
Lisa 1 

Rakvere Vallavolikogu 

määrusele nr  

 

TAOTLUS TEGEVUSTOETUSE SAAMISEKS 

 

Taotleja andmed  

Taotleja nimi  

Registrikood  

Aadress  

Kontaktandmed 

(tel, e-post) 

 

Arvelduskonto nr  

Veebilehekülg ja/või FB 

konto 

 

Juhatuse liikmed  

Esindaja andmed  

Eesnimi ja perekonnanimi  

Funktsioon taotleja juures  

Isikukood  

Kontaktandmed 

(tel, e-post) 

 

Taotletav toetus  

Taotletava toetuse suurus  

Toetuse kasutamise 

eesmärk (konkreetne 

kulu, mida toetusest 

kaetakse) 

 

Tegevus(ed), mille jaoks 

toetust taotletakse 

 

Tegevuse kaasrahastajad 

– kes ja millises osas 

toetab (märkida ka need, 

kellelt on küsitud, kuid 

otsus pole veel saadud) 

 

Kohustuslikud lisad: 

- aasta tegevuste kava; 

- aasta eelarve projekt ja kalkulatsioonid, mille põhjal on eelarve koostatud; 

- teave treenerite kutsekvalifikatsiooni kohta (spordiklubi korral); 

- teave tegutsemiskohtade kohta, ruumide kasutamiseks sõlmitud lepingud või kokkulepped 

ruumide kasutamiseks; 

- MTÜ liikmete, juhendatavate ja/või treeningrühmade nimekiri; 

- esmakordsel taotlemisel MTÜ põhikiri ja asutamisleping ning taustakirjeldus MTÜ senise 

tegevuse kohta või viide veebilehele, kus on nimetatud andmed olemas. 

 

Kinnitan, et esitatud andmed on tõesed. Olen tutvunud Rakvere Vallavolikogu kinnitatud valla 

eelarvest toetuse taotlemise korra tingimustega ja kohustun neid täitma. 

 

 

Kuupäev        Taotleja esindaja allkiri  



Lisa 2 

Rakvere Vallavolikogu 

määrusele nr  

TAOTLUS ÜHEKORDSE TOETUSE SAAMISEKS 

 

Taotleja andmed  

Taotleja nimi  

Registrikood  

Aadress  

Kontaktandmed 

(tel, e-post) 

 

Arvelduskonto nr  

Veebilehekülg ja/või FB 

konto 

 

Esindaja andmed  

Eesnimi ja perekonnanimi  

Funktsioon taotleja juures  

Isikukood  

Kontaktandmed 

(tel, e-post) 

 

Taotletav toetus  

Ürituse nimi  

Läbiviimise aeg  

Sihtgrupp, kellele üritus 

on mõeldud ja osalejate 

eeldatav arv 

 

Ürituse eesmärk ja 

lühikirjeldus 

 

Ürituse seosed toetuse 

andmise eesmärkidega 

 

Taotletav toetuse summa  

Kaasrahastajad, kes ja 

millises osas toetab 

(märkida ka need, kellelt 

on küsitud, kuid otsus 

pole veel tehtud) 

 

 

Kohustuslikud lisad: 

- ürituse päevakava; 

- ürituse eelarve ja rahastamise allikad; 

- hinnapakkumised ja kalkulatsioonid, mille põhjal on eelarve koostatud; 

- ürituse rahastamise otsus (otsused), kui selle korraldamiseks on saadud projektitoetust 

teistest allikatest. 

 

Kinnitan, et esitatud andmed on tõesed. Olen tutvunud Rakvere Vallavolikogu kinnitatud valla 

eelarvest toetuse taotlemise korra tingimustega ja kohustun neid täitma. 

 

Kuupäev       Taotleja esindaja allkiri  



Lisa 3 

Rakvere Vallavolikogu 

määrusele nr  

TAOTLUS PROJEKTIPÕHISE TOETUSE SAAMISEKS 

 

Taotleja andmed  

Taotleja nimi  

Registrikood  

Aadress  

Kontaktandmed 

(tel, e-post) 

 

Arvelduskonto nr  

Veebilehekülg ja/või FB konto  

Esindaja andmed  

Eesnimi ja perekonnanimi  

Funktsioon taotleja juures  

Isikukood  

Kontaktandmed 

(tel, e-post) 

 

Taotletav toetus  

Projekti nimetus  

Läbiviimise aeg  

Sihtgrupp, kellele tegevused on 

suunatud ja kaasatavate eeldatav 

arv 

 

Projekti eesmärk ja lühikirjeldus  

Projekti seosed toetuse andmise 

eesmärkidega 

 

Oodatav tulemus  

Projekti eelarve kogumaht  

Taotleja omafinantseering (märkida 

ka mitterahaline panus) 

 

Taotletava toetuse suurus ja selle 

kasutamise eesmärk 

 

Kaasrahastajad, kes ja millises osas 

toetab (märkida ka need, kellelt on 

küsitud, kuid otsus pole veel 

saadud) 

 

 

Kohustuslikud lisad: 

- eelarveaastaks plaanitud tegevused (projektide nimekiri) ja lühikirjeldused; 

- iga projekti / tegevuse kohta eelarve ja rahastamisallikad, kellelt ja millises osas on toetust 

taotletud või taotletakse ning milline on taotleja omaosalus; 

- projekti(de) / tegevuse rahastamise otsus(ed), kui need on olemas. 

 

Kinnitan, et esitatud andmed on tõesed. Olen tutvunud Rakvere Vallavolikogu kinnitatud valla 

eelarvest toetuse taotlemise korra tingimustega ja kohustun neid täitma. 

 

 

 

Kuupäev        Taotleja esindaja allkiri  



Lisa 4 

Rakvere Vallavolikogu 

määrusele nr  

ÜHEKORDSE TOETUSE ARUANNE 

 

Taotleja andmed  

Taotleja nimi  

Registrikood  

Aadress  

Kontaktandmed 

(tel, e-post) 

 

Arvelduskonto nr  

Veebilehekülg ja/või FB konto  

Esindaja andmed  

Eesnimi ja perekonnanimi  

Funktsioon taotleja juures  

Isikukood  

Kontaktandmed 

(tel, e-post) 

 

Toetuse kasutamine  

Ürituse nimi  

Ürituse toimumise aeg ja koht  

Saadud toetuse suurus  

Ülevaade läbiviidud tegevustest 

(plaanitud päevakava täitmisest) 

 

Ülevaade eesmärgi täitmisest 

(lühikirjeldus, kas ja kuidas üritus oma 

eesmärgi täitis, kui palju oli osalejaid 

jne.) 

 

Ülevaade vallaeelarvest saadud toetuse 

kasutamisest (eelarve täitmine) 

 

Ülevaade kaasrahastajatest ja 

omafinantseeringust (kes ja millises 

osas toetas) 

 

Ülevaade teavituskohustuse täitmisest 

(millal ja millises kanalis ürituse 

toimumisest teavitati; lisada lingid 

ürituse plakatile/kutsele ja kajastusele 

ning fotodele üritusest) 

 

 

 

Kinnitan, et esitatud andmed on tõesed. Olen teadlik Rakvere Vallavolikogu kinnitatud valla 

eelarvest toetuse taotlemise korra tingimustega ja olen neid täitnud. 

 

 

Kuupäev       Taotleja esindaja allkiri  



Lisa 5 

Rakvere Vallavolikogu 

määrusele nr  

PROJEKTIPÕHISE TOETUSE ARUANNE 

 

Taotleja andmed  

Taotleja nimi  

Registrikood  

Aadress  

Kontaktandmed 

(tel, e-post) 

 

Arvelduskonto nr  

Veebilehekülg ja/või FB konto  

Esindaja andmed  

Eesnimi ja perekonnanimi  

Funktsioon taotleja juures  

Isikukood  

Kontaktandmed 

(tel, e-post) 

 

Toetuse kasutamine  

Projekti nimetus  

Saadud toetuse suurus  

Ülevaade plaanitud tegevuste 

täitmisest (sisukokkuvõte, millal ja 

mida tehti, osalenute arvud jne) 

 

Ülevaade, kuidas projekt täitis 

tegevuste ja toetuse andmise eesmärgi 

 

Ülevaade toetuse kasutamisest 

(eelarve täitmine) 

 

Ülevaade koostööpartneritest ja 

kaasrahastajatest (kes ja millises osas 

toetas) 

 

Ülevaade teavituskohustuse täitmisest 

(millal ja millises kanalis ürituse 

toimumisest teavitati; lisada lingid 

ürituse plakatile/kutsele ja kajastusele 

ning fotodele üritusest) 

 

Muu info, mida toetuse saaja peab 

vajalikuks lisada 

 

 

 

Kinnitan, et esitatud andmed on tõesed. Olen teadlik Rakvere Vallavolikogu kinnitatud valla 

eelarvest toetuse taotlemise korra tingimustega ja olen neid täitnud 

 

Kuupäev       Taotleja esindaja allkiri 

 

 


