
LISA 1 
KINNITATUD 

Jõelähtme Vallavolikogu 
25.10.2012 määrusega nr 103 

„Jõelähtme valla eelarvest  
kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide  

toetamise kord“ 
 

KULTUURI-, HARIDUS- JA SPORDIPROJEKTIDE TOETUSE TAOTLUS  
(Taotluste esitamise tähtajad 05. veebruar, 05. mai, 05. august ja 05. november) 

 
PROJEKTI REGISTREERIMINE JA FINANTSEERIMINE (täidab vallavalitsus): 

 
Registreerimiskuupäev:  Taotluse nr: Lepingu nr: 

Finantseerimisotsus: Finantseerimisotsuse 
kuupäev: 

 
ANDMED PROJEKTI KOHTA (täidab taotleja) 

 
 

PROJEKTI NIMI: 
 

  

 
Projekti elluviimise koht 

 

Projekti läbiviimise/ürituse 
toimumise aeg 

(märkida alguse ja lõpu kuupäev, 
pikemaajalisel projektil kestus kuudes) 

 

Projekti elluviimisesse kaasatud 
kogukonna liikmete arv 

 

 
Projekti eesmärk 

 

 
Projekti kirjeldus: 

 

 
TAOTLEJA ANDMED (täidab taotleja) 

 
 
Taotleja nimi/nimetus 
 

 

Isikukood/registrikood  

Taotleja postiaadress  

Taotleja e-posti aadress  

Taotleja telefoni nr  

Projekti eest vastutav isik 
(perekonna-, eesnimi, kontaktandmed) 

 

 
PROJEKTI FINANTSEERIMINE 

 
Projekti üldmaksumus:  

Taotletav summa  

Omafinantseeringu suurus:  



Kaasfinantseerijad 
(kaasfinantseerija nimi ja 
kaasfinantseeringu suurus): 

 

Toetused teistest allikatest 
(näidata allikas ja toestuse suurus) 

 

 
Toetust taotletakse järgmisele Jõelähtme vallaga seotud tegevusele  
(palun teha märge tegevuse taha) 

 valla elanikele suunatud kultuuriürituste korraldamiseks  

 valla elanikele suunatud noorsooürituste korraldamiseks  

 valla elanikele suunatud spordiürituste korraldamiseks   

 valla elanikele suunatud laagrite korraldamiseks  

 valla elanikele suunatud näituste korraldamiseks  

 valla elanikele suunatud kursuste ja koolituste korraldamiseks  

 vallaga seotud kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja 
publitseerimiseks 

 

 valla kollektiividele ja füüsilistele isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri 
andmetel Jõelähtme vald osalustasude maksmiseks oma valdkonna üleriigilistel 
ja rahvusvahelistel kultuuriüritustel ja spordivõistlustel osalemisel. 

 

   

 
PROJEKTI EELARVE (vajadusel kasutada lisalehte) 

 
Kulud       Tulud 
Kulu liik Summa Tulu allikas Summa 
    
    
    
    
    
    
    
Kulud kokku  Tulud kokku  

 
TOETUSE SAAJA ON KOHUSTATUD:  

1) tagama taotluses märgitud ning lepingus sätestatud oma- ja/või kaasfinantseeringu 
ja kasutama toetust sihipäraselt; 

2) esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande hiljemalt 
30 päeva jooksul pärast ürituse või projekti lõppemist kirjalikult või 
elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna; 

3) viivitamatult informeerima kirjalikult vallavalitsust kõigist taotluses esitatud 
andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse 
saaja poolt oma kohustuste täitmist. 

 
Käesolevaga kinnitan, et  

 olen teadlik toetuse taotlemise tingimustest, vastan taotlejale esitatavatele nõuetele 
ning annan oma nõusoleku taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks; 

 minu poolt esitatud andmed on õiged; 
 garanteerin projektile nõutava omafinantseeringu 

 
 
 
Taotleja (esindusliku isiku) allkiri     Kuupäev 
 
 


