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SPORDITEGEVUSE TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE 

Toetuse saaja andmed 

Juriidilise isiku nimi 
 

Registrikood  

Aadress  

Telefon  e-post  

Lepingu nr  Toetussumma  

 

Toetuse saaja esindaja andmed 

Ees- ja perekonnanimi  

Funktsioon taotleja juures  

Isikukood  

Aadress  

Telefon  e-post  

 
Toetussumma kasutamise kuluaruanne 

Kõik kulud kokku  

 

Kulude jaotus tegevuste kaupa 

Treenerite tasustamiseks  Kokku  

Nimi Tunde nädalas Kuupalk Aasta palgafond 

    

    

    

    

    

    

    

 

Spordibaasi ekspluatatsioonikuludeks Kokku   

Nimi Aadress Majandamiskulu Personalikulu Kokku 

     

     

     

     

     

     



Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne 

 
 

 

Muudeks tegevuskuludeks Kokku  

Nimetus Summa 

  

  

  

  

  

  

  

 

Olümpiakandidaatide toetuseks Kokku  

Nimi Summa 

  

  

  

  

  

  

 

Spordiürituste korraldamiseks Kokku  

Nimetus Summa 

  

  

  

  

  

  

 

Investeeringuteks Kokku  

Nimetus Summa 

  

  

  

  

  

  

 



Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne 

 
Aruandele on lisatud järgmised kuludokumendid (linnavalitsuselt saadud toetussumma ulatuses): 

Jrk Dokumendi nimetus Jrk Dokumendi nimetus 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Tehtud kulutuste lühikirjeldus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esitatud andmed on tõesed. Oleme tutvunud toetuse saamise tingimustega 

 

Taotleja allkirjaõiguslik esindaja 

 

 

Nimi …………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kuupäev ………………………………………………………………………….  Allkiri …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Aruanne toetuse kasutamise kohta esitatakse hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks. 
 
Täidetud ja (digi)allkirjastatud aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 
või e-postile linnavalitsus@parnu.ee 
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