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LASTE SPORDIVÄLJAKU EHITAMISE TOETUSE TAOTLUSE VORM  
 
TÄIDAB AMETIASUTUS 
Taotluse saabumise kuupäev 

 

 

 
TÄIDAB TAOTLEJA 
1. Taotleja andmed 
Nimi Registrikood 

Aadress Sihtnumber 

Pangakonto number 

Kontakttelefon E-post 

2. Taotleja esindaja andmed / seaduslik või volitatud esindaja (vajalik alla kriipsutada) 
Perekonnanimi Eesnimi Isikukood 

Aadress 

Kontakttelefon 
 

E-post 

3. Spordiväljaku ehitamise eeldatav maksumus (käibemaksuga, eurodes) 
 

4. Omafinantseering (käibemaksuga, eurodes) 
 

5. Taotletav toetusesumma (käibemaksuga, eurodes), mis moodustab 80% spordiväljaku ehitajale 
(töövõtjale) makstavast tasust ja ei ületa 44 000 eurot  
 

6. Kavandatava spordiväljaku asukoht 
 

7. Taotlus isikliku kasutusõiguse seadmise kohta 
(tuleb esitada juhul, kui spordiväljak ehitatakse Narva linna omandis olevale kinnistule) 
 

 

 

 

8. Kinnitused 
8.1. Kinnitan allkirjaga, et taotlejal on kavandatavale tegevusele ehk spordiväljaku ehitusele olemas 
omafinantseering. 

8.2. Kinnitan allkirjaga, et taotleja kasutab toetust sihipäraselt ja vastavalt taotluses toodud tegevustele. 

8.3. Kinnitan allkirjaga, et taotleja maksab toetuseks saadud summa mittesihipärase kasutamise korral 
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti nõudmisel tagasi. 
8.4. Kinnitan allkirjaga, et taotleja on nõus sõlmima lepingu spordiväljaku ehitustöödele toetuse 
saamiseks Narva Linnavolikogu 15.09.2016 määruses nr 21 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise 
teostamise kord“ ettenähtud tingimustel. 



8.5. Kinnitan allkirjaga, et taotleja on teadlik toetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastab toetuse 
saamiseks esitatavatele nõuetele. 

8.6. Kinnitan allkirjaga, et ei esine asjaolusid, mis piiraksid, keelaksid või välistaksid taotleja õigust 
esitada käesolevat taotlust. 
8.7. Kinnitan allkirjaga, et minu volitused on kehtivad, neid ei ole taotleja poolt tagasi võetud ning mina 
oman kõiki vajalikke nõusolekuid ja kooskõlastusi käesoleva taotluse esitamiseks taotleja nimel. 
9. Taotlusele on lisatud (märkida ristiga) 
9.1. Ehitusprojekt spordiväljaku ehitamiseks koos kehtiva ehitusloaga   

9.2. Spordiväljaku ehitamise eelarve  

9.3. Maa omandi- või kasutusõigust tõendava dokumendi koopia  

9.4. Taotleja pädeva organi otsuse koopia spordiväljaku ehitamise toetamise kohta  

9.5. Seadusliku esindamise õiguse puudumise korral esindusõigust tõendav volikiri  

10. Allkiri 

10.1. Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ja olen teadlik, et tahtlik valeandmete esitamine 
on kriminaalkorras karistatav. 
10.2. Nõustun minu poolt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile avaldatud isikuandmete (nimi, 
isikukood, elukoht, telefon, e-post) töötlemisega isikuandmete kaitse seaduse tähenduses Narva 
Linnavalitsuse Linnamajandusameti poolt spordiväljaku ehitamise toetusega seotud otstarbel. 
 
 
 
............................................... 
kuupäev (päev, kuu, aasta) 
 
 
 

.................................................................................. 
taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi 

 
 
 
 

................................................................................... 
allkiri  

 
 

 


