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Põltsamaa linna eelarvest mittetulundusühingutele toetuse andmise kord 
 

 

1. Käesolev kord reguleerib Põltsamaa linna eelarves määratud 

mittetulundusühingute põhitegevuse ja ürituste toetuste (edaspidi toetus) 

taotlemist ja eraldamist. 

2. Taotluse sisu peab olema liigitatav ühte alljärgnevatest valdkondadest: 

1.1. Kultuuriprogrammid ja –üritused: 

2.1.1.Põltsamaa linnas tegutseva mittetulundusühingu põhitegevuse arendamine; 

2.1.2. Põltsamaa linnas ürituste (kontserdid, näitused, konverentsid, loengud, 

seminarid, meistrikursused, festivalid jms) korraldamine, projektide teostamine; 

2.1.3. Põltsamaa linnaga seotud materjalide kogumine, dokumenteerimine, 

jäädvustamine, säilitamine ja publitseerimine; 

2.1.4. kultuurirajatiste rajamine ja korrastamine; 

2.1.5. rahvusvahelistes programmides osalemine. 

1.2. Spordiprogrammid ja –üritused: 

1.2.1. Põltsamaa linnas tegutseva mittetulundusühingu põhitegevuse arendamine; 

2.2.2. Põltsamaa linnas ürituste (võistlused, laagrid, seminarid jms) korraldamine; 

2.2.3. Põltsamaa linnas tegutseva mittetulundusühingu võistkonna osalemine 

maakonna võistlustel, Eesti meistrivõistlustel ning rahvusvahelistel 

tiitlivõistlustel; 

2.2.4. spordirajatiste rajamine ja korrastamine; 

2.2.5. rahvusvahelistes programmides osalemine. 

2.3. Noorteprogrammid ja –üritused 

2.3.1. Toetust antakse noorteühingutele nende tegevuse toetamiseks, 

noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamiseks. 

2.4. Muud mittetulundusühingud (pensionärid, represseeritud jt.) 

3. Toetuse taotlemine 

3.1. Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane avaldus vastavalt käesoleva korra 

lisale, mis esitatakse Põltsamaa Linnavalitsusele iga aasta 01.oktoobriks. Taotlejal 

on lubatud esitada mitu erineva sisuga taotlust. 

3.2. Avalduses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa ja toetuse 

kasutamise otstarve. 

3.3. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid: 

3.3.1. mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikaardi koopia, 

sidevahendite numbrid, panga arveldusarve; 

3.3.2. põhikiri; 

3.3.3. põhikirjas ettenähtud organi poolt kinnitatud jooksva aasta eelarve, arengu- 

ja tegevuskava, korraldatavate ürituste kalenderplaan; 

3.3.4. ühenduse liikmete nimekiri (nimed ja vanused); 

3.3.5. ühenduse tegevuse kirjeldus; 

3.3.6. andmed tegutsemiskoha   kohta (lisada omandiõigust tõendav dokument või 

koopia rendilepingust või muust kasutusõigust tõendavast dokumendist); 

3.3.7. andmed finantsressursside olemasolu või nende saamise kohta. 



2 

 

4. Taotluse läbivaatamine 

4.1. Toetuse taotlused vaatab läbi linnavalitsus ja vajadusel saadab vastavalt 

taotluse sisule arvamuse saamiseks Põltsamaa Linnavolikogu vastavatele 

komisjonidele. Komisjonid protokollivad oma arvamuse. 

5. Toetuse eraldamine ja järelevalve 

5.1. Toetuse eraldamise otsustab: 

5.1.1. linnavolikogu eelarve vastuvõtmisel 

5.1.2. linnavalitsus oma korraldusega. 

5.2. Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt. Mittetulundusühinguga lepingu 

sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase 

kasutamise üle korraldab linnavalitsus. 

5.3. Linnavalitsus sõlmib mittetulundusühinguga lepingu ühe kuu jooksul arvates 

toetuse eraldamise otsusest. Lepingus sätestatakse: 

5.3.1. toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg; 

5.3.2. linnavalitsuse õigus toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel; 

5.3.3. sanktsioonid lepingu rikkumise korral. 

5.4. Toetuse saaja esitab linnavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta koos 

kuludokumentide koopiatega lepingus ettenähtud tähtajaks. 

5.5. Linnavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi juhul, kui: 

5.5.1. toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt; 

5.5.2. toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid; 

5.5.3. muudes lepingus sätestatud juhtudel. 


