
                                                                                                                   Lisa  1
                                                                                                     KINNITATUD

                                                           Martna Vallavolikogu 22.12.2004 määrusega nr 37
Muudetud Martna Vallavolikogu 13.12.2012 määrusega nr 80

                                                                     

MITTETULUNDUSÜHINGUTE TOETAMISE KORD 

I. ÜLDSÄTTED 

1. Mittetulundusühingute toetamise kord sätestab mittetulundusühingute seaduse alusel 
Martna valla eelarvest Martna vallas registreeritud ja tegutsevatele 
mittetulundusühingutele toetuste andmise korra ja tingimused. 

2. Toetuste andmise eesmärk on:
2.1. soosida Martna vallas mittetulundusühingute tekkimist;
2.2. edendada Martna valla külade elu;
2.3. edendada Martna vallas kodanike algatust;
2.4. propageerida tervisesporti;
2.6. kultuuriliste tegevuste propageerimine;
2.7. noorte kaasamine Martna valla tegevustesse. 

3. Toetuse väljamaksmise aluseks on vallavalitsuse ja mittetulundusühingute vaheline 
koostööleping. 

II. TOETUSE TAOTLEMINE 

4. Toetuse taotlemise aluseks on avaldus, mille organisatsioon esitab vallavalitsusele 
järgmise aasta kohta jooksva aasta 1. oktoobriks. 

5. Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
5.1. mittetulundusühingute ja sihtasutuste kehtiv registrikaardi koopia (esmakordsel 
esitamisel);
5.2. põhikiri (esmakordsel esitamisel);
5.3. järgmise aasta eelarve;
5.4. Martna vallast taotletav summa ja kasutamise otstarve;
5.5. eelmise aasta tegevusaruanne (v.a asutamise aastal);
5.6. järgmise aasta tegevuskava (kalenderplaan, planeeritavate tegevuste loetelu jne). 

III. TAOTLUSE LÄBIVAATAMINE 

6. Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel 
teatab ta sellest taotlejatele ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla 
pikem kui 15 päeva. Kui vallavalitsus avastab valeandmete teadliku esitamise, 
lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks. 

7. Laekunud taotlustest teeb vallavalitsus koondi 1. novembriks ja esitab selle valla 
haridus- ja kultuurikomisjonile seisukoha võtmiseks. 

8. 15. novembriks esitab haridus- ja kultuurikomisjon koondi vallavalitsusele arvamuse 
saamiseks. Pärast seda koostatakse valla järgmise aasta mittetulundusühingute eelarve 
projekt. 



IV. TOETUSE ERALDAMINE JA JÄRELEVALVE 

9. Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega esimesel istungil pärast 
eelarve vastuvõtmist Martna Vallavolikogu poolt. 

10. Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt pärast mittetulundusühinguga lepingu 
sõlmimist. Toetuse ülekandmist ning kontrolli toetusega seotud vara säilimise ja 
sihipärase kasutamise üle korraldab haridus- ja kultuurikomisjon. 

11. Lepingu mittetulundusühinguga sõlmib vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast Martna 
Vallavalitsuse istungit peale Vallavolikogu poolt eelarve vastuvõtmist. Lepingus 
sätestatakse:
11.1. toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtajad;
11.2. toetuse eest soetatud vara sihipärane kasutamine;
11.3. aruandlus;
11.4. õigused toetusega seotud vara sihipärase kasutamise kontrollimisel;
11.5. kohustused toetuse õigeaegsel väljamaksmisel. 

12. Toetus määratakse üheks eelarveaastaks MTÜ, sihtasutuse taotluse eesmärkide 
täitmiseks. 

13. Vallavalitsus ei eralda toetust järgmisel eelarveaastal, kui:
13.1. toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
13.2. toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid;
13.3. lepingut on rikutud. 


