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KUIDAS KASUTADA STIPENDIUMIRAHA JA VALMISTUDA  
ARUANDLUSE ESITAMISEKS? 

 
Kui stipendiumisumma on laekunud Teie kontole, ärge unustage, et see on eraldatud 
Kultuuriministeeriumi poolt ning peale projekti tuleb tõendada raha kasutuse 
sihipärasust. 
Peale projekti lõppemist on Teil aega 1 kuu (30 päeva), et täita stipendiumi 
sihipärase kasutamise aruanne ja esitada liidule kõik maksetõendid samas summas, 
mis oli stipendiumisumma. Stipendiumi sihipärase kasutamise aruanne: 
https://balletiliit.ee/liikmele/blanketid  
Hea teada enne stipendiumiraha kasutamist: 

➢ Vältige sularahamakseid! 
➢ Hoidke iga kviitung alles! 
➢ Ärge laske teistel maksta enda eest (piletile jääb vale nimi). 
➢ Kui keegi tasus siiski Teie eest, makske talle raha tagasi pangaülekandega ja 

salvestage ülekande kviitung. Ärge makske tagasi sularahas! Kui maksite 
tagasi sularahas, on vajalik ostja allkirjastatud tõend, et olete talle sularahas 
tagasi maksnud, lisaks teenuse nimetus, aeg, koht, kuupäev ja hind. 

➢ Hoidke alles kõik piletid (metroo-, rongi-, bussi-, teatripiletid jne) Samuti 
lennupiletid ja majutustšekid. 

➢ Kui osalete projektis koos liidu liikmest kaaslasega, ja üks liige maksis ka 
teise eest, tehke kviitungitest koopiad ja jagage need mõlemasse aruandesse. 
Jagage kviitungeid omavahel ära enne aruande esitamist. Kindlasti on vaja 
tõendeid, et üks liige on teisele summa tagasi maksnud, nt pangast tehtud 
ülekande kviitungit. 

➢ Kui majutust kasutati mitmekesi (ja nad ei ole liidu liikmed või on liikmed, kuid 
ei esitanud projekti taotlust), tuleb maksumus jagada majutatavate inimeste 
arvuga (liit katab ainult taotleja majutuse). 

➢ Ärge ostke stipendiumiraha eest esemeid (nt raamatuid, tantsutarbeid, 
suveniire). 

➢ Päevarahad ja kulutused toidule on taotleja finantsiline omaosalus. 
Aruandevormi täitmiseks leiate kõik vajalikud üksikasjad oma stipendiumi taotluse 
blanketilt (eelarve, hinnad ja kuupäevad) ja lepingust (lepingu number). 
Aruanne tuleb esitada õigeaegselt. Kui aruande esitamise hilinemine on vältimatu, 
tuleb sellest varakult juhatust teavitada.  
Täiuslik stipendiumi sihipärase kasutamise aruanne sisaldab täidetud aruandevormi, 
arveid, maksetõendeid ja kõiki pileteid. 
Teie stipendiumitoimiku kaust liidu arhiivis sisaldab (1) avaldust, (2) lepingut, (3) 
aruannet ja (4) maksete tõendeid. 
Kviitungid ja maksetõendid 

➢ Kui saadate kviitungid digifailidena, nimetage failid kontrollimise 
hõlbustamiseks ümber, sisestage failinimi, mis viitab faili sisule. 

➢ iOS süsteemi (Apple) digifailid palume salvestada ja saata pdf-ina.  
➢ Kui pilet läheb kaduma ja pileti ostu tõendamiseks puudub pangakande tõend, 

ei saa te selle piletiga aruandes arvestada. 
➢ Eelarve täitmine peab olema tõendatud eurodes. Arvutuste tegemisel tooge 

välja vahetuskurss ja kuupäev. 
Kui maksetõendeid on vähemas summas kui oli stipendiumisumma, tuleb 
stipendiumi jääk liidule tagastada. 
Kord aastas kontrollib kõikide dokumentide õiguspärasust liidu revident. 

https://balletiliit.ee/liikmele/blanketid
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Aruannete finantsosa näited 
 

Kingitud elamus 

 
Kingitud vastupidavus 

 


