KEHTNA VALLAVALITSUS
KORRALDUS

Kehtna

30.12.2014 nr 414

Dokumendivormide kinnitamine
Võttes aluseks Kehtna Vallavolikogu 17. detsembri 2014. a määruse nr 34
„Spordiorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord“ § 2 lg 4 ning kuulanud ära valitsuse
liikmete arvamuse, Kehtna Vallavalitsus

korraldab
1. Kinnitada koos Kehtna Vallavolikogu 17. detsembri 2014. a määrusega nr 34
„Spordiorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord“ rakendatavad alljärgnevad
dokumendivormid:
1) sporditegevuse toetamise taotlus (lisa 1);
2) treenerite nimekiri (lisa 2);
3) harrastajate nimekiri (lisa 3);
4) lapsevanema või muu seadusliku esindaja avaldus (lisa 4);
5) toetuse kasutamise aruanne (lisa 5).
2. Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavalitsuse 25. novembri 2014. a korraldus nr 392
„Spordiorganisatsioonide toetamise ajutised tingimused ja kord“.
3. Korraldus jõustub 15. jaanuaril 2015. a.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest,
esitades vaide Kehtna Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või
kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Indrek Kullam
vallavanem

Veljo Väärsi
vallasekretär

Lisa 1
SPORDITEGEVUSE TOETAMISE TAOTLUS

TÄIDAB AMETIASUTUS
Taotluse saabumise
kuupäev

TÄIDAB TAOTLEJA
1. Taotleja andmed
Spordiorganisatsiooni nimi (juriidilise isiku nimi)

Registrikood

Aadress

Sihtnumber

Pangakonto number
Kontakttelefon

Faks

E-post

2. Taotleja esindaja andmed
Juriidilise isiku seaduslik esindaja / või juriidilise isiku volitatud isik (vajalik alla kriipsutada)
Perekonnanimi

Eesnimi

Isikukood

Faks

E-post

Aadress
Kontakttelefon
3. Treeningrühmade loetelu
Treeneri nimi

Spordiala

Treeningrühmade arv

Harrastajate arv
kokku

4. Taotleja harrastajate arv kokku
5. Kohustused teiste isikute ees
Kinnitan, et maksuvõlgnevusi ei ole
Kinnitus märkida ristiga (X)
6. Lisad
6.1. Järgneva aasta tegevuse kulude ja tulude eelarve
6.2. Treenerite vormikohane nimekiri
6.3. Harrastajate vormikohane nimekiri
6.4. Treeningplaan (järgmise toetusperioodi kohta)
6.5. Lapsevanema avaldus (võib lisada taotlusele või saadetakse lapsevanema poolt otse
vallavalitsusele)
6.6. Seadusliku esindamise õiguse puudumise korral esindusõigust tõendav volikiri
7. Allkiri
Kinnitan esitatud andmete õigsust ja olen teadlik, et tahtlik valeandmete esitamine on
kriminaalkorras karistatav.
Nõustun minu poolt Kehtna Vallavalitsusele avaldatud isikuandmete (nimi, isikukood,
elukoht, telefon, faks, e-post) töötlemisega isikuandmete kaitse seaduse tähenduses
Kehtna Vallavalitsuse poolt sporditegevuse toetusega seotud otstarbel.
.......................................
kuupäev (päev, kuu, aasta)
...................................................................................
taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi
...................................................................................
allkiri

Lisa 2

............................................................................................treenerite nimekiri
(MTÜ/SA, kes peab erakooli või eraõigusliku juriidilise isiku nimi)

Jrk
nr

Ees – ja perekonnanimi

………………….
(kuupäev)

Spordiala

………….……..
(taotluse esitaja
nimi)

Nimetus kutsetunnistusel

…………………..
(allkiri)

Lisa 3

...........................................................................................................
(MTÜ/SA, kes peab erakooli või eraõigusliku juriidilise isiku nimi)
Kehtna valla elanike registris olevate harrastajate nimekiri

Jrk
nr

Eesnimi

………………….
(kuupäev)

Perekonnanimi

……………………..
(taotluse esitaja nimi)

Isikukood

…………………..
(allkiri)

Lisa 4
SPORDITEGEVUSE TOETAMINE

........................................................................
........................................................................
.........................................................................
(lapsevanema/lapse seadusliku esindaja nimi,
isikukood, elukoht, tel nr, e-posti aadress)
AVALDUS
Seoses sellega, et ..............................................................................
(lapse nimi, isikukood)
osaleb ............................................................spordiklubi tegevuses
(spordiklubi nimi)
palun minu lapse 20...a sporditegevuse toetus eraldada nimetatud spordiklubile.

Olen teadlik, et toetust eraldatakse ainult ühele spordiklubile või spordikoolile.

......................................................
(allkiri, kuupäev)

Lisa 5

SPORDITEGEVUSE TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE
Esitatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetatud tegevuse lõpetamist.
TÄIDAB AMETIASUTUS

Kontrollija
Kontrollimise
kuupäev
Märkused

TÄIDAB TOETUSE SAAJA

Toetuse saaja
Toetatud tegevus
Lepingu number

registreerimisnumber
või isikukood
aadress, telefon,
E-post
Toetatud tegevuse
toimumise aeg ja
koht
Toetuse suurus
Teised toetajad ja Organisatsioon
nendelt
saadud
toetuse suurus

Tegevusaruanne
Eesmärk

Toetuse suurus

Sisuline kokkuvõte

Osalejad, nende arv

Muu

Finantsaruanne
Eelarve
Tulud
(sh
omatulud
ja
teistest
allikatest
saadud tulud)

Summa

Tulud kokku
Kulud
(kogu
toetussumma
ja
tegevuse
kogueelarve
ulatuses)

Kulud kokku
Jääk

Vastutan esitatud andmete tõesuse eest
TAOTLEJA NIMI JA ALLKIRI

KUUPÄEV

