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Paide Linnavalitsuse 23. augusti 2021 määrusele nr 2 

„Paide linna taotluste esitamise ja menetlemise  

infosüsteemi asutamine ja põhimäärus“ 

 

Registrisse kantavate andmete loetelu 

 

Paide linna taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemi Spoku kantavate andmete loetelu. 

 

1. Avaliku ürituse loa taotleja ja taotluse andmed: 

1.1. ürituse nimetus; 

1.2. ürituse sisu iseloomustus; 

1.3. osavõtjate/külastajate eeldatav arv; 

1.4. ürituse läbiviimise koht, aeg ja liikumismarsruut (olemasolu korral); 

1.5. korraldaja nimi; 

1.6. korraldaja isikukood/registrikood; 

1.7. korraldaja kontaktinfo; 

1.8. helitehnika kasutamine; 

1.9. pürotehnika kasutamine; 

1.10. turvalisuse eest vastutaja; 

1.11. liikluskorralduse eest vastutaja; 

1.12. lisad (vajadusel – turvaskeem, lõkke asukoht, liiklusskeem, asendiplaan, ürituse sisu  

täpsem kirjeldus jms); 

1.13. asjaomaste ametiasutuste kooskõlastused. 

 

2. Projektitoetuse taotleja ja taotluse andmed: 

2.1. taotleja nimi ja juriidiline vorm;  

2.2. taotleja registrikood/isikukood;  

2.3. taotleja postiaadress;  

2.4. taotleja kontaktisiku ees- ja perekonnanimi; 

2.5. kontaktisiku telefon; 

2.6. kontaktisiku e-posti aadress; 

2.7. taotleja kodulehekülje aadress; 

2.8. taotleja arvelduskonto ja konto omaniku nimi, juhul kui erineb taotleja nimest; 

2.9. projekti nimi;  

2.10. projekti elluviimise koht; 

2.11. projekti periood (algus- ja lõpukuupäev); 

2.12. projekti eesmärk; 

2.13. projekti vajalikkus; 

2.14. mõju kogukonna koostööle ja linna arengule; 

2.15. projekti sihtgrupp, prognoositav osalejate hulk; 

2.16. projekti tegevuskava (sh ajakava, tegevuste kirjeldus); 

2.17. põhjendus miks taotletakse toetust projektitoetuse reservist ning miks ei olnud võimalik 

taotlust esitada käimasolevasse taotlusvooru; 

2.18. projekti eelarve (kulud tegevuste kaupa, kulud kokku, taotletav toetus Paide linnalt, 

taotleja  



omafinantseering, kaasfinantseering, tulud kokku, projekti eelarve kokku). 

 

3. Projektitoetuse kasutamise aruande esitaja ja toetuse kasutamise andmed:  

3.1. toetuse saaja nimi; 

3.2. esindaja ees- ja perekonnanimi; 

3.3. esindaja telefon; 

3.4. kontaktisiku e-post; 

3.5. projekti nimi; 

3.6. projektitoetuse kasutamise periood; 

3.7. aruande esitamise tähtaeg; 

3.8. tegevusaruanne;  

3.10. muud kommentaarid projekti elluviimise kohta; 

3.11. kas ja kuidas projekt saavutas oma eesmärgi; 

3.12. projekti eelarve tegelik täitmine tegevuste kaupa (kululiik, planeerimine, tegelik 

täitmine, tegeliku ja planeeritud kulude vahe, tululiik, planeerimine, tegelik täitmine, 

planeeritud ja tegelike tulude vahe; 

3.13. aruande kontrollimise kuupäev; 

3.14. aruande kontrollimise märkused. 

 

4. Projekti kaasfinantseerimise toetuse taotleja ja taotluse andmed: 

4.1. taotleja nimi ja juriidiline vorm;  

4.2. taotleja registrikood;  

4.3. taotleja arvelduskonto;  

4.4. taotleja postiaadress; 

4.5. taotleja kodulehekülje aadress; 

4.6. taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi; 

4.7. esindaja telefon; 

4.8. esindaja e-posti aadress; 

4.9. projekti nimi;  

4.10. projekti periood (algus- ja lõpukuupäev); 

4.11. seos linna arengukavaga või teiste linna arengudokumentidega;  

4.12. projekti põhirahastaja;  

4.13. põhirahastaja vastamistähtaeg toetuse eraldamise või mitteeraldamise kohta; 

4.14. projekti kogumaksumus eurodes; 

4.15. projekti põhirahastajalt taotletav toetus eurodes; 

4.16. taotleja omafinantseeringu suurus eurodes; 

4.17. linnalt taotletava toetuse suurus eurodes; 

4.18. taotletava toetuse kasutamise eesmärk, muud selgitused taotlusele. 

 

5. Tegevustoetuse taotleja ja taotluse andmed: 

5.1. taotleja nimi;  

5.2. taotleja registrikood/isikukood;  

5.3. taotleja postiaadress;  

5.4. taotleja kontaktisiku ees- ja perekonnanimi; 

5.5. kontaktisiku telefon; 

5.6. kontaktisiku e-posti aadress; 



5.7. taotleja kodulehekülje aadress; 

5.8. taotleja arvelduskonto; 

5.9. tegevustoetuse kasutamise periood (algus- ja lõppkuupäev); 

5.10. taotletava toetuse suurus kokku eurodes; 

5.11. liikmete arv; 

5.12. taotleja planeeritud tegevused tegevustoetuse kasutamise perioodil (toimumise aeg, 

planeeritav tegevus, tegevustes osalev sihtrühm, osalejate arv); 

5.13. ülevaade senisest tegevusest. 

 

6. Tegevustoetuse kasutamise aruande esitaja ja toetuse kasutamise andmed: 

6.1. toetuse saaja nimi; 

6.2. esindaja ees- ja perekonnanimi; 

6.3. esindaja telefon; 

6.4. esindaja e-post;  

6.5. tegevustoetuse kasutamise periood; 

6.6. eraldatud toetuse suurus kokku eurodes; 

6.7. tegevustoetuse kasutamise perioodil läbiviidud tegevused (toimumise aeg, tegevus,  

tegevuses osalenud sihtrühm ja osalejate arv); 

6.8. aruande kontrollimise kuupäev. 

 

7. Raieloa taotleja ja taotluse andmed: 

7.1. taotleja nimi/ärinimi; 

7.2. taotleja isiku- või registrikood; 

7.3. taotleja elu- või asukoha aadress; 

7.4. taotleja kontakttelefon; 

7.5. puude kasvukoha andmed (aadress, katastritunnus, kinnistu nr); 

7.6. puude andmed (liik, arv, rinnasdiameeter, raie põhjus); 

7.7. kooskõlastused;  

7.8. tööde teostamise eest vastutav isik; 

7.9. muud põhjendatud lisad.  

 

8. Raieloa väljastamise andmed: 

8.1. taotleja nimi/ärinimi; 

8.2. taotleja elu- või asukoha aadress; 

8.3. taotleja isiku- või registrikood; 

8.4. taotleja kontakttelefon; e-posti aadress;  

8.5. puu kasvukoha aadress; 

8.6. puu kasvukoha katastritunnus, kinnistu nr; 

8.7. puu liik; 

8.8. puu rinnasdiameeter; 

8.9. raieks soovitatavate puude arv; 

8.10. märkused ja seatavad lisatingimused; 

8.11. täiendavad tingimused raieks isikute ja asutuste poolt; 

8.12. raieloa kordategemise tähtaeg; 

8.13. raieloa kehtivus; 

8.14. raieloa väljastaja nimi ja ametinimetus. 



 

9. Taotluse menetlusandmed on:  

9.1. taotluse esitamise aeg; 

9.2. taotluse olek;  

9.3. taotlust menetlev isik; 

9.4. puudused ja nende kõrvaldamiseks antud tähtaeg. 

 

10. Toetuse kasutamise andmed on: 

10.1. eraldatud toetuse suurus;  

10.2. sõlmitud lepingu number; 

10.3. tehtud väljamaksed; 

10.4. toetuse sihtotstarbelist kasutamist tõendavad andmed. 

 

11. Taotluse menetleja andmed on:  

11.1. ees- ja perekonnanimi; 

11.2. ametinimetus; 

11.2. isikukood; 

11.3. kontaktandmed. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Leemet Paulson 

linnasekretär 


