
LISA 

Keila Linnavalitsuse 11. veebruari 2021. a määrusele nr 2  

 

Spoku andmete koosseis 

1. Andmed Keila Linnavalitsuse poole pöördunud isiku kohta või isiku kohta, kelle 

nimel on taotlus esitatud  

1.1 Isikukood või juriidilise isiku puhul äriregistri kood 

1.2 Eesnimi (RR)  

1.3 Perekonnanimi (RR)  

1.4 Sünniaeg (RR)  

1.5 Staatus rahvastikuregistris (sh surmaaeg) (RR)  

1.6 Perekonnaseis  

1.7 Arvelduskonto andmed  

1.8 Dokumendifoto  

1.9 Rahvastikuregistrijärgne elukoht (RR) või juriidilise isiku puhul kontaktaadress 

(äriregister) 

1.10 Elukohta registreerimise kuupäev (RR)  

1.11 Kinnistu andmed (KR)  

1.12 Aadress (ADS)  

1.13 Postiaadress  

1.14 Kontaktandmed (telefon, e-post)  

1.15 Sotsiaalne seisund, kõrgeim omandatud haridus 

1.16 Haridusasutuse nimetus  

1.17 Klass/kursus/rühm  

1.18 Eestkostetava isikukood  

1.19 Eestkostetava nimi (RR)  

1.20 Perekonnaliikme isikukood  

1.21 Perekonnaliikme eesnimi  

1.22 Perekonnaliikme perekonnanimi  

1.23 Sõiduki mark ja mudel  

1.24 Sõiduki registreerimisnumber  

1.25 Kutsetunnistuse andmed (Kutseregister)  

1.26 Leibkonnaliikmete sissetulekud; kinnis- ja vallasvara 

1.27Eluasemekulud ja kululiigid 

            1.28 Andmed tervisliku seisundi kohta, sh puude raskusaste 

1.29Toimingute tegemiseks vajaliku abi liigid  

1.30 Töökoht 

 

 

2. Andmed taotluste ja menetluste kohta  

2.1 Taotluse pealkiri; 

2.2 Taotluse/toetuse valdkond  

2.3 Taotluse/toetuse liik 

2.4 Taotluse registreerimisnumber ja esitamise aeg 

2.5 Toetuse objekti nimetus (projekt, spordi- ja huviala, tegevusala jms); 

2.6 Toetuse objekti kogueelarve (tulude ja kulude jaotus, tuluallikad, kulud kululiikide lõikes) 

2.7 Toetuse objekti finantseerimine (üldmaksumus, kaasfinantseerijad koos toetuse suurusega, 

omafinantseeringu suurus ning toetused teistest allikatest koos toetuse suurusega)  

2.8. Eelarveaasta, tasumise periood 

2.9 Taotletava toetuse suurus 



2.10 Kuumaksu suurus ja tasutud summa kokku 

2.11 Tegevuse toimumise koht ja aeg 

2.12 Harrastajate, osalejate, pealtvaatajate arv  

2.13 Muud toetuse objekti kirjeldavad andmed (projekti, toetuse/ teenuse või huvitegevuse 

kirjeldus, eesmärk, andmed saavutuste, juhendaja kohta, tegevuskava, võistlusplaan, kooskõla 

linna arengudokumentidega, kasusaajad, osalejate arv jms) 

2.14 Avaliku ürituse loa jaoks vajalikud andmed (sihtgrupp, eeldatav osalejate arv, avaliku 

ürituse toimumise 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.) 

2.15 Lapsehoiuteenuse toetuse taotluse jaoks vajalikud andmed ( lapsehoiu nimi, aadress, tel, 

registrikood, tegevusloa nr, teenusele asumise kuupäev, hoiupäevade arv nädalas) 

2.16Eralasteasutuse toetuse taotluse jaoks vajalikud andmed (eralasteasutuse nimi, 

registrikood, koolitusloa number) 

2.17 Teenuse osutaja nimi ja registrikood 

2.18 Lasteaiakoha taotlusega seotud lisaandmed (eelistatud lasteaed, koha soovimise aeg, 

kodune keel)  

2.19 Menetluse olek  

2.20 Menetluse algatamise kuupäev  

2.21 Menetluse lõpetamise kuupäev  

2.22 Menetluse nimetus  

2.23 Menetleja 

2.24 Taotlusele antud hinnang või hinne (sh kooskõla toetuse andmise korra ja eesmärgiga); 

2.25 Puudused ja nende kõrvaldamiseks antud tähtaeg. 

 

3. Toetuse ja selle kasutamise andmed:  

3.1 Eraldatud toetuse suurus 

3.2 Sõlmitud lepingu number 

3.3 Toetuse objekti eelarve (tulud, kulud, tehtud väljamaksed ja tagasimaksed);  

3.4 Toetuse kasutamist kirjeldavad andmed, mis tõendavad toetuse sihtotstarbelist kasutamist 

(eesmärk, sisuline kokkuvõte, tegevused ja nende toimumise tegelik aeg ja koht, osalejad jms).  

 

 

 


