
 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUS 

 
 

Taotlus esitatakse 

(märkida sobiv) 

 

 Haridus- ja Teadusministeeriumile 

 Sotsiaalministeeriumile 

 Kultuuriministeeriumile (kultuuriprojekt) 

 Kultuuriministeeriumile (spordiprojekt) 

 

Toetuse taotleja 

1. Nimi Järvamaa Allergia Astma Selts 

 

Toetuse saaja Toetuse saaja võib erineda toetuse taotlejast vaid juhul,  

kui toetuse taotleja on KOV-i hallatav asutus 

2. Nimi Järvamaa Allergia Astma Selts 

3. Registrikood 80188667 

4. Juriidiline aadress Järvamaa, 72720 Paide, Lai tn.33   

5. Postiaadress Järvamaa, 72720  Paide, Lai tn.33   

6. Arvelduskonto, viitenumber ja pank* 221023280929, Swedbank 

7. Esindaja nimi ja ametikoht Maie Mägi, Järvamaa Allergia Astma Seltsi esimees 

*Toetuse saaja nimi ja arvelduskonto omaniku nimi peavad olema samad. 

 

Projekti kontaktisik 

8. Nimi Maie Mägi 

9. Telefon 56661599 

10. E-posti aadress       

 

11. Projekti nimetus Järvamaa Allergia Astma Seltsi tegevuse projekt 

12. Toetuse kasutamise ajavahemik 01.01.2015   − 31.12.2015    

13. Projekti üldmaksumus 904,00 EUR  

14. Hasartmängumaksu  

Nõukogult taotletav summa 
822,00 EUR 

15. Omafinantseeringu summa 82,00 EUR 

16. Kaasfinantseeringute summa       

 

KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID: 

● LISA 1 – Projekti tulude-kulude eelarve  

Eelarve kohustuslikud osad: Tulude poolel Hasartmängumaksu Nõukogult taotletav summa, omafinantseeringu 

summa, kaasfinantseerijad ja neilt taotletavad summad või juba eraldatud summad; kulude poolel tegevuste ja 

kulude nimetused, summad kulugruppide lõikes ja projekti üldmaksumus. 

● LISA 2 – Projekti lühikirjeldus  

Kohustuslikud osad: projekti sisuline kokkuvõte, eesmärgid ja sihtgrupp, kavandatud tegevused ajalises järjestuses. 

 

 Soovin toetuse kasutamise lepingu allkirjastada digitaalselt 

 

Kinnitan, et taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged: 

Toetuse taotleja esindaja nimi ja ametikoht Allkiri (taotluse võib allkirjastada ka 

digitaalselt) 

Kuupäev 

Maie Mägi - juhatuse esimee  22.01.2015.a. 

 

 



 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSE 

LISA 1 

 

PROJEKTI TULUDE-KULUDE EELARVE 

 

TULUD  KULUD 

Tulu liik  

(finantseerijate lõikes) 
Taotletav 

summa 

Eraldatud 

summa / 

vastamise 

tähtpäev 

Kulu liik Summa 

Hasartmängumaksu 

Nõukogu 

822,00         Töötasu + 33% + 0,8% 

Kantselei kulu, reklaam 

Transport 

Ühisüritus 

Ostetud koolitus 

Ruumide rent 

Raamatupidamisteenus 

254,00 

75,00 

85,00 

45,00 

95,00 

218,00 

50,00   

Omafinantseering 82,00   X Toitlustamine 82,00   

Kaasfinantseerijad 

(loetleda eraldi ja lisada 

kaasfinantseerimist 

tõendavad dokumendid) 

X X  

 

 

            

                              

                              

                              

                              

                  
 

            

                              

                                   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

TULUD KOKKU 904,00    KULUD KOKKU 904,00   

 



 

 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSE 

LISA 2 

 

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS 

 

1. Projekti sisuline kokkuvõte  

 Üldine elu- ja keskkonna saastatus on viinud inimesed laialdasse allergia- ja astmahaigustesse 

haigestumisesse. Eriti kõrge on protsent laste ja noorukite osas ja vanemas eas. Programmi 

põhiülesandeks on allergia- ja astmahaigete elukvaliteedi parandamine nende igapäevaelus 

toimetulekul.     

2. Projekti eesmärgid ja sihtgrupp 

 Allergiat ja astmahaigust põdevad inimesed, nende pereliikmed ja tugiisikud. Allergikutele ja 

astmaatikutele võrdsete võimaluste tagamine. Kaasa aidata allergia- ja astmahaigete tervisliku 

seisundi paranemisel, nende igapäevaelus toimetulekul. Aidata kaasa sellise elu- ja töökeskkonna 

kujundamisele, mis vähendaks haigestumist ja kergendaks allergia- ja astmahaiguste kulgu. Praegu 

on ühingus 98 liiget, kellest aktiivselt tegutseb ca 35 - 40 inimest. Ühingu ülesanne - kaasata rohkem 

inimesi ühingu töösse.   

3. Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused 

Ellu viia projektis märgitud tegevused. Teha koostööd omavalitsustega ja Eesti Allergia liiduga. Seltsi 

poolt planeeritud ürituste sisutihe läbiviimine. Korraldame rohkem ühisüritusi teiste seltsidega, siis on 

kasusaajate hulk suurem.  Selgitustöö inimestele allergia ja astma ravist. Teadvustada inimestele ravi 

kasutamisest ja tarvilikkusest. Sellel aastal viia läbi 2 üritust valdades. Loodame, et sellest saab kasu 

ca 40 – 50 inimest. Ühel üritusel osaleb ca 18 – 20 inimest. 

4. Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses 

  

I kv  -  Kolesterool ja selle ravi. Toitumine, kuidas olla talvel terve. 

II kv. Hoia oma südant, südame rütmihäired, südame pärgarterite haigused - koos Südamehaigete 

Ühinguga. 

II kv. Ühisüritused teiste liikmesorganisatsioonidega. 

III kv  - Allergia ja astmahaigused ja täiendmeditsiin ja looduslikud ravimid. 

III kv. Järvamaa PIK- ga ühisüritus. 

IV kv. Eneseabi massaaži ja liikumise näol. 

          

 

 

 


