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Rakvere Vallavolikogu 18.12.2019 määrusele nr 55 

„Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks 

tegevuseks toetuste andmise kord“  

 

 

RAKVERE VALLA EELARVEST TOETUSE TAOTLEMISE TAOTLUS 

 

 

Taotluse vormi täidab taotleja ja esitab Rakvere Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult aadressile 

vallavalitsus@rakverevald.ee või paberkandjal allkirjastatult aadressile Kooli 2, Sõmeru 

alevik, Rakvere vald, 44305, vähemalt 30 kalendripäeva enne plaanitavat sündmust või 

projektitaotluse esitamist teistesse fondidesse. 
 

TAOTLEJA ANDMED  

Taotleja nimi  

(MTÜ või seltsing) 

 

Registrikood  

Aadress  

Kontaktandmed 

(tel, e-post) 

 

Arvelduskonto nr  

Veebilehekülg ja/või 

facebooki konto 

 

Taotleja esindusõiguslik isik  

Ametikoht või positsioon  

TAOTLETAV TOETUS  

Projekti nimi  

Taotletav summa  
Toetuse vajalikkuse 

põhjendus, üldine eesmärk 

ja eeldatav mõju kohalikule 

arengule (miks on tekkinud 

vajadus või nõudlus 

käesoleva projekti või 

kavandatava tegevuse 

järele, miks on vaja taotleda 

toetust). 

 

Konkreetsed tegevused, mis 

toetuse kaasabil ellu viiakse 

(lühikirjeldus, tegevused 

peavad kattuma esitatud 

eelarvega). 

 

Tegevuse toimumise aeg ja 

koht ning ürituse puhul 

ajakava. 

 

Kasusaajad (kellele tehakse, 

kes on projekti sihtgrupp, 

eeldatav osalejate arv, 

tegevuse seos Rakvere valla 

elanike ja/või valla avalike 

huvidega). 

 

Kui on partnerid, siis 

kirjeldada partneri panust 

 



või kui taotletakse 

kaasfinantseeringut, siis 

nimetada põhifond, kust 

toetust taotletakse ja millal 

on taotluse esitamise 

tähtaeg. 

Investeeringu projektide 

puhul edasine haldamine 

(halduskulude katmise 

allikad, kulude suurus 

aastas). 

 

 

EELARVE JA FINANTSEERIJAD 

Kulud tegevuste kaupa 

(vajadusel lisada ridu) 

Finantseerijad 

Taotletav 

toetus vallalt 

Oma- 

finantseering 

Kaas-

finantseering 
KOKKU 

kululiik 1 (nimetada)     

kululiik 2 (nimetada)     

kululiik 3 (nimetada)     

vajadusel lisada ridu     

KOKKU     

 

Olen tutvunud Rakvere Vallavolikogu poolt kinnitatud „Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks 

tegevuseks toetuste andmise korra“ kõigi punktidega ja kohustun neid täitma. Kinnitan, et kõik 

käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged. 

 

 

________________________________________________________________ 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi, allkiri ja kuupäev 

  



Rakvere Vallavolikogu 18.12.2019 määruse nr 55 

„Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks 

tegevuseks toetuste andmise kord“ Lisa 2 

 

 

RAKVERE VALLA EELARVEST TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE 

 

Esitada Rakvere Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult aadressile vallavalitsus@rakverevald.ee 

või paberkandjal allkirjastatult aadressile Kooli 2, Sõmeru alevik, Rakvere vald, 44305, 

kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast lepingus sätestatud toetuse kasutamise aja 

lõppemist. 
 

TOETUSE KASUTAMINE (täidab toetuse saaja) 

Lepingu number  

Toetuse saaja nimi  
Registrikood  

Projekti nimi  

Toetuse kogusumma  

Lühikokkuvõte toetuse kasutamisest (lühikirjeldus eesmärgi ja plaanitud tegevuste täitmisest, 

millal mida tehti, kui palju oli osalejaid jne.): 

 

 

Hinnang tegevuste/projekti õnnestumise kohta: 

 

 
Ülevaade kajastuskohustuse täitmisest (millal ja millises kanalis ürituse toimumisest teavitati; 

lisada lingid ürituse plakatile/kutsele ja kajastusele ning fotodele üritusest): 

 

 

Muu info, mida toetuse saaja peab vajalikuks lisada: 

 

 

 

EELARVE TÄITMINE 

 eelarve täitmine 

Üldmaksumus   

Taotleja omafinantseering   

Kaasfinantseering muudest allikatest   

Rakvere Vallavalitsuse toetus   

KOKKU   
 

Täidetakse juhul kui toetus on kantud MTÜ arvele. 

TOETUSE ARVELT TASUTUD KULUD (vajadusel lisa ridu) 

Arve 

nr 

Makse-

korralduse 

nr 

Arve 

summa 

Makse saaja Arve sisu kirjeldus 

     

     

     



     

     
 

Rakvere vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt toetuse sihtotstarbelise kasutamise 

kontrollimiseks vajalikke dokumente, kuludokumente, selgitusi jm asjakohaseid materjale. 

 

 

Kinnitan, et kõik aruandes esitatud andmed on õiged. 

________________________________________________________________ 

Toetuse saaja esindusõigusliku isiku nimi, allkiri ja kuupäev 


