
Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määruse nr 46  
““Euroopa Kalandusfondi 2007–2013  
rakenduskava” meetme 2.1 “Vesiviljeluse 
investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja 
kasutamise tingimused ja kord”   
lisa 1  
[RTL 2008, 94, 1301 – jõust. 24.11.2008] 

 
VESIVILJELUSE INVESTEERINGUTOETUSE AVALDUS 1 

          
A-osa: Andmed taotleja kohta

1. Taotleja ärinimi 2  
2. Taotleja või tema seadusjärgse 

esindaja ees- ja perekonnanimi 3 
Eesnimi                        Perekonnanimi                               

3. Taotleja või tema seadusjärgse 
esindaja isikukood 4            

4. Äriregistrikood 5           

5. Käibemaksukohustuslaseks 6 
registreerimise number            

6. Arvelduskonto number7  
7. Arvelduskonto omaniku nimi  
8. Arvelduskonto viitenumber  
9. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 

 
 

9.1. Maakond  
9.2. Vald/linn  
9.3 Küla/alev/alevik  
9.4. Tänav/maja ja 

postiindeks  

9.5. Telefon, faks, e-post  
10. Kavandatava investeeringuobjekti asukoht 8 

10.1. Maakond  
10.2. Vald/linn  
10.3. Küla/alev/alevik  

B-osa: Andmed investeeringu kohta
 Uue vesiviljeluskasvanduse püstitamine 

 
Olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimine, 
laiendamine ja tehnosüsteemide muutmine 
(aastane tootmismaht alla määruse § 2 lg 1 nimetatu)  

Tegevus, mille kohta toetust 
taotletakse* 
 
 
 
 
 
* märgi risti loetletud tegevuse ette kasti 

 
Olemasoleva kasvanduse rekonstrueerimine, laiendamine ja 
tehnosüsteemide muutmine (aastane tootmismaht üle määruse § 2 lg 1 
nimetatu või karpkalakasvandused § 2 lg 2) 

11. Kood Taotletava tegevuse/investeeringuobjekti nimetus 

Tegevuse/ 
investeeringu-
objekti abikõlblik 
maksumus, EEK  

Toetuse summa, 
EEK 

01 VESIVILJELUSEHITISED 
11.1 01 Vesiviljelusehitise püstitamine   
11.2 02 Vesiviljelusehitise rekonstrueerimine, laiendamine ja 

tehnosüsteemide  muutmine   



11.3 03 Vesiviljelusehitise juurde kuuluva seadme ostmine, 
liisimise ja paigaldamine   

11.4 04 Vesiviljelusehitise juurde kuuluva juhtimissüsteemi 
ostmine, liisimise ja paigaldamine   

02 KALAKASVATUSSUMBAD JA PLASTIKBASSEINID 
11.5 01 Kalakasvatussumba ostmine, liisimine ja paigaldamine   
11.6 02 Plastikbasseini ostmine, liisimine ja paigaldamine   
11.7 03 Kalakasvatussumba hooldamise seadme ostmine, 

liisimine ja paigaldamine   
11.8 04 Kalakasvatussumba teeninduspaadi ostmine või liisimine   
03 VESIVILJELUSSAADUSTE VEOKONTEINER 
11.9 01 Veokonteineri (koos vajalike seadmetega) ostmine, 

liisimine ja paigaldamine   
04 VEEPUHASTUSEHITISED 
11.10 01 Veepuhastusehitise rajamine   
11.11 02 Veepuhastusehitise rekonstrueerimine, laiendamine ja 

tehnosüsteemide  muutmine   
11.12 03 Veepuhastusehitisega juurde kuuluva seadme ostmine, 

liisimine ja paigaldamine    
05 VESIVILJELUSEHITISTE VALVESÜSTEEMID 
11.13 01 Vesiviljelusehitise juurde kuuluva valvesüsteemi ostmine, 

liisimine ja paigaldamine   
06 VEOVAHENDID 
11.14 01 Veovahendi ostmine või liisimine vesiviljelusettevõtte 

siseveoks   
07 Muu 
11.15 01 Omanikujärelevalve tegemise kulud   
11.15 02 “Kalandusturu korraldamise seaduse” § 198 lõike 3 

punktis 11 toodud kohustuse täitmisega kaasnevad kulud   
12. Kavandatavate tegevuste ja investeeringuobjektide maksumus 

kokku ehk liidetakse ridadel 11.1-11.14 olevad summad.   
12.1.   sh kapitalirendi korras ostetav   
12.2  

Väljavalitud hinnapakkuja ärinimi (ed) 
  

 

13 Ettevalmistavad tööd 
13.1. Kavandatava tegevuse ja investeeringuobjektiga seotud 

projekteerimistööde maksumus   
13.2. Kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti projekteerimiseks 

vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö ning 
hüdrogeoloogilise ja hüdroloogilise uuringu maksumus 

  

13.3. Investeeringutoetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud 
andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja 
teenuse maksumus 

  

13.4. Kavandatava investeeringuga seotud keskkonnamõju hindamise 
maksumus   

13.5. Ettevalmistavate tööde maksumus kokku ridadelt 13.1.―13.4   
13.6. Ettevalmistavate tööde maksumus, mille kohta taotletakse toetust 

ning mis ei ületa 12% real 12 olevat investeeringuobjektide 
abikõlblikku maksumust ja reale 13.5 märgitud summat 

  

13.7  

Väljavalitud hinnapakkuja ärinimi või ärinimed (ettevalmistava 
töö osas)  
 

 

               Toetatava investeeringu maksumus 
14. Toetatava investeeringu maksumus KOKKU (ridade 12 ja 

13.6 summa kokku)   

 C-osa: Kinnitused
15. 

Kavandatava investeeringu tegemise aeg 9 
Alguskuupäev (pp.kk.aaaa) 

                                 

Lõppkuupäev (pp.kk.aaaa) 

                                 



16. Liisingu andja 10 
     

17. Kinnitan nõusolekut liisingu puhul toetusraha liisingu andja arvelduskontole 
kandmiseks 11  

18. Vesiviljelusehitis või vesiviljeluseks piiritletud ala on registreeritud PRIA 
põllumajandusloomade ehitiste registris 12  

18.1 Vesiviljelusehitise või vesiviljeluseks piiritletud ala registri number PRIA 
põllumajandusloomade ehitiste registris  

18.2 Vesiviljelusehitis või vesiviljeluseks piiritletud ala kantakse PRIA 
põllumajandusloomade ehitiste registrisse pärast investeeringu tegemist   

19. Kinnitan, et kavandatava vesiviljeluse investeeringutoetuse maksumusse on 
arvestatud vaid määruse § 2 lg 3 ja § 4 lubatud kulutused ning nende hulka ei ole 
arvestatud määruse §-s 5 nimetatud kulutusi. 

 

20. Investeeringuobjektiga kaasneva ettevalmistava töö (mis ei ületa 12% 
investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest) eest tasumiseks esitatud arve 
või arve-saateleht on väljastatud pärast 1. jaanuari 2007. aastal 

 

21. Kas investeering vähendab keskkonnakoormust ning tõhustab 
keskkonnasäästlikku tootmist?  

 

21.1 Põhjendus 13 
 
 

22.  Kalakasvatussumba teeninduspaadi ostmise või liisimise korral ei ületa paadi 
maksumus 400 000 krooni ja paadi maksimaalne kiirus ei ole rohkem kui 15 
sõlme 

 

23. Vesiviljeluses kasutatava sõudepaadi ostmise või liisimise korral ei ületa paadi 
maksumus 30 000 krooni 

 

24. Vesiviljelusettevõtte hooldustöödeks siseveovahendi ostmise või liisimise korral 
ei ületa veovahendi maksumus 450 000 krooni 

 

25. Kinnitan, et taotleja ei ole saanud ega taotle sama kulu, mille kohta taotletakse 
programmi raames toetust, hüvitamiseks raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu 
või muudest välisabi vahenditest 

 

26. Kinnitan, et taotleja on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi 
vahenditest saadud ja tagasi maksta tulnud summa tagasi maksnud või toetuse 
tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja 
summas 

 

27. Kinnitan, et taotleja ja väljavalitud hinnapakkuja ning nende aktsionär, osanik 
või juhatuse liige ei oma üksteise äriühingus osalust ega kuulu üksteise äriühingu 
juhatusse või nõukokku  

 

28. Kinnitan, et taotleja ja tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole 
algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust. 

 

29. Kinnitan, et jätkan vesiviljelustoodete tootmist vähemalt viie majandusaasta 
jooksul arvates viimase toetuseosa väljamaksmisest 

 

30. Kinnitan, et taotleja tagab nõutava omafinantseeringu summas  
……………….....……. krooni. 

 

30.1.  Omafinantseeringuallikas 
 
 

31. Kokkuvõte investeeringu eesmärkidest ja tegevustest 14 

 
 

32. Loetelu projektiga sisuliselt seonduvatest projektidest 15 
 
 

33. Projekti partneri kontaktandmed 16 
 



33.1 Partneri ärinimi 
 

 

33.2 Partneri või tema esindaja ees- ja     
perekonnanimi 

Eesnimi                            Perekonnanimi                        

33.3 Äriregistrikood või isikukood  
            

35. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning    
kontaktandmed 17 

35.1. Eesnimi                                                   Perekonnanimi                                                                  
35.2. Postiaadress                             
35.3. Telefon, faks, e-post                 
35.4 Amet                                                     

 
TAOTLEJA ANDMED ETTEVÕTTE SUURUSE KOHTA18 

 
36. Käesolevaga kinnitan, et kuulun:  
 mikroettevõtjate hulka   
 väikse või keskmise suurusega ettevõtjate hulka   
37. Kinnitan, et 25% või enam ettevõtja hääleõigusest ning osa-või aktsiakapitalist  

ei kuulu riigile, kohalikule omavalitsusüksusele või muule avalik-õiguslikule  
juriidilisele isikule19.  

 Jah  
 Ei   
38. Taotleja tüüp:  
 autonoomne ettevõtja20 

 
 

 – taotleja osalus teise äriühingu osa või 
aktsiakapitalis on vähem kui 25% või 

taotleja hääleõigus teises äriühingus on vähem 
kui 25% 

 
– taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis 
riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või muu 

avalik-õigusliku juriidilise isiku või teise 
ettevõtja osalus koos või eraldi on vähem kui 
25% või taotleja suhtes ei oma riik, kohalik 
omavalitsusüksus või avalik-õiguslik juriidiline 
isik või teine ettevõtja suuremat hääleõigust kui 
25%  

 
–taotleja ei koosta konsolideeritud 
aastaaruandeid ja teda ei arvestata 

konsolideeritud aastaaruandeid koostava 
ettevõtja aruannetes ning seega seotud ettevõtja 
partnerettevõtja21 

 

 

 



 partnerettevõtja  – taotleja osalus teise äriühingu osa- või 
aktsiakapitalis on alates 25 % kuni 50% 

või taotleja hääleõigus teises äriühingus on 
alates 25% kuni 50% 

 
- taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis 
teise ettevõtja osalus on alates 25% kuni 

50% või taotleja suhtes on teisel ettevõtjal 
hääleõigus alates 25% kuni 50% 
 
– taotleja ei koosta teist ettevõtjat 
hõlmavaid konsolideeritud aastaaruandeid 

ning teda ennast ei hõlma teise ettevõtja või 
sellega seotud ettevõtjate koostatud 
konsolideeritud aastaaruanded 

 

 

 

 seotud ettevõtja  – taotleja osalus teise äriühingu osa- või  
aktsiakapitalis on üle 50% või taotleja  

hääleõigus teises äriühingus on üle 50% 
 
– taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis  
teise ettevõtja osalus on üle 50% või  

taotleja suhtes on teisel ettevõtjal hääleõigus 
 üle 50%  

 
– taotleja koostab teist ettevõtjat  
hõlmavaid konsolideeritud  

aastaaruandeid ning teda ennast hõlmavad  
teise ettevõtja või sellega seotud ettevõtja  
koostatud konsolideeritud aastaaruanded 

 

 

 

39. Taotleja kategooria (mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja) määramiseks kasutatud 
andmed22 

40. Vaatlusperiood23: 1 2 
41. Töötajate arv (ATÜ) Müügikäive tuhat 

krooni24 
Bilansimaht tuhat  
krooni 

 
 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013  rakenduskava” vesiviljeluse 
investeeringutoetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele 
nõuetele. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ja kehtivust ning võimaldan neid 
kontrollida. Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama järelepärimistele ning 
küsitluslehtedele. Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed PRIA toetuste menetlemise süsteemi ning 
kasutada neid toetuse määramisel ja maksmisel. 
 
 
 

 
        

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

 

 
 



AVALDUSE INDIKAATORITE LEHT 
 
 
Tegevus 1: Tootmismahu laiendamine uue vesiviljeluskasvanduse püstitamise 
kaudu 
 
Näitaja 1. angerjas ……………………………………………………..…(tonni aastas) 
 
Näitaja 2. karpkala …………………………………………………….…(tonni aastas) 
 
Näitaja 3. magevees kasvatatud forell …………………………………...(tonni aastas) 
 
Näitaja 4. muu liik25………………………………………………...…..(tonni aastas) 
 

   muu liik25………………………………………………………(tonni aastas) 
 
   muu liik25………………………………………………………(tonni aastas) 
 
   muu liik25………………………………………………………(tonni aastas) 
 
   muu liik25………………………………………………………(tonni aastas) 

 
Näitaja 5. ettevõtte suurus26:  

  mikro  

  väike  

 keskmise suurusega  

 suur 
 

Tegevus 2: Tootmismahu laiendamine tegutseva vesiviljeluskasvanduse 
rekonstrueerimise, laiendamise ja tehnosüsteemide  muutmise kaudu 
 
Näitaja 1. angerjas ……………………………………………………..…(tonni aastas) 
 
Näitaja 2. karpkala …………………………………………………….…(tonni aastas) 
 
Näitaja 3. magevees kasvatatud forell …………………………………...(tonni aastas) 
 
Näitaja 4. muu liik25………………………………………………...…..(tonni aastas) 
 

   muu liik25………………………………………………………(tonni aastas) 
 
   muu liik25………………………………………………………(tonni aastas) 
 
   muu liik25………………………………………………………(tonni aastas) 
 
   muu liik25………………………………………………………(tonni aastas) 

 



Näitaja 5. ettevõtte suurus26:  

  mikro  

  väike  

 keskmise suurusega  

 suur 
 
 
                                                 
1 Vesiviljeluse investeeringutoetuse avaldus koos tegevuskavaga ning neis toodud andmeid tõendavate 
dokumentidega esitatakse kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse piirkonna Ameti taotluste 
vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Käsitsi kirjutamisel täidetakse taotlus trükitähtedega. Taotluse 
elektroonilisel täitmisel võib kasutada ka kirjatähti. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta 
sellele reale sümboli "X". 
2 Reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse. 
3 Reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja andmed või äriühingu puhul tema seadusjärgse 
esindaja andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik. 
4 Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood. 
5 Reale 4 märgitakse real 1 märgitud taotleja äriregistri kood. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul, kes ei 
ole kantud äriregistrisse, jääb väli täitmata. 
6 Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
7 Reale 6 märgitakse selle arvelduskonto number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist 
ning millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest. Arvelduskonto number peab olema kantud PRIA 
kliendiregistri andmebaasi (põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse andmete sisestamisel 
esitatud arvelduskontonumber). Kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse reale 7 
arvelduskonto omaniku nimi. Reale 8 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui see on olemas. Read 
6―8 jäetakse täitmata, kui investeering tehakse liisingu korras. 
8 Ridadele 10.1―10.3 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima taotluse 
esitamise piirkonnaga. 
9 Reale 15 märgitakse kavandatava investeeringu tegemise alguskuupäev ja lõppkuupäev. Investeeringu 
tegemise alguskuupäev peab olema hilisem kui 1. jaanuar 2008. a. ja ettevalmistava töö alguskuupäev 
peab olema hilisem kui 1. jaanuar 2007. a. Toetatav tegevus peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul 
arvates taotluse rahuldamisest, kuid mitte hiljem kui 31. augustil 2015. a. Ettevalmistava töö eest peab 
olema tasutud enne taotluse esitamist. 
10 Reale 16 märgitakse liisingu andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt 
ostetakse liisingu korras. Juhul kui nimetatud liisingu andjaid on mitu, märgitakse kõikide liisingu 
andjate ärinimed. 
11 Reale 17 märgib taotleja “JAH”, millega kinnitab oma nõusolekut, kui investeering teostatakse 
liisingu korras. 
12 Ridadele 18, 18.2, 19―30 märgib taotleja oma nõusoleku kinnitamiseks "JAH". Reale 18.1 märgib 
taotleja vesiviljelusehitise või piiritletud ala registri numbri PRIA põllumajandusloomade ehitiste 
registris. Taotleja märgib reale 26 risti, kui ta ei ole pidanud varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu 
või välisabi vahenditest saadud summat tagasi maksma või ta pole nimetatud summat saanud. 
13 Reale 21.1 kirjutab taotleja põhjenduse, kui ta märkis reale 21 "JAH". 
14 Reale 31 märgitakse lühidalt projekti eesmärk ja tegevused. 
15 Reale 32 märgitakse investeeringuga sisuliselt seonduva projekti andmed. Sisuliselt seonduvaks 
projektiks loetakse projekt, mille elluviimine eelnevalt on hädavajalik toetatava projekti elluviimiseks 
või mille tegemata jätmine jätmine takistab toetatava projekti elluviimist. 
16 Read 33.1―33.3 täidetakse juhul, kui investeeringu tegemisse on kaasatud partner.  
17 Read 34.1―34.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, 
kes ei ole real 2 märgitud isik. 
18 Taotleja määratlemisel mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjaks juhindutakse komisjoni 
määruse (EÜ) nr 70/2001 lisa 1 nimetatud väikeste või keskmise suurusega ettevõtete määratlust 
käsitleva komisjoni soovituse 2003/361/EÜ (ELT L 214, 20.5.2003, lk 36).  



                                                                                                                                            
19Kui taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis 25% või enam kuulub riigile, kohalikule 
omavalitsusüksusele või muule avalik-õigusliku juriidilisele isikule või taotleja suhtes on riigil, 
kohalikul omavalitsusüksusel või muul avalik-õiguslikul juriidilisel isikul hääleõigus 25% või enam, 
siis ei loeta taotlejat komisjoni määruse (EÜ) nr 70/2001 tähenduses mikro-, väikese või keskmise 
suurusega ettevõtjaks.  
20 Taotleja võib siiski lugeda autonoomseks komisjoni määruse (EÜ) nr 70/2001 lisa 1 artiklis 3 lõikes 
2 toodud juhtudel.  
21Kui taotleja on autonoomne ettevõtja, esitab ta ainult oma ettevõtte töötajate arvu ja 
majandusandmed. Kui taotleja on partnerettevõtja, liidab ta oma andmetele andmed partnerettevõtjate 
töötajate arvu ja majandusandmete kohta proportsionaalselt kapitaliosalusest või hääleõigusest. Kui 
taotleja on seotud ettevõtja, liidab ta oma andmetele 100% ulatuses seotud ettevõtjate töötajate arvu 
andmed ja majandusandmed.  
22 Andmed esitatakse viimase kinnitatud majandusaasta andmete alusel ja peavad olema arvutatud 
majandusaasta põhiselt.  
23 Ettevõtja võib valida, kas võtta aluseks müügikäive või bilansi piirmäär. Ettevõtja täidab veergudest 
2 ja 3 vähemalt 1 veeru, mille puhul finantsandmed vastavad VKE lubatud töötajate arvule ja 
majandusandmetele  
24 Ettevõtja müügikäive ei sisalda käibemaksu. 
25 Taotleja kirjutab nn muu liigi nime. 
26 Taotleja teeb risti näitaja ette, mille alla tema ettevõte kuulub. 
 
 
 
[RTL 2008, 94, 1301 – jõust. 24.11.2008] 


