
LISA 

Saaremaa Vallavalitsuse 05.01.2021 määrusele nr 1 

„Saaremaa valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu põhimäärus“ 
 

 

Andmekogusse kantavate andmete loetelu 

 

1. Ehitus ja planeerimine 

1.1. Detailplaneeringu algatamine 

1.1.1. Taotleja nimi ja isikukood (eraisik) 

1.1.2. Juriidilise isiku nimi ja registrikood  

1.1.3. Kontaktandmed (e-post, telefon, aadress) 

1.1.4. Kinnistu katastritunnus 

1.1.5. Taotluse esitaja suhe maaüksusega (kinnistu omanik, hoone omanik, volitatud 

esindaja, muu) 

1.1.6. Planeeritava(te) hoone(te) tüüp (üksikelamu, korruselamu, ridaelamu, ärihoone, 

tootmishoone) 

1.1.7. Maaüksuse üldiseloomustus 

1.1.8. Olemasolevad ehitised 

1.1.9. Olemasolevad ja/või planeeritavad kommunikatsioonid (elekter, vesi, 

kanalisatsioon, side) 

1.1.10. Teede ja juurdepääsude olemasolu 

1.1.11. Detailplaneeringu rahastamise nõusolek või mittenõusolek 

1.1.12. Lisatavad dokumendid 

1.1.12.1. Detailplaneeringu eskiislahendus 

2. Haridus ja noorsootöö 

2.1. Õppuri majutuskulude hüvitamise taotlus 

2.1.1. Õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood 

2.1.2. Õppeasutus ja klass, kus õpilane õpib  

2.1.3. Õpilase elukoht  

2.1.4. Lapsevanema või eestkostja ees- ja perekonnanimi (alaealise õpilase puhul)  

2.1.5. Pangakonto number (lapsevanema või eestkostja või õpilase)  

2.1.6. Lisadokumendid (Majutuskoha kokkulepe) 

3. Huviharidus ja huvitegevus 

3.1. Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 

3.1.1. Juriidilise isiku nimi ja registrikood 

3.1.2. Kontaktandmed (e-post, telefon) 

3.1.3. Pangakonto number ja pangakonto omanik 

3.1.4. Taotluse sisuline kirjeldus (projekti eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp, 

ajakava, oodatavad tulemused) 

3.1.5. Projekti abil soetatud vahendite kasutamine on tasuta või tasuline 

3.1.6. Planeeritav eelarve (kulud tegevuste kaupa, taotletav toetus vallalt, taotleja 

omafinantseering) 

3.1.7. Hindamiskomisjoni liikmed (isikukood, nimi) 

3.1.8. Aruande esitamise tähtaeg 

3.1.9. Ülevaade, kas ja kuidas projekt saavutas oma eesmärgi 

3.1.10. Tegevusaruanne (millal, kus ja millised tegevused viidi läbi, kui palju oli 

tegevustes osalejaid, muu oluline informatsioon projekti tegevuste kohta) 



3.1.11.  Muud kommentaarid projekti elluviimise kohta 

3.1.12.  Projekti rahaliste vahendite kasutamise aruanne tegevuste kaupa (kuludokumendi 

väljastaja, kuludokumendi nr ja kuupäev, valla toetus: eelarve ja täitmine, 

omafinantseering, kaasfinantseerijad: eelarve ja täitmine, kokku eelarve ja täitmine 

tegevuste kaupa, kokku eelarve ja täitmine) 

3.1.13.  Aruande kontrollimise kuupäev 

3.2. Erahuvitegevuse toetus (Erahuvikoolid ja eraspordiklubid) 

3.2.1. Juriidilise isiku nimi ja registrikood 

3.2.2. Taotluse esitaja nimi 

3.2.3. Kontaktandmed (e-post, telefon) 

3.2.4. Juriidilise isiku pangakonto number 

3.2.5. Treeneri või juhendaja isikukood 

3.2.6. Treeneri või juhendaja kutsetunnistuse andmed (selle olemasolu) 

3.2.7. Lisadokumendid  

3.2.7.1. Koopia treening- või tegevuskoha omandi- või kasutusõigust tõendavast 

lepingust 

3.2.7.2. Järgmiseks aastaks planeeritud huvitegevus(t)e eelarve 

3.2.7.3. Taotleja põhikiri 

3.2.7.4. Tegevusplaan taotletava kalendriaasta kohta 

3.2.7.5. Treenerite või juhendajate erialast haridust tõendava dokumendi koopia 

v.a juhul, kui on esitatud treeneri või juhendaja isikukood kutseregistrist 

kutsetunnistuse olemasolu kontrolliks 

4. Keskkond 

4.1. Avaldus ühismahuti kasutamiseks 

4.1.1. Jäätmevaldaja nimi (eraisik või juriidiline isik) 

4.1.2. Omaniku kontaktandmed (e-post, telefon)  

4.1.3. Kinnistu aadress 

4.1.4. Andmed jäätmekonteineri kohta (jäätmeliik, konteineri suurus liitrites, 

tühjendussagedus) 

4.2. Harvema prügiveo graafiku taotlus 

4.2.1. Taotleja nimi 

4.2.2. Kinnistu aadress 

4.2.3. Kinnistu postiindeks 

4.2.4. Taotleja kontaktandmed (e-post, telefon) 

4.2.5. Jäätmeveo graafiku hõrendamise periood 

4.3. Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamise taotlus 

4.3.1. Taotleja nimi 

4.3.2. Taotleja kontaktandmed (e-post, telefon) 

4.3.3. Taotleja postiaadress 

4.3.4. Kinnistu aadress 

4.3.5. Kinnistu omaniku nimi (kui kinnistu omanik erineb taotlejast) 

4.3.6. Kinnistu omaniku kontaktandmed (kui kinnistu omanik erineb taotlejast) 

4.3.7. Ajaperiood, millal kinnistut ei kasutata 

4.4. Puuraugu või puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus 

4.4.1. Taotleja nimi ja taotleja isikukood (eraisik) 

4.4.2. Juriidilise isiku nimi ja registrikood  



4.4.3. Maaomaniku nimi ja isikukood/registrikood (Kui taotluse esitaja ei ole 

maaomanik) 

4.4.4. Taotleja/maaomaniku kontaktandmed (e-post, telefon, aadress) 

4.4.5. Kinnistu katastritunnus ja aadress, kuhu puurkaev või puurauk rajatakse 

4.4.6. Puurkaevu kavandatav otstarve ja kavandatav veevõtt (kuupmeetrit/ööpäevas) 

4.4.7. Orienteeruv inimeste arv, keda puurkaevu veega varustatakse 

4.4.8. Lisadokumendid (puurkaevu asukohaskeem, maaomaniku nõusolek puurkaevu 

rajamiseks) 

5. Kultuur ja sport 

5.1. Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus 

5.1.1.  Ürituse nimetus 

5.1.2. Ürituse vorm (kultuuriüritus, spordiüritus, muu üritus) 

5.1.3. Ürituse sihtrühm (lapsed, täiskasvanud, lapsed ja täiskasvanud) 

5.1.4.  Iseloomustus ürituse sisu kohta 

5.1.5.  Üritusest osavõtjate/külastajate eeldatav arv 

5.1.6. Üritusega kaasnev kaubandustegevus (jah, ei) 

5.1.7. Üritusel alkoholi pakkumine või jaemüük (jah – lahja ja/ või kange alkohoolne 

jook, ei toimu alkoholi jaemüüki) 

5.1.8. Üritusel reklaamieksponeerimise vajadus (jah, ei) 

5.1.9. Ürituse ettevalmistamise aeg  

5.1.10. Ürituse territooriumi korrastamise aeg pärast ürituse lõppu 

5.1.11. Ürituse läbiviimise koht, aeg ja liikumismarsruut (olemasolu korral) 

5.1.12.  Korraldaja nimi 

5.1.13.  Korraldaja isikukood/registrikood 

5.1.14.  Korraldaja kontaktinfo 

5.1.15.  Helitehnika kasutamine 

5.1.16.  Pürotehnika kasutamine 

5.1.17.  Turvalisuse eest vastutaja 

5.1.18.  Liikluskorralduse eest vastutaja 

5.1.19.  Lisad (vajadusel – turvaskeem, lõkke asukoht, liiklusskeem, asendiplaan, ürituse 

sisu täpsem kirjeldus jms) 

5.1.20. Kooskõlastused asjaomaste ametiasutustega 

6. Toetuste taotlused (Kultuur, Sport, Sotsiaal, Haridus, MTÜ-d, külaraha) 

6.1. Taotleja nimi ja juriidiline vorm 

6.2. Taotleja registrikood/isikukood 

6.3. Taotleja arvelduskonto ja konto omaniku nimi, juhul kui erineb taotleja nimest 

6.4. Taotleja postiaadress 

6.5. Taotleja kontaktisiku ees- ja perekonnanimi 

6.6. Kontaktisiku telefon 

6.7. Kontaktisiku e-posti aadress 

6.8. Projekti/tegevuse kogumaksumus eurodes 

6.9. Taotletava toetuse suurus eurodes 

6.10.  Omafinantseeringu suurus eurodes 

6.11.  Kaasfinantseerija(te) toetuse suurus eurodes; nimetada kaasfinantseerija(d) ja näidata 

toetuse suurus) 

6.12.  Projekti nimi 

6.13.  Projekti tegevuskoht 



6.14.  Projekti periood (algus- ja lõpukuupäev) 

6.15.  Seos valla arengukavaga või teiste valla arengudokumentidega 

6.16.  Projekti eesmärk 

6.17.  Projekti tegevuskava 

6.18.  Projekti uudsus 

6.19.  Traditsioonide jätkamine 

6.20.  Mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele 

6.21.  Tegevuste jätkusuutlikkus 

6.22.  Taotluse eelarve (kulud tegevuste kaupa, taotletav toetus vallalt, taotleja 

omafinantseering) 

6.23.  Kaasfinantseering kokku, kokku tegevuste kaupa, taotluse eelarve kokku 

6.24.  Lisadokumendid vajadusel (seltsinguleping, volitus) 

7. Toetuse kasutamise aruande esitaja ja toetuse kasutamise andmed 

7.1. Toetuse saaja nimi 

7.2. Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi 

7.3. Kontaktisiku telefon 

7.4. Kontaktisiku e-post 

7.5. Projekti nimi 

7.6. Projektitoetuse kasutamise periood 

7.7. Aruande esitamise tähtaeg 

7.8. Ülevaade, kas ja kuidas projekt saavutas oma eesmärgi 

7.9. Tegevusaruanne (millal, kus ja millised tegevused viidi läbi, kui palju oli tegevustes 

osalejaid, muu oluline informatsioon projekti tegevuste kohta) 

7.10.  Muud kommentaarid projekti elluviimise kohta 

7.11.  Projekti/tegevuse rahaliste vahendite kasutamise aruanne tegevuste kaupa 

(kuludokumendi väljastaja, kuludokumendi nr ja kuupäev, valla toetus: eelarve ja 

täitmine, omafinantseering, kaasfinantseerijad: eelarve ja täitmine, kokku eelarve ja 

täitmine tegevuste kaupa, kokku eelarve ja täitmine) 

7.12.  Aruande kontrollimise kuupäev 

8. Tegevustoetuse kasutamise aruande esitaja ja toetuse kasutamise andmed (Huviharidus) 

8.1. Toetuse saaja nimi 

8.2. Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi 

8.3. Kontaktisiku telefon 

8.4. Kontaktisiku e-post 

8.5. Tegevustoetuse kasutamise periood 

8.6. Eraldatud toetuse suurus kokku eurodes 

8.7. Toetuse kasutamine (kulu liik, makse saaja, arve nr, summa, kasutatud summa kokku) 

8.8. Tegevustoetuse kasutamise perioodil läbiviidud tegevused (toimumise aeg, tegevus, 

tegevuses osalenud sihtrühm ja osalejate arv) 

8.9.  Aruande kontrollimise kuupäev 

9. Majandus ja haldus 

9.1. Avariitööde akt 

9.1.1. Kaevetöö teostaja nimi 

9.1.2. Kaevetöö teostaja kontaktandmed (e-post, telefon, aadress) 

9.1.3. Ettevõtte esindaja nimi 

9.1.4. Ettevõtte esindaja kontaktandmed (e-post, telefon) 

9.1.5. Objekti töödejuhataja nimi 



9.1.6. Objekti töödejuhataja kontaktandmed (e-post, telefon) 

9.1.7. Kaevetöö tellija nimi 

9.1.8. Kaevetöö tellija kontaktandmed (e-post, telefon) 

9.1.9. Omanikujärelevalvet teostava ettevõtte nimi 

9.1.10.  Omanikujärelevalvet teostava isiku nimi 

9.1.11.  Järelevalve teostaja kontaktandmed (e-post, kontakttelefon, aadress) 

9.1.12.  Kaevetöö andmed (asukoht, aadress, avarii põhjus ja tegevused, kaevetöö algus – 

ja lõpp) 

9.1.13. Lisadokumendid (asendiplaan, liikluskorralduse skeem) 

9.2. Kaeveloa taotlemine 

9.2.1. Kaevetöö teostaja nimi 

9.2.2. Kaevetöö teostaja kontaktandmed (e-post, telefon, aadress) 

9.2.3. Ettevõtte esindaja nimi 

9.2.4. Ettevõtte esindaja kontaktandmed (e-post, telefon) 

9.2.5. Objekti töödejuhataja nimi 

9.2.6. Objekti töödejuhataja kontaktandmed (e-post, telefon) 

9.2.7. Kaevetöö tellija nimi 

9.2.8. Kaevetöö tellija kontaktandmed (e-post, telefon) 

9.2.9. Omanikujärelevalvet teostava ettevõtte nimi 

9.2.10. Omanikujärelevalvet teostava isiku nimi 

9.2.11. Järelevalve teostaja kontaktandmed (e-post, kontakttelefon, aadress) 

9.2.12. Kaevetöö andmed (asukoht, aadress, avarii põhjus ja tegevused, kaevetöö algus – 

ja lõpp, rajatav ehitis, ehitusloa ja/või projekti nr) 

9.2.13. Lisadokumendid (asendiplaan, liikluskorralduse skeem) 

9.3. Kahjunõue (Saaremaa valla hooldada olevatel avalike teede või rajatiste nõuetele 

mittevastavuse tõttu tekkinud kahju hüvitamine) 

9.3.1. Kahjunõude esitaja nimi ja isikukood 

9.3.2. Kahjunõude esitaja kontaktandmed (aadress, telefon) 

9.3.3. Andmed sündmuse kohta (toimumise aeg, asukoht, sõiduki juht sündmuse ajal, 

sündmuse kirjeldus, politsei teavitamise aeg) 

9.3.4. Andmed sõiduki kohta (mark ja mudel, registreerimismärk, sõiduki omanik, 

sõiduki kasutajad, kaskokindlustuse olemasolu) 

9.3.5. Kahju kirjeldus 

9.3.6. Nõutav kahjusumma 

9.3.7. Arveldusarve nr, arveldusarve omaniku nimi ja isikukood 

9.4. Raieloa taotlus 

9.4.1. Raieloa taotleja nimi ja isikukood (eraisik)  

9.4.2. Juriidilise isiku nimi ja registrikood (juriidilisest isikust taotleja) 

9.4.3. Raieloa taotleja kontaktandmed (e-post, telefon, aadress) 

9.4.4. Omandisuhe puu kasvukohaga (omanik või omaniku esindaja) 

9.4.5. Puu kasvukoha andmed (katastritunnus, aadress) 

9.4.6. Puu andmed likvideerimiseks juurekaelalt (puu/põõsa liik, puu rinnasdiameeter, 

põõsa laius(cm), arv, põhjendus puu/põõsa raieks juurekaelalt 

9.4.7. Puu andmed hoolduslõikuseks (puu/põõsa liik, rinnasdiameeter, põõsa laius(cm), 

arv, põhjendus hoolduslõikuseks, lõikuse taotletav maht/ulatus 

9.4.8. Lisadokumendid (Volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument; asendiplaan, 

millelt nähtub raieloa taotluse aluseks oleva puu/põõsa asukoht; ühistu pädeva 



organi otsus/ kaasomanike kirjalik nõusolek; ehitusloa või -teatise andmed ja 

väljavõte projekti asendiplaanist 

9.5. Tänava ajutise sulgemise loa taotlus 

9.5.1. Taotleja nimi 

9.5.2. Juriidilise isiku nimi ja registrikood  

9.5.3. Taotleja kontaktandmed (aadress, e-post, telefon) 

9.5.4. Liikluskorralduse eest vastutava isiku andmed (nimi, ametinimetus) 

9.5.5. Liikluskorralduse eest vastutava isiku kontaktandmed (e-post, telefon) 

9.5.6. Sulgemise koht ja asukoha aadress 

9.5.7. Sulgemise ajavahemik 

9.5.8. Teavitamise kava (keda ja kuidas teavitatakse tänava sulgemisest) 

9.5.9. Lisadokumendid (kooskõlastused, liikluskorralduse skeem) 

10. Sotsiaaltöö 

10.1.  Matusetoetus 

10.1.1. Lahkunu isikukood 

10.1.2.  Taotleja ees- ja perekonnanimi  

10.1.3. Taotleja e-posti aadress 

10.1.4. Pangakonto omaniku nimi, kuhu toetus kantakse 

10.1.5. Pangakonto number, kuhu toetus kantakse 

10.2.  Sünnitoetus 

10.2.1. Taotleja nimi ja isikukood 

10.2.2.  Elukoha aadress 

10.2.3. Taotleja kontaktandmed (e-post, telefon) 

10.2.4. Taotleja sotsiaalne seisund (lapsehoolduspuhkusel, töötav, töötu, osaline 

töövõime, puuduv töövõime)  

10.2.5. Lapse andmed (isikukood) 

10.2.6. Arvelduskonto number, kuhu toetus kantakse 

10.2.7. Arvelduskonto omaniku nimi 


