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"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu
struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne

programmdokument 2004-2006" meetme 3.4
"Integreeritud maaparandus" tingimused

Vastu võetud 10.06.2005 nr 66

Määrus kehtestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» (RT I 2003, 82, 552) § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määruses sätestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi
arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.4 «Integreeritud maaparandus» raames ettevõtjale ja
mittetulundusühingule integreeritud maaparanduse investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise eesmärgid,
toetatavad tegevused, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele taotlus
esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord, taotluse
hindamiskriteeriumid ja hindamise kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused.

§ 2. Meetme eesmärk

(1) Meetme «Integreeritud maaparandus» (edaspidi meede) üldeesmärk on luua tingimused integreeritud maa-
arenduseks.

(2) Meetme spetsiifilised eesmärgid on:
1) vähendada ebasoodsast veerežiimist tingitud riske põllumajandustootmisele;
2) suurendada erametsa tootlikkust;
3) luua tingimused põllumajandusmaa ja erametsa sihipäraseks kasutamiseks;
4) tagada maaparandussüsteemi koosseisu kuuluvate pinnaveekogude hea seisund;
5) parandada juurdepääsu põllumajandusmaadele.

§ 3. Meetme rakendusüksus

Meetme rakendusüksus on Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse
rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete
loetelu kinnitamine» (RT I 2004, 15, 119; 63, 444; 2005, 16, 94) tähenduses Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).

§ 4. Riigiabi

Meetme raames antav toetus on põllumajanduslik riigiabi Euroopa Ühenduse põllumajandusliku riigiabi
suuniste (ELT C 28, 01.02.2000) mõistes.

2. peatükk
TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED, TOETATAVAD TEGEVUSED NING TOETUSE MÄÄR

§ 5. Nõuded toetuse taotlejale

(1) Toetust võib taotleda:
1) ettevõtja, kes tegutseb küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond) ja kelle omandis
on maatulundusmaa sihtotstarbega maa (edaspidi maatulundusmaa) või maapiirkonnas paiknev
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põllumajanduslikult kasutatava elamumaa sihtotstarbega eluasemekohtade maa (edaspidi eluasemekohtade maa)
või kes kasutab nimetatud maad õiguslikul alusel;
2) mittetulundusühing lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks, kui ta vastab
«Maaparandusseaduse» (RT I 2003, 15, 84; 2004, 32, 227) 8. peatükis maaparandusühistule sätestatud nõuetele
ning kui tema põhikirjaline eesmärk vastab lisas 1 nimetatud tegevustele (edaspidi maaparandusühistu);
3) maaparandusühistu lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks
kinnisasja omaniku antud õiguse alusel. Sellesisulise lepingu sõlmib maaparandusühistuga kinnisasja omanik
või tema kirjalikul nõusolekul kinnisasja valdaja;
4) mittetulundusühing lisa 1 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul maatulundusmaa või tee omanike antud õiguse
alusel, kui tema liikmeteks on maatulundusmaa või tee valdajad ning kui tema põhikirjaline eesmärk vastab lisas
1 nimetatud tegevustele. Sellesisulise lepingu sõlmib mittetulundusühinguga maatulundusmaa või tee omanik
või tema kirjalikul nõusolekul maatulundusmaa või tee valdaja.

(2) Kui mittetulundusühing on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis majandusaastat arvates
PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

(3) Taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud.
Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

(4) Taotleja peab eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid
kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

(5) Taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

(6) Taotleja ei ole taotluse esitamise ja investeeringu tegemise aastal sama investeeringuobjekti kohta taotlenud
ega saanud maaparandussüsteemi hooldustoetust ning taotleja ei ole sama investeeringuobjekti kohta toetust
taotlenud ega saanud Sihtasutuse Erametsakeskus eraldatud vahenditest.

§ 6. Toetatavad tegevused ja neile esitatavad nõuded

(1) Taotleja võib toetust taotleda maaparandussüsteemi kuuluva hoone püstitamiseks või rajatise rajamiseks
või maaparandussüsteemi teenindava tee rajamiseks (edaspidi ehitamine), nende rekonstrueerimiseks või
uuendamiseks «Maaparandusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras või juurdepääsutee ehitamiseks või
rekonstrueerimiseks lisas 1 nimetatud investeeringuobjekti kohta.

(2) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle
osa ehitamiseks, kui kavandatava maaparandussüsteemi maa-alal või selle osal (reguleeriva võrgu maa-ala):
1) on maatulundusmaa või eluasemekohtade maa;
2) on üks kinnisasi, mille maaparandussüsteem mõjutab teise kinnisasja maatulundusmaa või eluasemekohtade
maa mulla veerežiimi (edaspidi mõjutav kinnisasi), või on mitu kinnisasja;
3) asuva põllumajandusmaa perspektiivne keskmine boniteet on vähemalt 35 hindepunkti;
4) asuval põllumajandusmaal ei ületa üle 1 m sügavusega soomuldade pindala 30% kavandatava reguleeriva
võrgu maa-ala või selle osa pindalast;
5) kasvab eramets «Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319;
102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 9, 53; 38, 258) tähenduses.

(3) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle
osa rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks, kui maaparandussüsteemi maa-alal või selle osal:
1) on maatulundusmaa või eluasemekohtade maa;
2) on mitu kinnisasja või mõjutav kinnisasi;
3) kasvab eramets «Metsaseaduse» tähenduses.

(4) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.4–1.9 nimetatud hoone või rajatise ehitamiseks, rekonstrueerimiseks
või uuendamiseks, kui nimetatud hoone või rajatis kuulub või teenindab maaparandussüsteemi, mille reguleeriv
võrk paikneb mitmel kinnisasjal või mõjutaval kinnisasjal.

(5) Toetust võib taotleda lisa 1 punktis 2 nimetatud investeeringuobjekti kohta, kui see on eratee
«Teeseaduse» (RT I 1999, 26, 377; 93; 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336;
61, 375; 63, 387; 2003, 79, 530; 88, 594; 2004, 84, 569; 2005, 11, 44) tähenduses ja asub maapiirkonnas ning on
juurdepääsuks põllumajandusmaale.

(6) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka kavandatud tegevusega seotud tellitud projekteerimistöö ja
projekteerimiseks vajalik põllumajandusministri 30. septembri 2004. a määruse nr 163 «Maaparanduse
uurimistööle esitatavad nõuded» (RTL 2004, 132, 2034) tähenduses maaparanduse uurimistöö,
ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö ning toetuse avalduse (lisa 4), ülevaatuslehe (lisa 5) ja
maaparandussüsteemi uuendustööde kava (lisa 6) ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide
koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö), mille kohta on isik, kellelt taotleja tellis tööd või
teenust, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal ning mille eest on tasutud
enne taotluse esitamist.

§ 7. Abikõlbmatud kulud ja tegevused
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(1) Abikõlblikud ei ole järgmised tegevused:
1) lisa 1 punktides 1.7 ja 1.8 nimetatud investeeringuobjekti uuendamine, kui investeeringuobjekt on nimetatud
«Maaparandusseaduse» § 46 lõike 4 alusel kehtestatud ühiseesvoolude loetelus või on selle eesvoolu rajatis;
2) maaparandussüsteemi eesvoolu (edaspidi eesvool) ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine, kui
nimetatud eesvool on üksnes riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi või selle osa eesvool;
3) riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või sellega seotud keskkonnarajatise
ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine;
4) teenindustee ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine, kui nimetatud tee teenindab ainult riigimetsamaal
paiknevat maaparandussüsteemi või selle osa.

(2) Abikõlblikud ei ole järgmised taotleja või toetuse saaja tehtavad kulutused:
1) maa ja olemasoleva ehitise ostmine, rentimine ja liisimine;
2) tolli-, sisseveo- ja muud maksud, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning
mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suured kulutused tegevuse mis
tahes osale;
3) käibemaks juhul, kui taotleja on taotluse esitamise ajal käibemaksukohustuslane «Käibemaksuseaduse» (RT I
2003, 82, 554; 2004, 41, 278; 43, 299; 45, 315; 75, 523; 89, 603; 2005, 13, 63) kohaselt;
4) käibemaks pärast taotleja või toetuse saaja käibemaksukohustuslaseks registreerimise päeva, kui taotleja ei
olnud käibemaksukohustuslane taotluse esitamise hetkel;
5) remondi- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikulud ning muud üldkulud;
6) liisingumaksed, kui investeeringuobjekti omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
7) sularahamaksed, teenustasud pangatoimingute eest, tagatismaksed, intressid ja muud finantsteenustega seotud
kulud;
8) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulutused, tasud patendi ja
litsentsi ning teostatavusuuringute eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalikuks ehitusgeoloogiliseks ja
-geodeetiliseks uurimistööks tehtud kulutused;
9) trahvid, finantskaristused ja kohtukulud;
10) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
11) kasutatud seadme ostmiseks tehtud kulutused.

§ 8. Hankereeglid tegevuse elluviimisel

(1) Kui lisas 1 nimetatud tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema
kavandatava tegevuse kohta väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt kolm vormikohast
pakkumiskutset (lisa 2) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti
pakkumiskutse) ja olema saanud vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumised koos pakkumise
tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti
hinnapakkumine).

(2) Kui lisas 1 nimetatud tegevuse käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema
väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt ühe investeeringuobjekti pakkumiskutse ja olema
saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise.

(3) Kui toetust taotletakse maaparandussüsteemi uuendamiseks, ei tohi investeeringuobjekti hinnapakkumise
kavandatava tegevuse maksumus sisaldada mitterahalist sissemakset.

(4) Investeeringuobjekti pakkumiskutse ja hinnapakkumine peavad olema väljastatud lisas 1 nimetatud
investeeringuobjektide kaupa.

(5) Kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema ettevalmistava
töö kohta väljastanud vähemalt kolm vabas vormis kirjalikku pakkumiskutset ja olema saanud vähemalt kolm
hinnapakkumist.

(6) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes teiste hinnapakkumistega.

(7) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või liige ei tohi omada üksteise äriühingus osalust
ega kuuluda üksteise (äriühingu, mittetulundusühingu) juhatusse või nõukokku.

§ 9. Toetatava tegevuse maksumus

(1) Toetatava tegevuse abikõlbliku maksumuse moodustavad:
1) lisas 1 nimetatud tegevuse käibemaksuta maksumus, mis koosneb väljavalitud käibemaksuta
hinnapakkumisest ja mitterahalisest sissemaksest, abikõlbliku objekti märgistamiseks vajaliku sümboolika
käibemaksuta maksumus, ning ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus, kui taotleja on ettevõtja või
käibemaksukohustuslasest mittetulundusühing;
2) lisas 1 nimetatud tegevuse käibemaksuga maksumus, mis koosneb väljavalitud käibemaksuga
hinnapakkumisest ja mitterahalisest sissemaksest, abikõlbliku objekti märgistamiseks vajaliku sümboolika
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käibemaksuga maksumus, ning ettevalmistava töö käibemaksuga maksumus, kui taotleja on mittetulundusühing
ega ole käibemaksukohustuslane «Käibemaksuseaduse» §-de 19 ja 20 kohaselt.

(2) Ettevalmistava töö maksumus kaetakse:
1) kuni 12% lõike 1 punktis 1 nimetatud väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumise ja mitterahalise sissemakse
maksumusest, kui taotleja on ettevõtja või käibemaksukohustuslasest mittetulundusühing;
2) kuni 12% lõike 1 punktis 2 nimetatud väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumisest ja mitterahalise
sissemakse maksumusest, kui taotleja on mittetulundusühing ega ole käibemaksukohustuslane.

(3) Mitterahaline sissemakse ja abikõlblik käibemaks kokku võivad moodustada kuni 25% toetuse ja lisa 1
punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti uuendamise omafinantseeringu summast.

§ 10. Toetuse määr ja suurus

(1) Toetust antakse lisa 1 punktis 1 nimetatud tegevuse kohta:
1) kuni 90% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui taotlejaks on maaparandusühistu ning kui
maaparandussüsteemi maa-alal või selle osal on mitme omaniku kinnisasjad või kui investeeringuobjekt kuulub
või teenindab maaparandussüsteemi, mille reguleeriv võrk paikneb eespool nimetatud maa-alal või selle osal;
2) kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui taotlejaks on ettevõtja ning kui
maaparandussüsteemi maa-alal või selle osal on mitme omaniku kinnisasjad või kui investeeringuobjekt kuulub
või teenindab maaparandussüsteemi, mille reguleeriv võrk paikneb eespool nimetatud maa-alal või selle osal;
3) kuni 50% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui taotlejaks on ettevõtja või maaparandusühistu
ning kui maaparandussüsteemi maa-alal või selle osal on mitu sama omaniku kinnisasja või mõjutav kinnisasi
või kui investeeringuobjekt kuulub või teenindab maaparandussüsteemi, mille reguleeriv võrk paikneb eespool
nimetatud maa-alal või selle osal.

(2) Toetust antakse lisa 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta:
1) kuni 50% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui juurdepääsutee põllumajandusmaale paikneb
ühel kinnisasjal või on mitmel sama omaniku kinnisasjal;
2) kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui juurdepääsutee põllumajandusmaale paikneb
mitme omaniku kinnisasjadel.

(3) Kui taotleja taotleb toetust mitme investeeringuobjekti kohta, siis arvestatakse toetus ettevalmistava töö
kohta vastavalt selle investeeringuobjekti määrale, mille kohta on ette nähtud väikseim toetuse määr.

(4) Toetust võib taotleda:
1) lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks kuni 3 900 000 krooni kalendriaastas;
2) lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks kuni 5 470 000 krooni
kalendriaastas;
3) lisa 1 punktis 2 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kuni 1 500 000 krooni
kalendriaastas.

(5) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste kohta kokku võib olla 7 000 000 krooni
kalendriaastas ja 12 000 000 krooni meetme raames kokku.

§ 11. Taotleja omafinantseering

(1) Taotleja omafinantseeringu osaks võib olla ka Euroopa Komisjoni määruse 448/2004, millega muudetakse
määrust (EÜ) nr 1685/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 üksikasjalikud
rakenduseeskirjad seoses struktuurifondide kaasfinantseeritavate meetmetega seotud kulutuste abikõlblikkusega,
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1145/2003 (ELT L 072, 11. 03. 2004, lk 66 –77), kohaselt
investeeringu tegemiseks vajalik taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö (edaspidi mitterahaline sissemakse).
Mitterahalise sissemaksena arvestatavad tööd ja nende ühikumäärad on toodud lisas 3.

(2) Mitterahaline sissemakse on lubatud, kui tegevuseks on maaparandussüsteemi uuendamine ja kui taotlejaks
on maaparandusühistu.

(3) Mitterahaline sissemakse võib moodustada kuni 90% taotleja lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti
uuendamise omafinantseeringu summast.

(4) Maaparandussüsteemi uuendamise korral peavad lisas 3 nimetatud tööd vastama «Maaparandusseaduse» §
45 lõike 5 alusel kehtestatud maaparandushoiutöödele esitatavatele nõuetele.

(5) Piirkondlik maaparandusbüroo (edaspidi maaparandusbüroo) kinnitab § 13 lõike 3 punktis 4 nimetatud
mitterahaliste sissemaksete kava, kui kavas nimetatud tööd vastavad § 13 lõike 3 punktis 2 nimetatud
uuendustööde kavas toodud mitterahalise sissemaksena arvestatavatele töödele.

(6) Taotleja teatab vähemalt seitse kalendripäeva enne mitterahalise sissemaksena arvestatava töö tegemise
algust mitterahalise sissemaksena arvestatava töö tegemise aja ning töö tegemise koha PRIA-le posti teel
väljastusteatega tähtkirjaga või elektrooniliselt.
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(7) Taotleja täidab mitterahalise sissemaksena arvestatava töö tegemise tõendamiseks päevikut, milles kajastub
töö kirjeldus, tehtud töö maht, tegemise aeg, tehtava töö ühiku hind, töö tegijad ja tööks kulunud aeg. Päeviku
allkirjastavad töö tegija ja taotleja.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED

§ 12. Taotluse esitamine ja tähtaeg

(1) Taotleja esitab avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid selleks ettenähtud tähtajal
PRIA-le kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas volitatud ametniku kaudu.

(2) Lisa 1 punktis 1 nimetatud tegevuste kohta toetuse saamiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist
kavandatava investeeringu asukohajärgsele maaparandusbüroole kooskõlastamiseks ülevaatuslehe (lisa 5) ja lisa
1 punktis 1 toodud investeeringuobjekti uuendamiseks maaparandussüsteemi uuendustööde kava (lisa 6) ning
mitterahalise sissemaksena arvestatavate tööde kava (lisa 7).

(3) Maaparandussüsteemi ülevaatuslehe ja uuendustööde kava koostab maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate
registris maaparanduse projekteerimise või maaparandusekspertiisi alal registreeringut omav ettevõtja või
spetsialist, kellel on erialane kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus ja vähemalt viieaastane maaparandusalane
töökogemus (edaspidi projekteerija).

(4) Projekteerija teeb maaparandussüsteemi ülevaatuslehel kindlaks maaparandussüsteemi investeeringuobjekti
vastavuse § 6 lõigetes 2–4 sätestatud nõuetele ning hindab kuivendusseisundi.

(5) Maaparandusbüroo kooskõlastab ülevaatuslehe, kui:
1) kavandatav tegevus vastab § 6 lõigetes 2–4 toodud nõuetele;
2) selle on koostanud lõikes 3 nimetatud projekteerija;
3) kavandatav tegevus ei ole § 7 lõike 1 punktides 2–4 nimetatud abikõlbmatu tegevus;
4) maaparandusühistu vastab § 5 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõuetele.

(6) Maaparandusbüroo kooskõlastab uuendustööde kava, kui:
1) kavandatav tegevus ei ole § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud abikõlbmatu tegevus;
2) kavandatav tegevus on uuendamine ning see on vajalik ja tehniliselt teostatav;
3) selle on koostanud lõikes 3 nimetatud projekteerija.

(7) PRIA teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(8) Taotleja võib esitada ettenähtud tähtajal vaid ühe taotluse.

§ 13. Toetuse taotlusele esitatavad nõuded

(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le vormikohase avalduse (lisa 4) ning neis esitatud andmeid
tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2 ja 3 (edaspidi taotlus).

(2) Taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid on:
1) koopia maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud
äriregistrisse;
2) koopia taotluse esitaja isikut tõendavast dokumendist ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema
volitusi tõendav volikiri;
3) koopia põhikirjast, kui taotleja on mittetulundusühing;
4) mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu-
ja Tolliameti tõend selle kohta, et tõendi väljastamise päeva seisuga ei ole taotlejal riikliku maksu maksuvõlga
või riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral on ta tasunud maksud ajakava kohaselt.

(3) Kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid on:
1) projekteerija koostatud ja maaparandusbürooga kooskõlastatud vormikohane maaparandussüsteemi
ülevaatusleht (lisa 5), kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 1 nimetatud tegevuse kohta;
2) projekteerija koostatud ja maaparandusbürooga kooskõlastatud vormikohane maaparandussüsteemi
uuendustööde kava investeeringuobjektide kaupa (lisa 6), kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 1 nimetatud
investeeringuobjekti uuendamiseks;
3) maaparandusbüroo väljastatud maaparandussüsteemi kaart, mis on väljavõte maaparandussüsteemi
teostusjoonisest, või muu plaan mõõtkavas M1:2000 kuni M1:10000, millelt selgub maaparandussüsteemi
paiknemine ja millele on märgitud uuendustööde kavas ettenähtud uuendustööd ja mahud, sealhulgas
mitterahalise sissemaksena arvestatavad tööd, kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 1 nimetatud
investeeringuobjekti uuendamiseks;
4) maaparandusbürooga kooskõlastatud vormikohane mitterahalise sissemaksena arvestatud tööde kava
investeeringuobjektide kaupa (lisa 7), kui omafinantseeringu osaks on mitterahaline sissemakse;
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5) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest
koos tehniliste tingimuste loeteluga investeeringuobjektide kaupa;
6) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopiad koos tehniliste tingimuste loeteluga,
kui tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni; kui tegevuse käibemaksuta maksumus on alla 156
466 krooni, siis vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopia koos tehniliste tingimuste
loeteluga investeeringuobjektide kaupa;
7) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 8) § 8 lõikes 1 sätestatud juhul, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine
peab olema objektiivselt põhjendatud;
8) koopia ehitusloast, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18,
131) või «Maaparandusseaduse» kohaselt;
9) investeeringuobjekti asukohaskeem, kuhu on märgitud katastritunnuse piirid ja numbrid, mis on seotud
kavandatava investeeringuobjektiga;
10) lisa 1 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul kohaliku omavalitsusüksuse kinnitus, et investeeringuobjekt on
eratee «Teeseaduse» § 4 lõike 4 tähenduses;
11) koopia arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö
või teenuse, ning nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav
pangakonto väljavõte või maksekorralduse koopia;
12) koopia ehitusprojekti põhiplaanist, kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta;
13) koopia dokumendist, mis tõestab, et lisa 1 punktis 2 nimetatud juurdepääsutee on juurdepääs
põllumajandusmaale, mis kuulub taotleja või mittetulundusühingu liikme omandisse või mis on antud taotlejale
või mittetulundusühingu liikmele õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks majandusaastaks arvates PRIA
poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
14) koopia üldkoosoleku otsusest, millest peab nähtuma mittetulundusühingu liikmete nõusolek taotleda toetust
käesoleva meetme raames;
15) koopia § 5 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud lepingust;
16) koopia maatulundusmaa, eluasemekohtade maa või tee omaniku kirjalikust nõusolekust, kui toetust taotleb
maa või tee valdaja;
17) mittetulundusühingu liikmete nimekiri, mitte varasema kui punktis 14 nimetatud üldkoosoleku toimumise
seisuga.

(4) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia
esitamist. Taotlemisel lisatakse ka koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide
koopiatest.

(5) Taotleja esitab avalduse «Struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuse registrisse
kandmiseks.

(6) Juhul kui taotleja andmeid ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja
avalduse eespool nimetatud registrisse andmete kandmiseks.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 14. Taotluse vastuvõtmine

(1) PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.
PRIA teeb taotleja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kaardist väljatrüki, mille taotleja
allkirjastab.

(2) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja
esitamata dokumendid.

(3) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtaegselt, registreerib PRIA taotluse
infosüsteemis ning teeb väljatrüki § 13 lõikes 5 nimetatud avalduse osast kahes eksemplaris, mille taotleja ja
taotluse vastuvõtmiseks volitatud ametnik allkirjastavad. Teine eksemplar avaldusest väljastatakse taotlejale.
Volitatud ametnik avab taotlustoimiku, millele lisatakse nimetatud avalduse väljatrükk, taotleja äriregistri või
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kaart ning kontroll-leht.

(4) Kui taotleja ei esitanud kõiki toetuse taotlemiseks nõutavaid dokumente või ei esitanud taotlust tähtaegselt,
jäetakse taotlus «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 7 alusel läbi vaatamata. Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa
üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, siis võtab PRIA taotluse vastu ja volitatud
ametnik avab taotlustoimiku.

§ 15. Andmete õigsuse kontroll

(1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust, taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja
kavandatava tegevuse vastavust «Struktuuritoetuse seaduse» §-dele 18 ja 19 ning määruses sätestatud nõuetele.

(2) PRIA volitatud ametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel
õigus viibida taotleja nõusolekul ja kui toetuse saajaks on mittetulundusühing, siis tema liikme nõusolekul või
selle isiku nõusolekul, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa, tema
ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente ja tehtud töid kohapeal.
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(3) Kontrolli tulemuste kohta koostab lõikes 2 nimetatud ametnik kontrollakti, mille allkirjastavad ametnik ja
taotleja või isik, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa.

(4) PRIA esitab Sihtasutusele Erametsakeskus taotlejate nimekirja, mis sisaldab ka iga taotleja
investeeringuobjektide loetelu. Sihtasutus Erametsakeskus kontrollib, et kavandatava investeeringuobjekti
kohta ei ole toetust taotletud ega saadud Sihtasutuse Erametsakeskus eraldatud vahenditest. Kontrolli tulemused
edastatakse PRIA-le nimekirja saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul.

(5) Taotleja esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste riiklike registrite
andmeid ning «Maaparandusseaduse» alusel teostatud riikliku järelevalve käigus maaparandusbüroo kogutud
andmeid.

§ 16. Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

(1) Nõuetele vastavaks tunnistamiseks võrdleb PRIA avalduses märgitud andmeid neid andmeid tõendavates
dokumentides esitatud andmetega.

(2) PRIA määrab «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 3 alusel taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui
esitatud taotluses või muudes määruse alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse
määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

(3) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks, kui:
1) on täidetud määruses ja «Struktuuritoetuse seaduses» sätestatud nõuded;
2) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased.

(4) PRIA volitatud ametnik koostab kontroll-lehe. Kui taotleja kavandatav investeering ei vasta toetuse
saamiseks sätestatud nõuetele, märgitakse kontroll-lehel, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete
põhjal mittevastavus kindlaks tehti.

(5) Taotleja või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus
«Struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõike 2 või § 19 lõike 6 alusel.

§ 17. Taotluse hindamine ja paremusjärjestuse moodustamine

(1) PRIA hindab vastavaks tunnistatud taotlusi «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 kohaselt.

(2) Taotlusi hinnatakse lisas 9 nimetatud hindamiskriteeriumite alusel.

(3) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema hindepunktide summa saanud
taotlus.

(4) Võrdsete hindepunktidega taotluste korral loetakse paremaks ajaliselt varem esitatud taotlus.

§ 18. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) PRIA peadirektor teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse «Struktuuritoetuse seaduse»
§ 20 lõike 2 punkti 2 alusel 90 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Mitterahalise
sissemaksena tehtud tööde puhul rahuldatakse taotlus vastavalt lisas 3 toodud ühikmääradele.

(2) Taotlus jäetakse rahuldamata «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 3 või 4 alusel.

(3) Kui ettevalmistavad tööd ei vasta § 6 lõikes 6, § 8 lõikes 5 ja § 9 lõikes 2 sätestatud nõuetele või kui
esinevad «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikes 5 toodud alused, jäetakse taotlus rahuldamata ettevalmistavate
tööde osas.

(4) Kui §-s 17 sätestatud korras määratud paremusjärjestuses eespool oleva taotluse rahuldamise otsustamise
järel puuduvad rahalised vahendid paremusjärjestuses järgneva taotluse rahuldamiseks, jäetakse nimetatud
taotlus rahuldamata, kuigi taotleja vastab kõigile toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

(5) PRIA saadab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse koopia posti teel väljastusteatega tähtkirjaga viie
tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 19. Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

(1) PRIA saadab pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist toetuse saajale PRIA peadirektori allkirjastatud
kinnituskirja kahes eksemplaris ja kulude deklareerimiseks lisas 10 toodud väljamakse taotluse vormi (edaspidi
kuludeklaratsioon) posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.
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(2) Kui toetuse saaja on nõus võtma lõikes 3 sätestatud kohustused, kirjutab ta kinnituskirjale alla, märgib
allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari PRIA-le posti teel väljastusteatega tähtkirjaga
15 kalendripäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest.

(3) Kinnituskirja tagastamisega kinnitab toetuse saaja, et kohustub:
1) toetuse vastu võtma;
2) mitte muutma maaparandussüsteemi maa-ala sihtotstarvet lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud
investeeringuobjekti puhul ega selle põllumajandusmaa sihtotstarvet, millele juurdepääsuks tee ehitati või
rekonstrueeriti lisa 1 punktis 2 toodud investeeringuobjekti puhul vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest;
3) säilitama ja kasutama investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest;
4) mitte tegema maaparandussüsteemi maa-alal uuendusraiet, lageraiet ega turberaiet viie aasta jooksul arvates
PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, välja arvatud juhul, kui see on metsamajanduskavas ette nähtud.
Metsamajandamiskavas lubatud raide korral peab viiendaks aastaks pärast PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmist kasvama maaparandussüsteemi maa-alal metsakultuur;
5) maksma saadud toetuse «Struktuuritoetuse seaduse» §-s 26 toodud alusel PRIA nõudmisel tagasi;
6) maksma saadud toetuse «Struktuuritoetuse seaduse» §-s 26 toodud alusel PRIA nõudmisel osaliselt
tagasi, kui toetuse saajaks on maaparandusühistu ja kui tema liige on lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud
investeeringuobjekti maa-ala sihtotstarvet muutnud enne viie aasta möödumist PRIA poolt viimase toetuseosa
väljamaksmisest. Tagasimakstava toetuse suurus arvutakse proportsionaalselt maaparandusühistu liikme
osamaksuga toetatava tegevuse maksumusest;
7) teavitama viie tööpäeva jooksul PRIA-t enda registreerimisest käibemaksukohustuslaseks, saates
«Käibemaksuseaduse» § 20 lõikes 5 nimetatud registreerimist käsitleva otsuse koopia PRIA-le posti teel
väljastusteatega tähtkirjaga;
8) märgistama investeeringuobjekti struktuuritoetuse sümboolikaga;
9) täitma muid toetuse saamiseks sätestatud nõudeid.

(4) Toetuse saaja lubab kinnituskirja tagastamisega PRIA-l teostada järelevalvet investeeringu tegemise ning
toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle ning lubab PRIA määratud tähtajal esitada PRIA-le kirjalikud
andmed toetuse mõju hindamiseks selle saamisele järgneva viie aasta jooksul «Struktuuritoetuse seaduse» §
10 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire ja hindamise üldise korra ja § 13 lõike 5 punkti 2 alusel
kehtestatud toetuse seire läbiviimise eeskirja kohaselt. Samuti lubab toetuse saaja määrata maaparandussüsteemi
maa-ala kuivendusseisundit.

§ 20. Muudatustest teavitamine

(1) Taotleja ning toetuse saaja teavitab viivitamata PRIA-t kirjalikult:
1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;
3) mittetulundusühingu ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest;
4) investeeringuobjektiga seotud muutustest;
5) käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 19 alusel;
6) muudest toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud asjaoludest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud
andmed ei ole enam täielikud või õiged.

(2) Taotluses kirjeldatud tegevuse muutmiseks esitab toetuse saaja eelnevalt PRIA-le sellesisulise taotluse.

5. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED

§ 21. Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas
ühe taotluse kohta. PRIA teatab investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaja ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded samal ajal toetuse taotluse esitamise tähtajaga.

(2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2
alusel kehtestatud korra kohaselt pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või
osaliselt tasumist, kuid mitte enne kinnituskirjale märgitud allakirjutamise kuupäeva, kuludeklaratsiooni (lisa
10) koos järgmiste dokumentidega:
1) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
2) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö või
müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia, kui investeeringuobjektiks on ehitis või
kui toetatava tegevuse maksumus sisaldab käibemaksu;
3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava
pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia.

(3) Kapitalirendi (liisingu) puhul esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks PRIA-le pärast investeeringu
täielikku või osadena tegemist ja selle eest kapitalirendi lepingus ettenähtud korras tasumist, kuid mitte enne
kinnituskirjale märgitud allakirjutamise kuupäeva, kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
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1) isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve
koopia;
2) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia;
3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava
pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia;
4) toetuse saaja ja kapitalirendile andja vahel sõlmitud osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba
üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia, kui toetatava tegevuse maksumus sisaldab käibemaksu.

(4) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le lisa 1 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul pärast
investeeringu täielikku tegemist ja selle eest tasumist lisaks lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumentidele:
1) maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise puhul maaparandusbüroo kinnitud
maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti koopia;
2) vormikohase kinnituse mitterahalise sissemaksena tehtud tööde kohta (lisa 11), kui omafinantseeringu osaks
on mitterahaline sissemakse.

(5) Ettevalmistava töö puhul esitab toetuse saaja PRIA-le kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava
pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia.

(6) Lõike 2 punktis 1, lõike 3 punktis 1 ja lõike 5 punktis 1 nimetatud tellitava töö või teenuse või ostetava
kauba puhul väljastatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud
isiku hinnapakkumisele.

(7) Mitterahalise sissemakse kinnituses näidatud tööd peavad vastama mitterahalise sissemaksena arvestatavate
tööde kavas toodud töödele ning nende maht ei tohi ületada mitterahalise sissemaksena arvestatavate tööde
kavas toodud tööde mahtu. Mitterahalises sissemakse kinnituses toodud tööde maksumus ei tohi ületada lisas 3
toodud ühikumäärasid.

(8) Maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise korral on lubatud muudatused, mis on sätestatud
«Maaparandusseaduse» § 26 lõike 3 alusel kehtestatud maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide
koostamise korras.

(9) Investeeringu tegemisega ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla
väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistava töö
puhul.

§ 22. Riiklik järelevalve

(1) PRIA kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud investeeringu eest täielikku või osadena
tasumist tõendavat kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide ning nendes esitatud andmete õigsust ja
nõuetekohasust «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 alusel.

(2) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida toetuse saaja nõusolekul ning kui toetuse
saajaks on mittetulundusühing, siis tema liikme nõusolekul tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal,
nõuda investeeringuobjekti kohta ja muude toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmist, kontrollida dokumente ja
tehtud töid kohapeal ja nende vastavust taotlusele ning nõuda investeeringuobjekti lõikes 1 nimetatud asjaolude
kontrollimiseks vajalike dokumentide esitamist, sealhulgas:
1) selle maa kasutamis- või omandiõigust tõendavat dokumenti, millel investeeringuobjekt paikneb;
2) kapitalirendi puhul investeeringuobjekti kasutusõigust kinnitavat dokumenti;
3) teekasutusluba või kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut lisa 1 punktis 2 nimetatud
investeeringuobjekti puhul, kui see on nõutav «Teeseaduse» alusel;
4) raamatupidamisdokumente.

(3) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida lõikes 1 nimetatud asjaolude
kontrollimiseks selle isiku nõusolekul, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või
ostis kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

(4) Riikliku järelevalve teostamisel teeb PRIA koostööd maaparandusbürooga ning PRIA-l on õigus kasutada
«Maaparandusseaduse» alusel teostatud riikliku järelevalve käigus maaparandusbüroo kogutud andmeid.

(5) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad
järelevalveametnik ja toetuse saaja, mittetulundusühingu liige või isik, kellelt toetuse saaja investeeringu
tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa.

§ 23. PRIA ettekirjutus
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PRIA järelevalveametnikul on õigus «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 1 punkti 5 alusel ja korras teha
toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.

§ 24. Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

(1) Toetus makstakse välja «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korra kohaselt.

(2) PRIA peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Toetuse maksmisest
keeldumise otsus tehakse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust
teadasaamisest. Toetuse maksmise otsus tehakse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse
saaja arvelduskontole või kapitalirendi korral toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole
kolme kuu jooksul arvates § 21 lõigetes 2–6 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

(3) Toetust ei maksta, kui tehakse kindlaks § 18 lõikes 2 sätestatud taotluse rahuldamata jätmise tingimused või
kui:
1) toetuse saaja ei ole investeeringuobjekti või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid
investeeringu tegemist tõendavaid dokumente § 21 lõikes 1 ettenähtud tähtajaks;
2) toetuse saaja tegevus ei vasta määruse nõuetele;
3) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja § 19 lõikes 2 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
4) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud
ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
5) tehtud kulutus ei ole abikõlblik.

(4) Toetust ei maksta ettevalmistava töö kohta, kui ilmnevad § 18 lõikes 3 sätestatud taotluse rahuldamata
jätmise tingimused või kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringu
tegemist tõendavaid dokumente ettenähtud tähtajaks.

(5) Kui toetust ei maksta lõikes 3 sätestatud asjaolude ilmnemise korral, siis ei hüvitata toetuse saajale ka tehtud
kulutusi ettevalmistava töö osas.

(6) PRIA saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise otsuse koopia otsuse tegemisest arvates kolme
tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 25. Toetuse tagasinõudmine ja tagasimaksmine

Toetus nõutakse tagasi «Struktuuritoetuse seaduse» 6. peatükis sätestatud alusel ja korras.

§ 26. Dokumentide säilitamine

(1) Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIA-s
vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini «Arhiiviseaduse» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597;
2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480; 2004, 28, 188) kohaselt.

(2) Toetuse taotlemise ja investeeringu tegemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt 2015. aasta
31. detsembrini.

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Kantsler Ants NOOT

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2,
Põllumajandusministeeriumi 10.06.2005. a kiri nr 4.1-6/1198 ja riigisekretäri 14.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505314.)

Põllumajandusminister
määrus

lisa 914244

Lisa 1

 Põllumajandusministri 10. juuni 2005. a määruse nr 66
““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide
kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006”
meetme 3.4 “Integreeritud maaparandus” tingimused”
lisa 1
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NENDE INVESTEERINGUOBJEKTIDE LOETELU, MILLE KOHTA VÕIB MEETME RAAMES
INVESTEERINGUTOETUST TAOTLEDA

Tegevus Investeeringuobjekt
1.1 Kuivendussüsteemi reguleeriv võrk
1.2 Niisutussüsteemi reguleeriv võrk
1.3 Mulla veerežiimi kahepoolse
reguleerimissüsteemide reguleerivvõrk
1.4 Veehoidla niisutussüsteemi veehaardeks
1.5 Kuivendus- või niisutusvee pumpamiseks
ettenähtudpumpla
1.6 Maaparandussüsteemi koosseisu kuuluv
kaitsetamm
1.7 Maaparandussüsteemi eesvooluks olev veejuhe
või selle osaja  sellel  asuv või sellelekavandatav
maaparandusrajatis
1.8 Maaparandussüsteemiga seotud
keskkonnakaitserajatis

1. Maaparandussüsteemi ehitamine, rekonstrueerimine
jauuendamine1

1.9  Teenindav tee ja selle koosseisu kuuluv rajatis
2. Juurdepääsutee ehitamine ja rekonstrueerimine 2.1 Eratee ja selle  koosseisu kuuluvrajatis

juurdepääsukspõllumajandusmaale

  1Tegevuse koosseisu kuulub ka maaparandussüsteemitoimimiseks vajaliku agregaadi ja seadme ostmine koos
paigaldamisega. Seade jaagregaat võivad olla statsionaarsed või teisaldatavad.  Ants NootKantsler

Põllumajandusminister
määrus

lisa 914245

Lisa 2

 Põllumajandusministri 10. juuni 2005. a määruse nr 66
““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide
kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006”
meetme 3.4 “Integreeritud maaparandus” tingimused”
lisa 2

PAKKUMISKUTSE
Taotleja
ärinimi /
füüsilisest
isikust
ettevõtja
nimi /
mittetulundusühingu
nimi:

                                              

 Taotleja
postiaadress ja
kontaktandmed:
 Tänav,
asula,
vald/linn,
maakond:

   

Telefon,
faks:

  

E-post:  
Taotleja
äriregistrikood /
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taotleja isikukood/
mittetulundusühingute
ja sihtasutuste
registri kood: 
           
Pakkumiskutse
number:

 

Isiku
ärinimi
või  selle
füüsilisest
isikust
ettevõtja
nimi,
kellele
pakkumiskutse
esitatakse:

 

Käesolevaga
kutsume Teid
esitama oma
hinnapakkumine
käesoleva
pakkumiskutse
lisas toodud
tehnilistes
tingimustes
nimetatud kauba ja
teenuse kohta.
Teie
hinnapakkumine
kroonides või
eurodes (1 EUR
= 15,6466 EEK)
tuleb esitada
enne_______________________
ja peab jääma
jõusse kuni
___________________________
         (kuupäev)      
                              
                               
   (kuupäev)
Kaup peab olema uus. Hinnapakkumises tuleb ära näidata pakkuja ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi,
äriregistrikood või isikukood, aadress, kontaktandmed ning kauba ja teenuse nimetus, käibemaksuta maksumus,
käibemaks ja pakutava kauba ning teenuse käibemaksuga maksumus eraldi ja kokku.
Palun
kinnitage
oma
hinnapakkumises,
et kaup
on uus.

 

Hinnapakkumisele
palume märkida
garantii
kehtivusaeg
__________
(aastates) ja
tehnilise hoolduse
võimaluste loetelu.
Hinnapakkumisel
palume kinnitust,
et kauba ja teenuse
üleandmisel ja
vastuvõtmisel
koostatakse
kauba ja teenuse
üleandmist ja
vastuvõtmist
tõendav dokument,
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milles kinnitatakse
kauba vastavust
tehnilistele
tingimustele ja
töökorras olekut.
Palume kinnitust,
et arve kauba ja
teenuse kohta
väljastatakse
kroonides (EEK)
või eurodes (EUR).
Hinnapakkumises
esitatud
andmete õigsuse
kontrollimiseks
on PRIA volitatud
isikul ametitõendi
esitamisel
õigus viibida
Teie ettevõttes,
sealhulgas hoones
ja kinnisasjal,
ning kontrollida
dokumente
kohapeal.
Hinnapakkumise
ning kauba ja
teenuse üleandmise
ja vastuvõtmisega
seotud dokumendid
peavad olema
eesti- või
ingliskeelsed.
Hinnapakkumine
palume saata või
tuua aadressil: 
 Nõutav tehniliste
tingimuste loetelu
(identne kõigile
kauba või teenuse
tarnijatele) 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Pakkumiskutse
esitaja
allkiri:

  

 Ants NootKantsler

Põllumajandusminister
määrus

lisa 914246

Lisa 3

 Põllumajandusministri 10. juuni 2005. a määruse nr 66
““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide
kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006”
meetme 3.4 “Integreeritud maaparandus” tingimused”
lisa 3

 Integreeritud maaparanduse investeeringutoetusemitterahalise sissemaksena arvestatavad tööd ning
nendeühikumäärad 
Mitterahalise sissemaksena arvestatavadtaotleja tehtavad tööd ja nende ühikumäärad

 
Jrknr Töö nimetus Mõõt-ühik Ühik-
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määr (kr)
1. Veejuhtme voolusängist

sette eemaldamine
mehhaniseeritult

1000 m³ 7185

2. Veejuhtme voolusängist
sette eemaldamine käsitsi

m³ 95

3. Võsa raiumine ha 6370

 Ants NootKantsler

Põllumajandusminister
määrus

lisa 914247

Lisa 4

 
 Põllumajandusministri 10. juuni 2005. a määruse nr 66

““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide
kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006”
meetme 3.4 “Integreeritud maaparandus” tingimused”
lisa 4

 INTEGREERITUD MAAPARANDUSE INVESTEERINGUTOETUSE AVALDUS 1  
A osa
1. Ettevõtja
1.1 Taotleja ärinimi 2  
1.2 Taotleja seadusjärgse

esindaja ees- ja
perekonnanimi 3

Eesnimi Perekonnanimi

1.3 Taotleja seadusjärgse
esindaja isikukood 4

           

1.4 Äriregistrikood 5         
1.5 Käibemaksukohustuslaseks

registreerimise
number 6

           

2. Mittetulundusühing
2.1 Mittetulundusühingu

nimi 2
  

2.2 Mittetulundusühingu
esindaja ees- ja
perekonnanimi3

Eesnimi Perekonnanimi

2.3 Mittetulundusühingu
esindaja isikukood 4

           

2.4 Mittetulundusühingu
registrikood 5

           

2.5 Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise
number 6

           

3. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed
3.1 Maakond  
3.2 Linn/vald  
3.3 Küla/alev/alevik  
3.4 Tänav/ maja ja korterinumber  
3.5 Postiindeks  
3.6 Telefon/faks  
3.7 E-post  
4. Kavandatava investeeringuobjekti koondnimetus 
5. Kavandatava investeeringuobjekti asukoht 7
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5.1 Maakond
5.2 Linn/Vald
5.3 Küla/Alev/Alevik

 
Kavandatava tegevuse koondandmed                                                                                            B osa              
                                                                                                                                                                             
6. Kavandatava tegevuse eesmärgid  
7.    Kavandatava investeeringuobjekti hetkeolukord ja

 kavandatava tegevusevajalikkuse põhjendus
8.   Teostatavate tööde lühikirjeldus
9.     Tulemused ja oodatav mõju
10.    Investeeringujärgse majandustegevuse lühikirjeldus,

prognoositavtulu ja kasusaajad

 Taotletavad tegevused 8                                                                                                                    C osa
Investeeringuobjekti
finantseerimine, kroonides

Rea nr Kood KavandatavaintegreeritudmaaparanduseinvesteeringuobjektinimetusMitte-
rahalisesisse-
maksena
arvestatavad
tööd,kroonides
10

Investeeringu-
objektikäibemaksuta
maksumus,kroonides

Abikõlblikkäibemaks,kroonides
9

Investeeringu-
objektiabikõlblikmaksumusKOKKU
11,kroonides 

Taotle-
tavatoetusemäär,
% Taotletavtoetus,

kroonides
Oma- ja
laenu-
vahendid,
kroonides 

Mitte-
rahaline
sisse-
makse,
kroonides
10 

KOKKU11

A B C D E F G H I J K L
01 Maaparandus
Ehitamine ja rekonstrueerimine
11 01 Põllu-ja

erametsamaade
kuivendussüsteemide
reguleeriva
võrgu
ehitamine

X       X  

12 02 Põllu-ja
erametsamaade
kuivendussüsteemide
reguleeriva
võrgu
rekonstrueerimine

X       X  

13 03 Niisutussüsteemide
reguleeriva
võrgu
ehitamine
ja
niisutusagregaatide
ostmine
ja
paigaldamine

X       X  

14 04 Niisutussüsteemide
reguleeriva
võrgu
rekonstrueerimine
ja
niisutusagregaatide
ostmine
ja
paigaldamine

X       X  

A B C D E F G H I J K L
15 05 Mulla

veerežiimi
kahepoolse

X       X  
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reguleerimise
süsteemide
reguleeriva
võrgu
ehitamine

16 06 Mulla
veerežiimi
kahepoolse
reguleerimise
süsteemide
reguleeriva
võrgu
rekonstrueerimine

X       X  

17 07 Niisutussüsteemide
veehaardeks
veehoidlate
ehitamine

X       X  

18 08 Niisutussüsteemide
veehaardeks
olevate
veehoidlate
rekonstrueerimine

X       X  

19 09 Kuivendus-
või
niisutusvee
pumpamiseks
ettenähtud
pumbajaamade
ehitamine
ja
pumpla
tööks
vajalike
seadmete
ostmine
ja
paigaldamine

X       X  

20 10 Kuivendus-
või
niisutusvee
pumpamiseks
ettenähtud
pumpla
rekonstrueerimine
ja
pumbajaama
tööks
vajalike
seadmete
ostmine
ja
paigaldamine

X       X  

21 11 Maaparandussüsteemi
koosseisu
kuuluvate
kaitsetammide
ehitamine

X       X  

22 12 Maaparandussüsteemi
koosseisu
kuuluvate
kaitsetammide
rekonstrueerimine

X       X  

A B C D E F G H I J K L
23 13 Maaparandussüsteemi

eesvooluks
olevate
veejuhtmete
ja
nendel

X       X  
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kavandatavate
maaparandusrajatiste
ehitamine

24 14 Maaparandussüsteemi
eesvooluks
olevate
veejuhtmete
ja
nendel
asuvate
 maaparandusrajatiste
rekonstrueerimine

X       X  

25 15 Maaparandussüsteemiga
seotud
keskkonnarajatiste
ehitamine

X       X  

26 16 Maaparandussüsteemiga
seotud
keskkonnarajatiste
rekonstrueerimine

X       X  

27 17 Maaparandussüsteemi
teenindusteede
ja
teerajatiste
ehitamine

X       X  

28 18 Maaparandussüsteemi
teenindusteede
ja
teerajatiste
rekonstrueerimine

X       X  

Uuendamine
29 19 Põllu-ja

erametsamaade
kuivendussüsteemide
reguleeriva
võrgu
uuendamine

         

A B C D E F G H I J K L
30 20 Niisutussüsteemide

reguleeriva
võrgu
uuendamine
ja
niisutusagregaatide
ostmine
ja
paigaldamine

         

31 21 Mulla
veerežiimi
kahepoolse
reguleerimise
süsteemide
reguleeriva
võrgu
uuendamine

         

32 22 Niisutussüsteemide
veehaardeks
veehoidlate
uuendamine

         

33 23 Kuivendus-
või
niisutusvee
pumpamiseks
ettenähtud
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pumbajaamade
uuendamine
ja
pumpla
tööks
vajalike
seadmete
ostmine
ja
paigaldamine

34 24 Maaparandussüsteemi
koosseisu
kuuluvate
kaitsetammide
uuendamine

         

35 25 Maaparandussüsteemi
eesvooluks
olevate
veejuhtmete
ja
nendel
kavandatavate
maaparandusrajatiste
uuendamine

         

36 26 Maaparandussüsteemiga
seotud
keskkonnarajatiste
uuendamine

         

A B C D E F G H I J K L
37 27 Maaparandussüsteemi

teenindusteede
ja
teerajatiste
uuendamine

         

38  Uuendustööde
maksumus
kokku
(read 29
kuni 37)
12

    X     

02 Juurepääsuteede ehitamine ja rekonstrueerimine
39 01 Erateede

ja
teerajatiste
ehitamine

X       X  

40 02 Erateede
ja
teerajatiste
rekonstrueerimine

X       X  

Kavandatavate investeeringuobjektide maksumus KOKKU
41  Kavandatavate

investeeringuobjektide
maksumus
KOKKU
(read 11
kuni 28,
rida 38,
read 39
kuni 40)

    X     

41.1  Sh
kapitalirendiga
ostetav

X    X   X  

13 Ettevalmistavad tööd
42 01 Kavandatava

investeeringuobjektiga
seotud

X    X X X X X
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projekteerimistööde
maksumus

43 02 Kavandatava
investeeringuobjekti
projekteerimiseks
vajalike
ehitusgeoloogiliste
ja-
geodeetiliste
uurimistööde
maksumus

X    X X X X X

A B C D E F G H I J K L
44 03 Kavandatava

investeeringuobjekti
projekteerimiseks
vajalik
maaparanduse
uurimistöö
maksumus

X    X X X X X

45 04 Investeeringutoetuse
avalduse,
 ülevaatuslehe,
maaparandussüsteemi
uuendustööde
kava
ning
neis
esitatud
andmeid
tõendavate
dokumentide
koostamiseks
tellitud
tööde ja
teenuste
maksumus

X    X X X X X

46  Ettevalmistavate
tööde
maksumus
kokku
ridadelt
 42 kuni
45 13

X       X  

47  Ettevalmistavate
tööde
maksumus,
millele
taotletakse
toetust
ning
mis ei
ületa
12%
real 41
olevat
investeeringuobjektide
maksumust
ja reale
46
märgitud
summat
14

X       X  

   Toetatava investeeringu maksumus
48  Kavandatava

investeeringu
    X     

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks -... Leht 19 / 32



maksumus
kokku,
millele
taotletakse
toetust
(ridade
41 ja 47
summa)

49  Toetatava
investeeringu
maksumus
KOKKU
15

    X     

D osa
50. Kavandatava investeeringu

teostamise aeg 16
Alguskuupäev (xx.yy.zzzz) Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz)

51. Kapitalirendile andja17  
52. Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul toetusraha

kapitalirendile andja arveldusarvele kandmiseks. 18
 

53. Investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö
ja projekteerimiseks vajaliku maaparandusliku
uurimistöö, ehitusgeoloogilise ja –geodeetilise
uurimistöö ning toetuse taotluse, ülevaatuslehe ja
maaparandussüsteemi uuendustööde kava  ning
neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide
koostamiseks tellitud töö ja teenuse (mis ei ületa 12%
investeeringuobjekti maksumusest) eest tasumiseks
esitatud arve või arve-saateleht on väljastatud peale 1.
jaanuarit 2004. a 18

 

54. Kinnitan, et kavandatava integreeritud maaparanduse
investeeringu maksumusse on arvestatud vaid
käesoleva määruse §-s 9 lubatud kulutused ning, et
investeeringu maksumus ei sisalda §-s 7 nimetatud
kulutusi. 18

 

55. Kinnitan, et ei muuda maaparandussüsteemi
maa-ala sihtotstarvet viie aasta jooksul viimase
toetuseosa väljamaksmisest kui taotlen toetust
maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ehitamiseks,
rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks.18

 

56. Kinnitan, et ei ole taotlenud ja saanud
investeeringuobjektile taotluse esitamise
aastal ja investeeringuobjekti tegemise aastal
maaparandussüsteemi hooldustoetust. 18

 

57. Kinnitan, et mittetulundusühing tegutseb
liikmete poolt antud käsunduslepingu või muu
õiguse alusel, kui  taotletakse toetust lisa 1
nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja
rekonstrueerimiseks.18

 

58. Kinnitan, et kui  lisa 1 punktis 1 või 2 nimetatud
investeeringuobjekt asub mitme omaniku kinnisasjadel,
on kinnistu omanik, kelle maal paikneb kavandatav
investeeringuobjekt, andnud kirjaliku nõusoleku
investeeringu tegemiseks.18

 

59. Kinnitan, et ei  teemaaparandussüsteemi maa-
alal uuendusraiet, lageraiet ega turberaiet viie
aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase
toetusosa väljamaksmisest, juhul kui see
ei ole metsamajanduskavas ette nähtud.
Metsamajandamiskavas lubatud raide korral
kohustun viiendaks aastaks pärast PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmist istutama
metsakultuuri.18
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60. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse
viimase osa väljamaksmiseni ei registreeri end
käibemaksukohustuslaseks, kui Käibemaksuseaduse §
19 seda ei nõua. 18, 19

 

61. Kavandatavale investeeringule ei ole saadud ja ei
taotleta toetust teises maakonnas. 18

 

62. Kinnitan, et taotleja ja väljavalitud hinnapakkujad ning
nende osanik või aktsionär või liige ei oma üksteise
äriühingus osalust ega kuulu üksteise (äriühingu või
mittetulundusühingu) juhatusse või nõukokku. 18 

 

63. Kavandatavale investeeringuobjektile ning
sellega seotud ettevalmistavale tööle, millele
taotletakse programmi raames investeeringutoetust,
ei ole taotletud ega saadud toetust 2004–2006
programmeerimisperioodi teistest RAK meetmetest
ega,  Maaelu Arengukava, PHARE, ISPA,
Maailmapanga, EBRD, SA Erametsakeskuse
 vahenditest. 18, 20

 

64. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning
kontaktandmed 21

64.1 Eesnimi                             
                     

Perekonnanimi                                                                

64.2 Postiaadress                            
64.3 Telefon, faks, E-post                
64.4 Amet                                                    

 
Horisontaalsed indikaatorid 22                                                                                            E osa                 

65.Projekti rakendamise asukoht23❑ 1. Maal❑ 2. Linnas❑ 3. Regionaalseltmääratlemata 

66. Mõju keskkonnaseisundile 24❑ 1. Suunatudotseselt keskkonnaseisundi
parandamisele❑ 2.Keskkonnasõbralik❑ 3.NeutraalnePõhjendage, milles väljendub projekti
positiivne võikeskkonnasõbralik mõju keskkonnaseisundile (vastama ei pea kuivastasite
“neutraalne”)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
67. Mõju tööhõivele (töökohtade loomise läbi)25❑ 1.töökohti loov❑ 2.neutraalne
68. Loodavate töökohtade arv26(vastake vaid juhul, kui 6. küsimuse korral on märgitud, etprojekt on töökohti
loov!)1.Kokku.............sh  ........... naist    ........... meest

69. Mõju tööhõivele (töökohtadesäilitamise läbi) 27❑ 1.töökohti säilitav❑ 2.neutraalne 

70. Säilitavate töökohtade arv 28(vastake vaidjuhul, kui 8. küsimuse korral on märgitud, et projekt ontöökohti
säilitav)Kokku.............Naised ..............Mehed................
71. Ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud maaparandussüsteemipindala..............ha
72. Ehitatud ja rekonstrueeritud juurdepääsuteidpõllumajandusmaadele                km
73. Hea kuivendusseisundi maade pindala 29                                                       ha
74. Põllumajandusmaa ja erametsamaa sihipärane kasutus❑      paraneb❑      eiparane

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik Riikliku Arengukava meetme 3.4 “Integreeritud maaparandus”
investeeringutoetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal olema majanduslikult jätkusuutlik ja vastama
järelepärimistele ning küsitluslehtedele.Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks
struktuuritoetuste registrisse ning kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

 ________________________(allkiri)________________________
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

 
        

 (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)
   Vastuvõtja allkiri.............................   
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 1Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kuitaotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta vastavalereale
sümboli “X”.2Reale 1.1 märgitakse ettevõtja ärinimi, juhul kuita on kantud äriregistrisse, või reale 2.1
mittetulundusühingunimi.3Reale 1.2 ja 2.2 märgitakse taotlejaseadusjärgse esindaja vastavad andmed. Taotluse
allkirjastab real 1.2 ja2.2 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik.4Reale 1.3 ja 2.3 märgitakse reale
1.2 ja 2.2märgitud isiku isikukood.5Reale 1.4 ja 2.4 märgitakse real 1.1 ja 2.1märgitud taotleja äriregistri
kood. Füüsilisest isikustettevõtja puhul, kes ei ole kantud äriregistrisse, jääbantud väli täitmata.6Reale 1.5 ja
2.5 märgitakse real 1.1 ja 2.1märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimisenumber.7Ridadele
5.1-5.3 märgitakse kavandatavainvesteeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima piirkonnaga, kuhu
taotlusesitatakse.8Abikõlbliku objekti märgistamiseks kasutatudsümboolika maksumus lisatakse selle objekti
maksumusele, mille koosseisuson ta soetatud.9Veergu F “Abikõlblik käibemaks,EEK” märgitakse kavandatava
investeeringuobjekti ja ettevalmistavatetööde käibemaks, kui taotletakse toetustkäibemaksuosale.10Veergu
D jaK “Mitterahaline sissemakse, kroonides” märgitaksemitterahalise sissemaksena arvestatavate tööde
maksumusinvesteeringuobjektil kokku kui kavandatava investeeringuobjekti teostamisefinantseerimisel
kasutatakse taotleja poolt tehtud tööd (D = K).11Veergu G märgitakse veergude D, E ja F summa ningveergu L
märgitakse veergude I, J ja K summa. Veergu G märgitud summapeab võrduma summaga veerus L.12Rea 38
veergu D märgitud summa ei tohi ollasuurem kui 90% uuendustööde omafinantseeringust (rea 38 veerg D13Rea
46 veerguH märgitakseettevalmistavatele töödele taotletava toetuse määr, mis onvähim investeeringuobjektile
taotletava toetuse määr.14Kui ettevalmistavate tööde maksumus rea 46veerus G ületab 12% rea 41 veergu
G märgitud investeeringuobjektidemaksumust (rea 46 veerg G>0,12*rea 41 veerg G), siis rea 47 veergu
Emärgitakse abikõlblike ettevalmistavate töödekäibemaksuta maksumus kokku, mida arvutatakse valemiga:
0,12*(rea 41 veerudD + E). Rea 47 veergu F märgitakse ettevalmistavate töödeabikõlblik käibemaks, mida
arvutatakse valemiga: 0,12* rea 41 veergF. Rea47 veergu H märgitakse ettevalmistavateletöödele taotletava
toetuse määr, mis on vähiminvesteeringuobjektile taotletava toetuse määr.15Mitterahaline sissemakse ja
käibemaks onabikõlblikud kui reale 49 veergudesse F ja K märgitud summad kokkuon väiksem või võrdne
siseriikliku finantseeringuga (rea 49veerud F + K < või =0,25*rea 49 veerg I + rea 49 veerud J + K). Kuirea
48 veergu I märgitud taotletav toetus ületab maksimaalsetlubatavat toetust, siis märgitakse rea 49 veergu I
taotletavaks toetusesummaks, mis vastab määruses sätestatud määradele.16Reale 50 märgitakse kavandatav
projektialguskuupäev ja projekti lõppkuupäev. Ettevalmistavatöö alguskuupäev peab olema hilisem kui 01.
jaanuar 2004. a.Projekti lõppkuupäev ei tohi olla hilisem kui taotluseleülejärgneva aasta 30. august.17Reale
märgitakse kapitalirendile andjaärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt ostetaksekapitalirendi
korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu,märgitakse kõikide kapitalirendile andjate
ärinimed.18  Ridadele märgib taotleja viimasesselahtrisse “JAH”, kui vastavad nõuded on täidetud.19  Rea täidab
mittetulundusühing kui tataotleb toetust projektile koos käibemaksuga.20Real kasutatud lühendid: PHARE-
Euroopa LiiduPHARE programm; ISPA- Euroopa Liidu vahend ühinemiseelseksstruktuuripoliitikaks ja
EBRD- Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank21Read täidetakse juhul, kui taotleja onmääranud taotluse
menetlemise ajaks kontaktisiku, kelleks ei ole real1.2 või 2.2 märgitud isik.
22Palun vastakekõikidele küsimustele. Valige üks sobiv vastusevariant ja tehkekasti vastav märge.
23Projekti rakendamise asukohamääramisel valitakse asukoht, kus projekti soovitakse ellu viia ehksiis kus
hakkab asuma investeeringuobjekt. Kui taotletavat objekti kasutataksenii linnas kui maal, siis valitakse vastuse
variandiks regionaalseltmääratlemata.
24Projekti mõjukeskkonnale sõltub taotletavatest objektidest. Kui taotletakse toetustmitmele objektile,
millest üks on suunatud keskkonna parandamisele (nt veepuhastamise seadmed), aga teise objekti mõju on
neutraalne, siisvalitakse vastuseks keskkonnasõbralik. Kui taotletakse toetust üheleobjektile, mis on otseselt
suunatud keskkonna parandamisele (reovetepuhastussüsteemide ehitamine), siis valitakse vastusevariant nr
1. Kuitaotletaval objektil pole üldse mõju keskkonnale, siis valitaksevastusevariant nr 3. Vastamata jätmisel
loetakse, et projekt eeldatavaltrakendatakse maal.
25, 26Uue töökoha allmõistetakse projekti kaudu loodavaid töölepingu aluseltäistööajaga töökohti. Töökohad
võivadolla hooajalised, täis- või osalise tööajaga.Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks.
Eraldimärgitakse mehed, naised, kõik töökohad kokku. Kuitöökoht on näiteks poolepäevane, saadakse 0,5
uuttöökohta. Kui töökoht on hooajaline, saadakse näitekskolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta.
Vastamatajätmisel loetakse projekti eeldatava mõju neutraalseks.27, 28Säilitatud töökohtade hulka ei
saaautomaatselt lugeda näiteks praegust töötajate arvu, kuidsäilitatud töökohtade hulka saab lugeda sellised
kohad, mis ilmaprojektile antava struktuuritoetuseta kaoksid. Töökohadmärgitakse arvestatuna täiskohtadeks.
Eraldi märgitakse mehed,naised, kõik töökohad kokku. Kui töökoht on osalisetööajaga (nt poolepäevane),
saadakse 0,5 uut töökohta.Kui töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulisetööperioodi puhul
0,25 töökoht. Vastamata jätmiselloetakse projekti eeldatava mõju neutraalseks.29Hea kuivendusseisundi
maade pindala onülevaatuslehe (lisa 5) punkt 6 veeru H summa kui taotletakse toetustkuivendussüsteemide
investeeringuobjektide korral.  Ants NootKantsler 

Põllumajandusminister
määrus
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lisa 914248

Lisa 5

 Põllumajandusministri 10. juuni 2005. a määruse nr 66
““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide
kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006”
meetme 3.4 “Integreeritud maaparandus” tingimused”
lisa 5

  Maaparandussüsteemi ülevaatusleht 1. Taotleja andmed
1. Ettevõtja
1.1 Taotleja ärinimi  
1.2 Taotleja seadusjärgse

esindaja ees- ja
perekonnanimi

Eesnimi Perekonnanimi

1.3 Taotleja seadusjärgse
esindaja isikukood

           

1.4 Äriregistrikood         

2. Mittetulundusühing 1

2.1 Mittetulundusühingu nimi   
2.2 Mittetulundusühingu

esindaja ees- ja
perekonnanimi

Eesnimi Perekonnanimi

2.3 Mittetulundusühingu
esindaja isikukood

           

2.4 Mittetulundusühingu
registrikood

           

3. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed
3.1 Maakond  
3.2 Linn/vald  
3.3 Küla/alev/alevik  
3.4 Tänav / maja ja korterinumber  
3.5 Postiindeks  
3.6 Telefon/faks  
3.7 E-post  

 2. Investeeringuobjekti andmed
Kavandatava investeeringuobjekti koondnimetus    

 
Taotlen
Ehitamine Rekonstrueerimine Uuendamine

Investeeringuobjekt

Valik2 Maht Valik2 Maht Valik2 Maht

Ühik

Kuivendussüsteemi
reguleeriv
võrk

   0,1ha

Niisutussüsteemi
reguleeriv
võrk

   0,1 ha

Kahepoolse
reguleerimissüsteemi
reguleeriv
võrk

   0,1 ha

Veehoidla    tk

Pumpla    tk
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Kaitsetamm    tk

Eesvool    0,01 km

Rajatis
eesvoolul

   tk

Keskkonnakaitserajatis    tk

Teenindav
tee

   0,01 km

Rajatis
teenindaval
teel

   tk

 3. Kavandatava maaparandussüsteemi investeeringuobjekti ehitamise, rekonstrueerimise (edaspidi rek)
ja uuenduse maaparandussüsteemi maa-ala või selle osa paiknemise andmed 3

Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk paikneb4InvesteeringuobjektTegevus 2

maatulundusmaal
või
põllumajanduslikult
kasutataval
eluasemekohtade
maal

mitme erineva
omaniku kinnis-
asjadel

mitmel sama
taotleja
omandis oleval
kinnisasjadel või
ühelkinnisasjal
ja mõjutab teisel
kinnisasjal
paikneva
maatulundusmaavõi
põllumajanduslikult
kasutatava
eluasemekohtade
maa
mullaveerežiimi

Ehitamine     
Rek     

Kuivendussüsteemi
reguleeriv võrk

Uuendamine     
Ehitamine     
Rek     

Niisutussüsteemi
reguleeriv võrk

Uuenda-mine     
Ehitamine     
Rek     

Kahepoolse regu-
leerimissüsteemi
reguleeriv võrk Uuendamine     

Ehitamine     
Rek     

Veehoidla

Uuenda-mine     
Ehitamine     
Rek     

Pumpla

Uuendamine     
Ehitamine     
Rek     

Kaitsetamm

Uuendamine     
Ehitamine     
Rek     

Eesvool ja rajatis
eesvoolul

Uuendamine     
Ehitamine     
Rek     

Keskkonnakaitse-
rajatis

Uuendamine     
Ehitamine     
Rek     

Teenindav
tee ja rajatis
teenindaval teel Uuendamine     

 4. Ehituse puhul põllumajandusmaa, millele ehitatakse maaparandussüsteemi reguleeriv võrk, vastab
järgmistele näitajatele:
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Investeeringuobjekt Perspektiivne keskmine boniteet
[Hp]

Soomuldade (turba sügavus üle 1 m)
osakaal reguleerivavõrgu pindalas
[%]

Kuivendussüsteemi reguleeriv võrk   
Niisutussüsteemi reguleeriv võrk   
Kahepoolse reguleerimissüsteemi
reguleeriv võrk

  

  5. Erametsamaa, millele ehitatakse või millel paikneb maaparandussüsteemi reguleeriv võrk, vastab
järgmistele nõuetele 5:
Ülevaatuse ajal on tegemist kasvava metsaga  

  6. Maa kuivendusseisundi hindamine kuivendussüsteemide investeeringuobjektide korral 6
Kuivendusseisund [ha]
enne projekti alustamist kaks aastat pärast projekti

rakendamist

Investeeringuobjekt Tegevus 2

puudulik rahuldav hea puudulik rahuldav hea
A B C D E F G H

Ehitamine  x x x x   
Rek     x   

Kuivendussüsteemi
reguleeriv
võrk Uuendamine    x   

Ehitamine  x x x x   
Rek     x   

Kahepoolse
reguleerimissüsteemi
reguleeriv
võrk Uuendamine    x   

Ehitamine  x x x x   
Rek        

Eesvool7

Uuendamine       

  7. Andmed ülevaatuslehe projekteerija kohta:
 Ees- ja perekonnanimi 8või ettevõtja nimi9  
 Allkiri  
Kuupäev  
Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri
registreeringu nr10

 

  LISAD
1. Kui taotleja on mittetulundusühing, esitatakse koopiapõhikirjast.
2. Kui ülevaatuslehe koostab spetsialist, esitatakse lisaks spetsialistierialast kõrg-, keskeri või

kutsekeskharidust tõendavadokumendi koopia ja töölepingu või tööraamatu koopiavõi selle
väljavõte, millest nähtub spetsialistivähemalt viieaastane töökogemus maaparandusalal.

 TÄIDAB MAAPARANDUSBÜROO
Kinnitan, et ülaltoodud andmed on (välja arvatud punktis 6kuivendusseisundi kohta toodud
andmed) õiged ning kui taotleja onmaaparandusühistu, vastab ta “Maaparandusseaduse” 8.peatükis
maaparandusühistule sätestatud nõueteleja:1) investeeringuobjektiks olev maaparandussüsteemi
reguleerivvõrk ei paikne riigimetsamaal;2) investeeringuobjektiks olev maaparandussüsteemi
eesvool ei oleeesvooluks ainult riigimetsamaal paiknevalemaaparandussüsteemile;3)
investeeringuobjektiks olev maaparandussüsteemi teenindav tee eiteeninda ainult riigimetsamaal
paiknevat maaparandussüsteemi;4) investeeringuobjekti kohta ei ole saanud taotlemise
aastalmaaparandussüsteemi hooldustoetust;5) ülevaatuslehe on koostanud määruse § 12lõikes 3
nimetatud projekteerija. 

 
Maaparandusbüroo nimi  
Maaparandusbüroo esindaja allkiri  
Maaparandusbüroo esindaja ees- ja perekonnanimi  
Maaparandusbüroo esindaja ametikoht  
Kuupäev  
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 1Kui taotleja on mittetulundusühing, esitatakse lisakskoopia mittetulundusühingu põhikirjast.2Tegevuse
valik märkida märkega“√”.3Kui investeeringuobjektiks on lisa 1 punktides 1.4–1.9nimetatud hoone ja rajatis,
antakse selle maaparandussüsteemi andmed, millekoosseisu see kuulub või mida ta teenindab.4Märkida
“jah”, kui nõue ontäidetud.5Märkida “jah”, kui nõue ontäidetud.6Märkida vastava kuivendusseisundiga
maa-ala suurushektarites. Märkega “x” lahtreid pole vaja täita.Veergude C, D ja E summa peab võrduma
veergude F , G ja H summaga.7Eesvoolu korral märkida selle maaparandussüsteemi,mille koosseisu
eesvool kuulub, vastava kuivendusseisundiga maa-ala suurus.Eesvoolude, mis kuuluvad kuivendussüsteemi
koosseisu, mille reguleerivavõrgu maa-ala kohta on andmed ülapool ridades juba märgitud,kuivendusseisund
märkida märkega “x”.8Märkida ülevaatuslehe koostaja määruse§ 12 lõikes 3 nimetatud spetsialisti nimi
ning lisaks esitadaspetsialisti erialast kõrg-, keskeri või kutsekeskharidusttõendava dokumendi koopia
ja töölepingu võitööraamatu koopia või selle väljavõte, millestnähtub spetsialisti vähemalt viieaastane
töökogemusmaaparandusalal.9Märkida ettevõtja nimi, kui ülevaatuslehekoostas määruse § 12 lõikes 3 nimetatud
maaparanduseprojekteerimise või maaparandusekspertiisi alal maaparandusalaltegutsevate ettevõtjate registri
registreeringut omavettevõtja.10Märkida ettevõtja maaparandusalal tegutsevateettevõtjate registri maaparanduse
projekteerimise võimaaparandusekspertiisi ala registreeringu number.  Ants NootKantsler

Põllumajandusminister
määrus

lisa 914250

Lisa 6

 Põllumajandusministri 10. juuni 2005. a määruse nr 66
““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide
kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006”
meetme 3.4 “Integreeritud maaparandus” tingimused”
lisa 6

MAAPARANDUSSÜSTEEMI UUENDUSTÖÖDE KAVA

Taotleja andmed

1. Ettevõtja
1.1 Taotleja ärinimi  
1.2 Taotleja seadusjärgse

esindaja ees- ja
perekonnanimi

Eesnimi Perekonnanimi

1.3 Taotleja seadusjärgse
esindaja isikukood

           

1.4 Äriregistrikood         
2. Mittetulundusühing
2.1 Mittetulundusühingu nimi   
2.2 Mittetulundusühingu

esindaja ees- ja
perekonnanimi

Eesnimi Perekonnanimi

2.3 Mittetulundusühingu
esindaja isikukood

           

2.4 Mittetulundusühingu
registrikood

           

3. Kavandatava investeeringuobjekti nimetus

Uuendustööd, mille kohta taotletaksetoetust:
Tööde maht

sealhulgas
Jrk Uuendustöö

nimetus
Mõõtühik

KOKKU
ostetavad
tööd

mitterahalise sissemaksena
arvestatavad tööd

                  Veejuhtme uuendamine

                  Truubi uuendamine

                  Drenaažisüsteemi uuendamine
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                  Maaparandussüsteemi teenindava tee uuendamine

                 Poldri ehitiste ja muu maaparandusrajatise uuendamine

Ostetavate uuendustööde maht KOKKU

Andmed uuenduskava koostaja kohta:
Ees- ja perekonnanimi 1või ettevõtja nimi2

Allkiri
Kuupäev
Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri
registreeringu nr3

Taotleja allkiri
Kuupäev

LISA
Kui uuendustööde kava koostabspetsialist, esitatakse lisaks spetsialisti erialast kõrg-, keskerivõi
kutsekeskharidust tõendava dokumendi koopia jatöölepingu või tööraamatu koopia või selleväljavõte, millest
nähtub spetsialisti vähemaltviieaastane töökogemusmaaparandusalal.
TÄIDAB MAAPARANDUSBÜROO
Kinnitan, et uuendustööde kavas märgitud töödon sisult uuendustööd, tehniliselt teostatavad ja
tagavadmaaparandussüsteemi nõuetekohase toimimise ning eesvool, milleluuendustöid tehakse, ei ole
kantud riigi poolt korrashoitavateühiseesvoolude loetellu ega ole selle eesvoolu rajatis ninguuendustööde
kava on koostanud määruse § 12lõikes 3 nimetatud projekteerija.

Maaparandusbüroo nimi
Maaparandusbüroo esindaja allkiri
Maaparandusbüroo esindaja ees- ja perekonnanimi
Maaparandusbüroo esindaja ametikoht
Kuupäev

Märkused
1. Märkida ülevaatuslehe koostajamääruse § 12 lõikes 3 nimetatud spetsialisti nimi ninglisaks esitada spetsialisti
erialast kõrg-, keskeri võikutsekeskharidust tõendava dokumendi koopia ja töölepinguvõi tööraamatu koopia või
selle väljavõte,millest nähtub spetsialisti vähemalt viieaastane töökogemusmaaparandusalal.
2. Märkida ettevõtja nimi, kuiülevaatuslehe koostas määruse § 12 lõikes 3 nimetatudmaaparanduse
projekteerimise või maaparandusekspertiisi alalmaaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreeringut
omavettevõtja.
3. Märkida ettevõtja maaparandusalaltegutsevate ettevõtjate registri maaparanduse projekteerimise
võimaaparandusekspertiisi ala registreeringu number.
AntsNoot
Kantsler

Põllumajandusminister
määrus

lisa 914251

Lisa 7
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lisa 7

  MITTERAHALISE SISSEMAKSENA ARVESTATAVATE TÖÖDEKAVA Taotleja andmed
1. Ettevõtja
1.1 Taotleja ärinimi  
1.2 Taotleja seadusjärgse

esindaja ees- ja
perekonnanimi

Eesnimi Perekonnanimi

1.3 Taotleja seadusjärgse
esindaja isikukood

           

1.4 Äriregistrikood         
2. Mittetulundusühing
2.1 Mittetulundusühingu nimi   
2.2 Mittetulundusühingu

esindaja ees- ja
perekonnanimi

Eesnimi Perekonnanimi

2.3 Mittetulundusühingu
esindaja isikukood

           

2.4 Mittetulundusühingu
registrikood

           

3. Kavandatava investeeringuobjekti nimetus ja asukoht

  Mitterahalise sissemaksena arvestatavad tööd
Jrk Töö nimetus Mõõtühik Tööde maht Ühiku

maksumuskroonides
Maksumus
kokkukroonides

1. Veejuhtme
voolusängist sette
eelmaldamine
mehhaniseeritult

1000 m³    

2. Veejuhtme
voolusängist sette
eemaldamine
käsitsi

m³    

3. Veejuhtmel võsa
raiumine

ha    

Mitterahalise sissemaksena arvestavate töödemaksumus kokku  

 
Taotleja allkiri   
Kuupäev  

  TÄIDAB MAAPARANDUSBÜROO 
Kinnitan, et mitterahalise sissemaksetena tehtavad töödvastavad uuendustööde kavas mitterahalise
sissemaksena märgitudtöödele.

 
Maaparandusbüroo nimi  
Maaparandusbüroo esindaja allkiri  
Maaparandusbüroo esindaja ees- ja perekonnanimi  
Maaparandusbüroo esindaja ametikoht  
Kuupäev  

   Ants NootKantsler

Põllumajandusminister
määrus

lisa 914255

Lisa 8
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kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006”
meetme 3.4 “Integreeritud maaparandus” tingimused”
lisa 8

 
INTEGREERITUD MAAPARANDUSE INVESTEERINGUTOETUS Hinnapakkumiste võrdlustabel
parima pakkumise valimiseks 
Esitatud hinnapakkumised  
  Pakkuja Pakkuja Pakkuja
1. Pakkumiskutse

saanud isiku nimi
   

2. Pakkumiskutse
saanud isiku asukoht,
postiaadress

   

3. Pakkumiskutse
saanud isiku  registri-
või isikukood

   

4. Pakkumiskutse
saatmise päev

   

5. Pakkumiskutse
saamise päev

   

6. Hinnapakkumise
kehtivusaeg

   

7. Hinnapakkumise
vastavus
pakkumiskutse
lisas toodud
tehnilisteletingimustele

   

8. Kavandatav
investeeringuobjekti
käibemaksuta
maksumus

   

9. Kavandatav
investeeringuobjekti
käibemaksuga
maksumus

   

 Valitud parim hinnapakkumine
Pakkuja nimi  
Kavandatava investeeringuobjekti nimetus  
Kavandatava investeeringuobjekti käibemaksuta
maksumus

 

Kavandatava investeeringuobjekti käibemaksuga
maksumus

 

  Valitud parima hinnapakkumise põhjendus, kui ei ole valitud odavaimat hinnapakkumist:
     

 ___________________________________________        __________________    (toetuse taotleja või tema
esindaja nimi ja allkiri)                            (kuupäev)  Ants NootKantsler

Põllumajandusminister
määrus

lisa 914257

Lisa 9
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 Taotluse hindamise kriteeriumid
Kriteerium Väärtus
Eelistatakse ühistegevust 2 punkti
Tegevuseks on rekonstrueerimine või uuendamine 3 punkti
Tegevuseks on ehitamine 1 punkti
Lisa 1 punktis 1.3 toodud investeeringuobjekt  või
kompleksne lähenemine
( sisaldab vähemalt  kolme lisas 1 nimetatud
investeeringuobjekti)

5 punkti

Lisa 1 punktides 1.1 –1.9 (välja arvatud 1.3)
toodudinvesteeringuobjekt  

3 punkti

Lisa 1 punktis 2.1 toodud investeeringuobjekt 1 punkti

  Ants NootKantsler 

Põllumajandusminister
määrus

lisa 914258

Lisa 10

 
 Põllumajandusministri 10. juuni 2005. a määruse nr 66

““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide
kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006”
meetme 3.4 “Integreeritud maaparandus” tingimused”
lisa 10

  INTEGREERITUD MAAPARANDUSE INVESTEERINGUTOETUS Kuludeklaratsioon nr _______
1investeeringuks tehtud kulutuste deklareerimiseks
                                                                                                                   Vorm RV.F107D

Taotleja
nimi

 

Taotleja
registri
-või
isikukood

           

Taotluse
viitenumber
2

           

Kapitalirendile
andja
ärinimi
3

 

Kapitalirendile
andja
äriregistrikood
3

           

Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise
number

           

Teatan, et esitan käesoleva taotluse kohta ________4kuludeklaratsiooni, mille kohaselt
olen teinud investeeringu summas ________________5krooni ning sellega teinud
kavandatud investeeringu 6:

 lõplikult

osaliselt. Lisan järgmised investeeringu tegemist tõendavaddokumendid: 
Dokumendi nimetus Jrknr Dokumentide arv Dokumentide number või

numbrid
Arve või arve-
saateleht (kapitalirendi

1   
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puhul kapitalirendile
andjaleväljastatud arve või
arve-saateleht)
Maksekorraldus
või pangakonto
väljavõtemüüjale tasumise
kohta

2   

Tehtud tööde või
üleandmise-vastuvõtmise
akt7

3   

Kapitalirendi leping koos
maksegraafikuga3

4   

Kinnitus mitterahalise
sissemaksena tehtud tööde
kohta

5   

Maaparandussüsteemi
kasutuselevõtu akti koopia

6   

Investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus8   

 Kinnitan, et lisatud investeeringu tegemist tõendavateldokumentidel olevad andmed on
õiged. ______________________________                       (allkiri)   Taotleja või tema esindaja ees- ja
perekonnanimi
  ____________________________

(kuupäev)

 
Täidab PRIA    Märkused___________________________________________________________________  
                 ___________________________________________________________________      Dokumentide
olemasolu kontrollinud:    Nimi ja allkiri_________________________________________    Kuupäev     
_________________________

_____________________1Täidab PRIA.2Kuludeklaratsioonile märgitakse kinnituskirjasnäidatud taotluse
viitenumber.3Täidetakse juhul, kui investeering finantseeritakseliisingfirma kaudu.4 Sellele reale märgitakse,
mitmes taotluse kohta esitatudkuludeklaratsioon on käesolev kuludeklaratsioon.5Märgitakse käesoleva
kuludeklaratsiooniga esitatudmaksenõude summa käibemaksuta, kui taotleja onkäibemaksukohustuslane. Kui
taotleja ei ole käibemaksukohustuslane,siis märgitakse maksenõude summa koos käibemaksuga.6Märgitakse
rist õigesse kasti.7Täidetakse juhul, kui investeeringuobjektiks onehitamine, rekonstrueerimine või uuendamine
ostetavate töödeosas ning kui toetatava tegevuse käibemaks on abikõlblik.8Juhul, kui investeeringu
kogumaksumus ei ole sama, mis onnäidatud kinnituskirjas, siis märgitakse käesolevalekuludeklaratsioonile
investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjused jauus maksumus.   Ants NootKantsler

Põllumajandusminister
määrus

lisa 914260

Lisa 11
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  KINNITUS MITTERAHALISE SISSEMAKSENA TEHTUDTÖÖDE KOHTA 
Taotleja andmed

1. Ettevõtja
1.1 Taotleja ärinimi  
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1.2 Taotleja seadusjärgse
esindaja ees- ja
perekonnanimi

Eesnimi Perekonnanimi

1.3 Taotleja seadusjärgse
esindaja isikukood

           

1.4 Äriregistrikood         
2. Mittetulundusühing
2.1 Mittetulundusühingu nimi   
2.2 Mittetulundusühingu

esindaja ees- ja
perekonnanimi

Eesnimi Perekonnanimi

2.3 Mittetulundusühingu
esindaja isikukood

           

2.4 Mittetulundusühingu
registrikood

           

3. Investeeringuobjekti nimetus

Kinnitan, et olen teinud alljärgnevad mitterahalise sissemaksena tehtavad tööd ning
need vastavad maaparandushoiutöödele esitatud nõuetele
Jrk Töö nimetus Mõõtühik Tööde maht Maksumuskroonides
1. Veejuhtme

voolusängist sette
eelmaldamine
mehhaniseeritult

1000 m³   

2. Veejuhtme
voolusängist sette
eemaldamine käsitsi

m³   

3. Veejuhtmel võsa
raiumine

ha   

Maksumus kokku  

 
Taotleja allkiri   
Kuupäev  

  Ants NootKantsler  
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