
 
 Põllumajandusministri 19. juuni 2008. a määruse nr 62 “Koolitus- ja 

teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord” 

 lisa 3 
 

 [RTL 2009, 31, 404 – jõust. 3.04.2009] 
 

KOOLITUS- JA TEAVITUSTEGEVUSE TOETUSE VÄLJAMAKSE 
TAOTLUS 

 
Kuludeklaratsioon nr ___________ 1 tehtud kulude kohta  

 

 

Teatan, et olen ellu viinud taotluses nimetatud tegevuse: ______________________ 

____________________________________________________________________3 

kogumaksumusega _______________4 krooni. 

 
1. Andmed elluviidud tegevuse kohta 5 

1.1 Koolituse, infopäeva või 
konverentsi toimumise koht 6 

Aadress (maakond; vald või linn; küla, alev, alevik; tänav; rendileandja) 

 

1.2 Päevakava 7 

Kuupäev Kellaaeg Teema Esineja  Esineja isikukood  

               
               
               
               
1.3 Koolituse, infopäeva või konverentsi kestus tundides 

(a’ 60 minutit)  
 

 
1.4 Väljaande pealkiri  

1.5 Väljaande vorm  

Teema Autor  Autori isikukood 

             
             
             
             

Taotleja nimi  

Taotleja registrikood    

Taotluse viitenumber 2     

Tegevuse nimetus 



 



 

1.6 Juhendaja teenuse ostmine 

Kuupäev Teema 
 

Juhendaja nimi Juhendaja isikukood  

            
            
            
            

 
1.7 Koolitusprogrammi väljatöötamine 

Koolitusprogrammi maht Teema ja kirjeldus 
 

Koolitusprogrammi koostaja Koolitusprogrammi koostaja 
isikukood  

            
            
            
            

 
1.8 Kutse andmine 

Kuupäev Kutsestandardi nimetus 
 

Kutse omandanud isik Isikukood  

            
            
            
            
Kutseeksamil osalenud isik Isikukood  

            
            
            
            

 
 

1.9 Koolitusel, infopäeval või konverentsil osalemine19 

Kuupäev Koolituse, infopäeva või konverentsi nimetus 
 

Osavõtja ees- ja perekonnanimi Osavõtja isikukood  

            
            



            
            

 
 

2. Andmed tegevuse kulude ja neid tõendavate dokumentide kohta8 

Kulu nimetus Arve või muu kulusid 
tõendav dokument 

Maksekorraldus Kulu 
eelarveline 
maksumus 9 

Tegelik kulu 
10 

Lektoritasu 
 

    

Tegevuse korraldaja tasu     

Moderaatori tasu 
 

    

Juhendaja tasu 
 

    

Tõlgi tasu 
 

    

Autoritasu 
 

    

Koolitusprogrammi 
väljatöötamisega seotud 
isiku tasu 

    

Kutse andmisega seotud 
kulud 10 

    

Ruumide rentimise kulud 
 

    

Esitlustehnika rentimise 
kulud 

    

Teavitamiskulud 
 

    

Majutuskulud 
 

    

Toitlustuskulud 
 

    

Sõidukulud 
 

    

Väljaande kulud 11  

 
    

Esitlustehnika ja tarkvara 
ostmise kulud 

    

Koolitusel osalemise 
kulud 

    

Tegevuse korraldamise 
kulud 

    

kulud KOKKU:   

TAOTLETAV TOETUSE SUMMA KOKKU   

 



Tegevusega seotud kulud, mille kohta ei taotleta toetust  krooni

Osavõtutasu ühe osavõtja kohta või väljaande müügist laekunud tulu 
väljaande kohta 12 

 krooni

Osavõtutasudest või väljaande müügist laekunud tulu kokku    krooni

 
 

3. Lisateave tegevuse elluviimise kohta  

3.1 Koolitusest, infopäevast või konverentsist osavõtjate nimekiri 13  lehel 

3.2 Koolitus- ja teavitustegevuse edukalt läbinud osavõtjate arv14  
 

3.3 Põhjused eelarveliste ja tegelike kulude erinevuste kohta 15 

 
 
 

3.3.1 Eelarveliste ja tegelike kulude erinevus taotluses märgitud kulude kaupa 
 
 

3.4 Valitud hinnapakkumise põhjendus 16 
 
 
 

3.5 Andmed taotluses nimetatud väljaande kohta 17 
 
 
 

3.6 Hinnang tegevuse tulemuste kohta 18 

 
 
 

 
Kinnitan, et kuludeklaratsioonil ning sellele lisatud tegevuse korraldamist tõendavatel 
dokumentidel toodud andmed on õiged. 

 
   

       (allkiri)   

   
(taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi)  (väljamaksetaotluse esitamise kuupäev) 

 
 



Täidab AMET 
     Märkused 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
      Dokumentide olemasolu kontrollinud: 
 
     Nimi ja allkiri _________________________________________ 
     Kuupäev         _________________________ 

 



___________________________________________________ 
1 Täidab Amet. Taotluse kohta esitatud kuludeklaratsiooni järjekorranumber. Toetuse saaja esitab tegevuse 
elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt 
taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. 
2 Kuludeklaratsioonile märgitakse taotluse registreerimisel antud ja taotluse rahuldamise otsuse väljatrükil 
näidatud taotluse viitenumber. 
3 Sellele reale märgitakse taotluses toodud tegevuse nimetus. 
4 Sellele reale märgitakse selle kuludeklaratsiooniga esitatud abikõlblike kulude kogusumma tegevuse elluviimist 
tõendavate kuludokumentide alusel. 
5 Eelarve kavandatakse lubatavate kulude ja kulud maksumuse kaupa.  Toetuse taotleja võib vormi täiendada või 
esitada samade andmeväljadega lisalehe, kui toetust taotletakse mitme samaliigilise tegevuse (nt mitu infopäeva) 
korraldamiseks. 
6 Reale 1.1 märgitakse koolituse, infopäeva või konverentsi toimumise koht. Kui mitmepäevane tegevus toimus 
erinevates kohtades, siis märgitakse kõik toimumise asukohad. 
7 Tabelisse märgitakse toimunud koolituse, infopäeva või konverentsi päevakava kuupäevade, teemade, esinejate 
ja kellaaegade kaupa. 
8 Tabelisse märgitakse selle kuludeklaratsiooni aluseks olevate arvete numbrid ja maksekorralduste numbrid või 
kuupäevad, millega tõendatakse tegevuse elluviimiseks tehtud kulusid taotluses näidatud eelarve kohaselt. 
Arvetele ja maksekorraldustele lisaks olemasolevate kulusid tõendavate dokumentide puhul märgitakse 
dokumendi liik (nimetus) ja number või kuupäev. Arvel või arve-saatelehel esitatud andmete järgi peab olema 
võimalik kontrollida vastavust töö, teenuse või kauba kohta kehtestatud piirmääradele. 
9 Tabelisse märgitakse asjaomase kulu eelarveline maksumus ning tegelik maksumus. 
10 Reale “Kutse andmisega seotud kulud” märgitakse kõik kulud seoses kutsekomisjonide tööga, kutse andmise 
ettevalmistamisega ja kutse andmisega ning kutsetunnistuse tehnilise väljaandmisega “Kutseseaduse” § 17 lõike 
1 kohaselt. 
11 Real “Väljaande kulud” märgitakse kõik kulud seoses väljaande ostmise ja koostamise, sealhulgas 
kujundamise, ning trükkimise või paljundamisega, välja arvatud autoritasu. 
12 Reale märgitakse osavõtutasu ühe osavõtja kohta, kui koolituse, infopäeva või konverentsi korraldamise 
raames on võetud osavõtjalt osavõtutasu, ning ühe väljaande maksumus, kui väljaannet on müüdud. 
13 Reale 3.1 märgitakse koos kuludeklaratsiooniga esitatava osavõtjate nimekirja lehtede arv. 
14 Reale 3.2 märgitakse koolituse, infopäeva, konverentsi ja kutsekvalifikatsiooni omistamise edukalt läbinud 
osavõtjate arv kõigi kuludeklaratsiooniga esitatud tegevuste kohta eraldi. 
15 Reale 3.3 märgitakse eelarveliste ja tegelike kulude erinevuste põhjused, kui tegelikud kulud on suurenenud nii 
taotluse kogumaksumuse kui eelarveridade puhul, sh juhul kui taotleja on eelnevalt PRIAle esitanud avalduse 
taotluses toodud andmete muutmise kohta. 
16 Rida 3.4 täidetakse, kui toetust taotleti väljaande trükkimiseks, esitlustehnika ja tarkvara ostmiseks, mille 
käibemaksuta maksumus ületab 50 000 krooni. Reale märgitakse väljavalitud hinnapakkuja andmed ja 
asjaomased summad. Trükise puhul märgitakse summad eraldi kulude kaupa. Samuti märgitakse põhjendus, kui 
ei ole valitud odavaimat hinnapakkumist. 
17 Real 3.5 märgitakse andmed taotluses nimetatud väljaande kohta: nimetus, tiraaž, koostajad, välja jagatud või 
müüdud eksemplaride arv, Põllumajandusministeeriumile edastatud eksemplaride arv jms. 
18 Rida 3.6 täidetakse koolitusest, infopäevast või konverentsist osavõtjatelt kogutud küsitluslehtede alusel. 
19 Rida 1.9 täidetakse ainult koolitusel, infopäeval või konverentsil osalemise korral. Koolituse, infopäeva või 
konverentsi korraldamisel piisab osavõtjate nimekirjast (määruse lisa 4).  

 
 
[RTL 2009, 31, 404 – jõust. 3.04.2009] 
 


