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Andmete koosseis 

 

1. Toetuse taotleja ja taotluse esitaja andmed: 

1.1. taotleja: 

1.1.1. nimi; 

1.1.2. isikukood, registrikood või registreerimisnumber; 

1.1.3. staatus; 

1.1.4. postiaadress (Eesti rahvastikuregistri elukoht, tegelik elukoht); 

1.1.5. sidevahendid (e-post, telefon); 

1.1.6. sotsiaalne seisund. 

1.2. toetuse saaja arvelduskonto number. 

 

2. Toetuse taotlusega seotud isikute andmed: 

2.1. nimi; 

2.2. isikukood; 

2.3. Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht; 

2.4. sidevahendid; 

2.5. teenuse osutaja nimi ja registrikood; 

2.6. õppeasutus ja klass, lasteaed; 

2.7. leibkonnaliikmete sissetulekud; kinnis- ja vallasvara; 

2.8. eluaseme kulud; 

2.9. lasteaiakoha taotlusega seotud lisaandmed (eelistatud lasteaed, koha soovimise 

aeg); 

2.10. eluasemekulud ja kululiigid; 

2.11. andmed tervisliku seisundi kohta; 

2.12. toimingute tegemiseks vajaliku abi liigid; 

2.13. töökoht. 

 

3. Taotluse andmed: 

3.1. toetuse valdkond; 

3.2. toetuse liik; 

3.3. toetuse objekti nimetus (projekt, spordi- ja huviala, tegevusala jms); 

3.4. toetuse objekti kogueelarve (tulude ja kulude jaotus, tuluallikad, kulud 

kululiikide lõikes); 

3.5. toetuse objekti finantseerimine (üldmaksumus, kaasfinantseerijad koos toetuse 

suurusega, omafinantseeringu suurus ning toetused teistest allikatest koos toetuse 

suurusega); 

3.6. eelarveaasta, tasumise periood; 

3.7. taotletava toetuse suurus; 

3.8. kuumaksu suurus ja tasutud summa kokku; 

3.9. tegevuse toimumise koht ja aeg; 

3.10. harrastajate, osalejate, pealtvaatajate arv;  

3.11. muud toetuse objekti kirjeldavad andmed (projekti, toetuse/ teenuse või 

huvitegevuse kirjeldus, eesmärk, tegevuskava, võistlusplaan, kooskõla valla 

arengudokumentidega, kasusaajad, osalejate arv jms); 

3.12. avaliku ürituse toetuseks vajalikud andmed (sihtgrupp, eeldatav osalejate arv, 



avaliku ürituse toimunise aeg, toimumiskoht, avaliku ürituse liikumismarsruut, 

avaliku ürituse parkimiskorraldus, avaliku ürituse liikluskorraldus, pürotehnika 

ja/või lahtise tule kasutamine avalikul üritusel, alkohoolsete jookide müük 

avalikul üritusel, suuremõõtmeliste ajutiste ehituste ja inventari paigaldamine 

avalikel üritustel , avaliku ürituse turvalisuse korraldus jms.); 

3.13. raieloa väljastamiseks vajalikud andmed; 

3.14. jäätmeveost vabastamiseks vajalikud andmed. 

 

4. Toetuse ja selle kasutamise andmed: 

4.1. eraldatud toetuse suurus; 

4.2. sõlmitud lepingu number; 

4.3. toetuse objekti eelarve (tulud, kulud, tehtud väljamaksed ja tagasimaksed); 

4.4. toetuse kasutamist kirjeldavad andmed, mis tõendavad toetuse sihtotstarbelist 

kasutamist (eesmärk, sisuline kokkuvõte, tegevused ja nende toimumise tegelik 

aeg ja koht, osalejad jms). 

 

5. Taotluse menetlusandmed: 

5.1. taotluse esitamise aeg; 

5.2. taotluse olek; 

5.3. taotlust menetlev isik; 

5.4. taotluse hindaja andmed (nimi, isikukood); 

5.5. taotluse konsultandi andmed (nimi, isikukood); 

5.6. taotlusele antud hinnang või hinne (sh kooskõla toetuse andmise korra ja 

eesmärgiga); 

5.7. puudused ja nende kõrvaldamiseks antud tähtaeg. 


