
 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUS 

 
 

Taotlus esitatakse 

(märkida sobiv) 

 

 Haridus- ja Teadusministeeriumile 

 Sotsiaalministeeriumile 

 Kultuuriministeeriumile (kultuuriprojekt) 

 Kultuuriministeeriumile (spordiprojekt) 

 

Toetuse taotleja 

1. Nimi Järvamaa Südamehaigete Ühing 

 

Toetuse saaja Toetuse saaja võib erineda toetuse taotlejast vaid juhul,  

kui toetuse taotleja on KOV-i hallatav asutus 

2. Nimi Järvamaa Südamehaigete Ühing 

3. Registrikood 80136191 

4. Juriidiline aadress Lai tn.33, Paide 72720   

5. Postiaadress Lai tn.33, Paide 72720   

6. Arvelduskonto, viitenumber ja pank* 221016554675 Swedbank 

7. Esindaja nimi ja ametikoht       

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

 

Projekti kontaktisik 

8. Nimi Urve Paas 

9. Telefon 53 40 64 37 

10. E-posti aadress       

 

11. Projekti nimetus Järvamaa Südamehaigete tegevuse projekt 2015.a. 

12. Toetuse kasutamise ajavahemik 01.01.2015 − 31.12 2015           

13. Projekti üldmaksumus 650 EUR 

14. Hasartmängumaksu  

Nõukogult taotletav summa 
591 EUR 

15. Omafinantseeringu summa 59 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 

Urve Paas - juhatuse esimees Allkirjastatud digitaalselt 21.01.2015.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 

591,00         Töötasu + 33% + 0,8% 

Transport 

Ühised üritused teiste 

ühingutega. 

Ühisüritus PIK- ga 

Muud kulud - side, ruumide 

rent 

Raamatupidamisteenus 

103,00 

60,00 

191,00 

 

40,00 

157,00 

 

40,00  

Omafinantseering 59,00   X Toitlustamine 59,00       

Kaasfinantseerijad 

(loetleda eraldi ja lisada 

kaasfinantseerimist 

tõendavad dokumendid) 

X X  

 

 

  

                              

                              

                              

                              

                  
 

            

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

TULUD KOKKU 650,00           KULUD KOKKU 650,00   



 

 

 

LISA 2 

 

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS 

 

1. Projekti sisuline kokkuvõte  

   Projekti eesmärgiks on südamehaiguste ennetamine ja teavitustöö elanikkonna hulgas. 
Ühingusse kuulub 181 inimest. Teeme koostööd kõigi Järvamaa puuetega inimeste 
organisatsioonidega, kuna südame tervishoid on vajalik igale inimesele. Aktiviseerida koostööd 

kõigi Järvamaal elavate südame probleemidega elavate inimestega. Ühing korraldab oma 
liikmetele ja kõigile asjahuvilistele teoreetilisi ja praktilist koolitust. Koolitusega tuleb jõuda 
selleni, et südamehaigust põdev inimene oleks oma elu asjatundja ning teaks mis moodi 
igapäevaelus oma ravi teostada.      

2. Projekti eesmärgid ja sihtgrupp 

 Programm on suunatud südamehaigetele ja teistele, kes on huvitatud sellest haigusest rohkem 
teada saama- sest  oma vaimse ja füüsilise tervise eest rohkem ja paremini hoolitsemisest. 
Leiame, et ühingul on see võimalus ja ka kohustus, et elanike tervisekasvatust suunata. 
Eesmärgiks on südamehaigete elama õpetamine – tervisliku eluviisi edendamine.  
       

3. Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused 

Viia ellu projektis kavandatud üritused. Kaasata ühingu tegevusse uusi inimesi. Parem koostöö 
omavalitsustega. Laiendada ühingu üritusi nii, et iga abivajaja saaks meiega kontakti võtta. Ühised 
üritused teiste liikmesorganisatsioonidega annavad võimaluse suuremal hulgal inimeste 
kaasamise, väga tähtis on inimestel omavahel suhelda. Loodetavaid kasusaajaid ca 75 – 80 
inimest. Projekti raames soovime kaasata ca 90 inimest.  

4. Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses 

Südamehaiguste ennetamine 2 üritust – märts, mai 

Südamehaige ja toitumine - juuni 

Üks päev südamele - august 

Ühisüritused teiste liikmesorganisatsioonidega.  Mai – detsember 

Järvamaa PIK üritustel osalemine. 

 

 

 


