
 

 
 

Põllumajandusministri 
10. oktoobri 2007. a  määruse nr 122 
“Külade uuendamise ja arendamise 

investeeringutoetuse saamise nõuded, 
toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord” 

Lisa 1 
 

 
KÜLADE UUENDAMISE JA ARENDAMISE  INVESTEERINGUTOETU SE 

AVALDUS 1 

          
A-osa 

1. Ettevõtja 
1.1. Taotleja ärinimi 2  
1.2. Taotleja või tema seadusjärgse 

esindaja ees- ja perekonnanimi 3 

Eesnimi                             Perekonnanimi                               

1.3. Taotleja või tema seadusjärgse 
esindaja isikukood 4            

1.4. Äriregistrikood 5           

1.5. Käibemaksukohustuslaseks 6 
registreerimise number            

 
 

2. Mittetulundusühingu(MTÜ)/Sihtasutuse (SA) nimi 

2.1. MTÜ/SA nimi  
2.2. Mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste registri kood            

2.3. MTÜ/SA esindaja ees- ja 
perekonnanimi 

Eesnimi Perekonnanimi                         
2.4. MTÜ/SA esindaja isikukood            
2.5. Maksukohustuslaste registri kood            

 
 

3. Arvelduskonto number7  
4. Arvelduskonto omaniku nimi 7   
5. Arvelduskonto viitenumber 7  
6.  

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 
 

6.1. Maakond  
6.2. Vald või linn  
6.3 Küla, alev, alevik  
6.4. Tänav/maja ja 

postiindeks 
 

6.5. Telefon, faks, e-post 
 

 

7. Kavandatava investeeringuobjekti asukoht 8 



 

7.1. Maakond  
7.2. Vald või linn  
7.3. Küla, alev, alevik, 

linn  
7.4. Kavandatava 

investeeringuobjektiga 
seotud 
külade/alevite/alevike 
arv ja nende nimed 

 

8.1. Kavandatava ehitise puhul planeeritav ehitusloa või kohaliku 
omavalitsuse kirjaliku nõusoleku saamise aeg (kuu ja aasta) 

 

8.2. Kavandatava ehitise puhul planeeritav kasutusloa saamise aeg 
(kuu ja aasta) 

 

9. Investeeringuobjekti 
nimetus 
 
 

 
 
 
 

 Kood Taotletava külade uuendamise ja arendamise 
investeeringuobjekti nimetus 

Inves-
teerin-
gu- 
objekti 
maksu-
mus 
(käibe-
maksu-
ta, 
EEK ) 
 

Käibe
maks 
(EEK) 

Toetuse 
summa (EEK) 

01 Hooned ja rajatised 
 
10.1 01 Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu sellise 

teistele isikutele kasutamiseks avatud uue hoone või 
hoone osa ehitamine  

   

10.2 02 Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu sellise 
teistele isikutele kasutamiseks avatud olemas oleva  
hoone või hoone osa ehitamine 

   

10.3. 03 Pargi, haljasala, puhkeala või muu sellise teistele 
isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine    

10.4. 04 Pargi, haljasala, puhkeala või muu sellise teistele 
isikutele kasutamiseks avatud rajatise parendamine    

10.5. 05 Mängu- või spordiväljaku või muu sellise teistele 
isikutele kasutamiseks avatud vaba aja veetmise 
rajatise rajamine 

   

10.6. 06 Mängu- või spordiväljaku või muu sellise teistele 
isikutele kasutamiseks avatud vaba aja veetmise 
rajatise parendamine 

   

10.7. 07 Külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats vms) või muu sellise 
teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine    

10.8. 08 Külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats vms) spordiväljaku 
või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud 
rajatise parendamine 

   

10.9. 09 Matkaraja, terviseraja või õpperaja või muu sellise 
teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine    



 

10.10 10 Matkaraja, terviseraja või õpperaja või muu sellise 
teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise 
parendamine 

   

10.11 11 Paadisilla või muu sellise teistele isikutele 
kasutamiseks avatud rajatise rajamine    

10.12 12 Paadisilla või muu sellise teistele isikutele 
kasutamiseks avatud rajatise parendamine    

10.13 13 Ujumiskoha või muu sellise teistele isikutele 
kasutamiseks avatud rajatise rajamine     

10.14 14 Ujumiskoha või muu sellise teistele isikutele 
kasutamiseks avatud rajatise parendamine    

10.15 15 Küla tutvustava püsiviida ja  -kaardi ostmine    
10.16 16 Multifunktsionaalse teeninduskeskuse ehitamine    
10.17 17 Kasutuses mitteoleva ja taaskasutuseks sobimatu 

põllumajandusliku hoone lammutamine    

 
02 Sisustus, muusikariistad, sporditarvikud, rahvariided 

10.18 01 Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu teistele 
isikutele kasutamiseks avatud hoone ruumide sisustus    

10.19 02 Sporditarvikud    
10.20 03 Muusikariistad    
10.21 04 Muusikariistaga seotud vahendid    
10.22 05 Eesti rahvariided    

 
03 Avatud infopunkt 

10.23 01 Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti uue 
hoone ehitamine     

10.23 02 Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti 
olemasoleva hoone ehitamine    

10.24 03 Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti 
sisustuse ostmine    

10.25 04 Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunktis 
kasutatava infotehnoloogiaseadme (riist- ja tarkvara) 
ostmine 

   

     
 

11. Kavandatavate investeeringuobjektide maksumus 
kokku  

   

11.1    sh kapitalirendiga ostetav     
 
12. Ettevalmistavad tööd 
12.1. 01 Kavandatava investeeringuobjektiga seotud 

projekteerimistööde maksumus 
   

12.2. 02 Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks 
vajalike ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde 
maksumus 

   

12.3. 03 Investeeringutoetuse vormikohaste avalduse ja 
piirkondliku arengukava lühikokkuvõtte ning neis 
esitatud andmeid tõendavate dokumentide 
koostamiseks tellitud tööde ja teenuste maksumus 

   

12.4. Ettevalmistavate tööde maksumus kokku ridadelt 12.1.-12.3    
12.5. Ettevalmistavate tööde, mille kohta taotletakse toetust ning mis 

ei ületa 12% real 11 toodud investeeringuobjektide maksumust 
ja reale 12.4 märgitud summat, maksumus 

   



 

Toetatava investeeringuobjekti maksumus 
13. Toetatava investeeringu maksumus KOKKU 

(ridade 11 ja 12.5 summa kokku) 
 

   

 
 
 
 
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse avaldus                        B-osa 
14. 

Kavandatava investeeringu tegemise aeg 9 

Alguskuupäev (xx.yy.zzzz) 

                                 

Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz) 

                                 
15. Kapitalirendile andja 10     
16. Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja 

arvelduskontole11 
 

17. Kinnitan, et kavandatava investeeringu maksumusse on arvestatud vaid selle määruse 
§-s 3 nimetatud toetatavate tegevuste abikõlblikud kulud 

 

18. Investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö ning toetuse avalduse ja piirkondliku 
arengukava lühikokkuvõtte 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 pärast 1. 
jaanuari 2007. a. 

 

19. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa väljamaksmiseni ei 
registreeri end käibemaksukohustuslaseks, kui „Käibemaksuseaduse” § 19 kohaselt 
seda ei nõuta12. 

 

20. Kinnitan, et ettevõtja on kuni keskmise suurusega ettevõtja  komisjoni määruse (EÜ) 
nr 70/2001 mõistes 

 

21. Kinnitan, et taotleja tegutseb maapiirkonnas (v.a MTÜ või SA)  
22. Kinnitan, et ei ole saanud tagasimaksmisele kuuluvat toetust  
23. Kinnitan, et tagasimaksmisele kuulunud toetuse summad on tähtajal tagasi makstud, 

tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud  tähtajal ja 
summas 

 

24. Kavandatava investeeringu kohta ei ole saadud ega taotleta toetust teises  
maakonnas  

 

25. Kavandatava investeeringuobjekti ning sellega seotud ettevalmistava töö kohta, mille 
kohta taotletakse programmi raames investeeringutoetust, ei ole saadud ega taotleta 
toetust sama kulu hüvitamiseks Euroopa Liidu ja muudest välistoetustest või muudest 
riigieelarvelistest vahenditest. 

 

26. Kokkuvõte investeeringu eesmärkidest ja tegevustest 13 

 
 

27. Loetelu investeeringuga sisuliselt seonduvatest  tegevustest 14ning eelnevad toetused ja rahastused 
 
 
 

28. Partneri kontaktandmed 15 
28.1 Partneri ärinimi  
28.2 Partneri või tema esindaja ees- ja     

perekonnanimi 

Eesnimi                            Perekonnanimi                        

28.3 Äriregistrikood või isikukood             
29. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed 16. 
29.1. Eesnimi                                                    Perekonnanimi                                                                  
29.2. Postiaadress                             



 

29.3. Telefon, faks, e-post                 
29.4 Amet                                                     
 
 
Investeeringuobjekti kirjeldus ja põhjendus                                                                         C-osa 

   30. Kavandatava investeeringu kirjeldus17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   31. 
 

Objekti hetkeolukord, kui investeeringuks on olemasoleva hoone ehitamine või parendamine18 
 
 
 
 
 
 
 
 

  32 Investeeringuobjekti kasutajad19 
 
 
 
 

   33.  Investeeringuobjekti vajalikkus maapiirkonnas 20 ning kultuurilis-ajalooline väärtus maapiirkonnale 
 
 
 
 
 
 
 

    34. Investeeringuobjekti majandamine 
 

 34.1 Investeeringuobjekti edasise kasutamisega seonduvate kulude katmine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34.2 

. 

 Investeeringuobjektiga seotud kavandatavad tulud ja kulud21 



 

 Taotluse esitamise 
majandusaasta 

Kavandatav 
esimene 
majandusaasta 

Kavandatav 
teine 
majandusaasta 

Kavandatav 
kolmas 
majandusaasta 

Kavandatav 
neljas 
majandusaasta 

Kavandatav 
viies 
majandusaasta 

Tulud kokku       
   Kaupade ja teenuste müük  
 

      

   Toetused ja annetused 
 

      

Kulud kokku       
   Majandamiskulud  
 

      

   Palgakulud  
 

      

Kavandatava 
investeeringuobjekti kulum  

      

Planeeritav ärikasum (tulud 
kokku  - kulud kokku)  

      

 
 
35. Lisateave taotleja varasema tegevuse kohta22 
 
Tegevusvaldkond ja tegevuse kirjeldus 

 
 
 

 

 
 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik külade uuendamise ja arendamise 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 ning 
vastama järelepärimistele ja küsitluslehtedele. 
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse 
ning kasutada neid taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse, osalise rahuldamise 
otsuse, rahuldamise otsuse muutmise ja kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisel ja toetuse 
maksmise otsustamisel. 
 
 

 
        

__________________________ 
(allkiri) 
___________________________ (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 
 
 
 
Vastuvõtja allkiri……………………….. 

 

 

 
                                                 
1 Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse avaldus esitatakse kavandatava 
investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA piirkondliku büroosse taotluste vastuvõtmiseks volitatud 
ametnikule. Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta 
sellele reale sümboli “X”. 
2 Reale 1.1 märgitakse taotleja ärinimi, mis on kantud äriregistrisse. 
3 Reale 1.2. märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu puhul tema seadusjärgse esindaja 
asjakohased andmed. Taotluse allkirjastab real 1.2. märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik. 



 

                                                                                                                                            
4 Reale 1.3. märgitakse reale 1.2. märgitud isiku isikukood. 
5 Reale 1.4. märgitakse real 1.1. märgitud taotleja äriregistri kood. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul, 
kes ei ole kantud äriregistrisse, jääb see väli täitmata. 
6 Reale 1.5. märgitakse real 1.1. märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number, 
juhul kui taotleja on käibemaksukohustuslane. 
7 Reale 3. märgitakse selle arvelduskonto number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha 
kandmist ning millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest. Arvelduskonto number peab olema 
kantud PRIA kliendiregistri andmebaasi.  Juhul kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse 
reale 4 arvelduskonto omaniku nimi. Reale 5 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui see on olemas. 
Read 3–5 jäetakse täitmata, kui investeering tehakse kapitalirendiga. 
8 Ridadele 7.1-7.3  märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima taotluse 
esitamise piirkonnaga. 
9 Reale 14 märgitakse kavandatava investeeringu tegemise alguskuupäev ja lõppkuupäev. Investeeringu 
tegemise alguskuupäev peab olema hilisem kui 1. jaanuar 2007. a.  
10 Reale 15 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt 
ostetakse kapitalirendi korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide 
kapitalirendile andjate ärinimed. 
11 Ridadele 16-25 märgib taotleja viimasesse lahtrisse “JAH”, kui asjakohased nõuded on täidetud. 
12 Rea 19 täidab mittetulundusühing.  
13 Reale 26 märgitakse lühidalt investeeringuobjekti eesmärk ja tegevused. 
14 Reale 27 märgitakse investeeringuga sisuliselt seonduva tegevuse andmed. Sisuliselt seonduvaks 
tegevuseks loetakse tegevus, mille tegemine eelnevalt on hädavajalik investeeringu tegemiseks või 
mille tegemata jätmine takistab investeeringu tegemist. 
15 Read 28.1-28.3 täidetakse juhul, kui investeeringu tegemisse on kaasatud partner. 
16 Read 29.1-29.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, 
kelleks ei ole real 1.2 märgitud isik. 
17 Kirjeldatakse soetatavaid kaupu või kavandatavaid töid. 
18 Kirjeldatakse ehitatava või parendatava investeeringuobjekti seisukorda enne taotluse esitamist.    
19 Kirjeldatakse võimalikke investeeringuobjekti kasutajaid (kasutajate arv) ja  investeeringuobjekti 
kasutamise aktiivsust.  
20 Põhjendatakse investeeringuobjekti vajalikkust ja kultuurilis-ajaloolist väärtust maapiirkonnale. See 
punkt on seotud küla, alevi, aleviku või väikelinna arengukavaga. 
21 Selle punkti täidab taotleja, kes on ettevõtja. Ärikasumi arvutamisel ei ole arvestatud kavandatava 
investeeringuobjekti põhivara kulumit.   
22 Kirjeldatakse taotluse esitamisele eelnenud tegevust.  
 
 
 
 
 
 
 
Ants Noot 
Kantsler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


