
 
Põllumajandusministri 3. märtsi 2011. a  määruse nr 21 
“Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise 
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja 
taotluse menetlemise täpsem kord” lisa 1 

 
 

EESTI LAIRIBA INTERNETIVÕRGU KATVUSE TÕSTMISE 
INVESTEERINGUTOETUSE AVALDUS 1 

          
A-osa 

1. Mittetulundusühingu (MTÜ)/sihtasutuse (SA) andmed 

1.1. MTÜ/SA nimi  
1.2. MTÜ/SA registrikood            
1.3. MTÜ/SA esindaja ees- ja 

perekonnanimi 
Eesnimi Perekonnanimi                         

1.4. MTÜ/SA esindaja isikukood 
           

1.5. Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number 

           

2.  
Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 
 

2.1. Maakond  
2.2. Vald/linn  
2.3. Küla/alev/alevik  
2.4. Tänav/maja ja postiindeks  
2.5. Telefon/faks/e-post  
3. Andmed kavandatava investeeringuobjekti kohta2 
3.1. Kavandatava 

investeeringuobjekti nimetus 
 
 

3.2. Kavandatava investeeringuobjekti asukoht 
3.2.1. Maakond  
3.2.2. Vald või linn, mida kavandatav 

investeeringuobjekt läbib 
 

3.3. Kavandatava 
investeeringuobjekti planeeritav 
kogupikkus (0,1 km) 

 
 

3.4. Ühenduspunktide arv kavandataval 
investeeringuobjektil   

 
 

3.5. Punktis 3.3 märgitud kavandatava investeeringuobjekti pikkused iga kohaliku omavalitsusüksuse 
territooriumil. Kavandatava investeeringuobjekti asendiplaan.3 
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3.6. Elanike arv,  kes asuvad külade, 
alevite, alevike ja 
vallasiseste linnade 
territooriumil, mida kavandatav 
investeeringuobjekt läbib 4 

 
 
 

3.7. Külade, alevite, alevike ja 
vallasiseste linnade elanike hinnanguline 
arv,  kes asuvad kavandatava 
investeeringuobjekti ühenduspunktidest 
kuni 1,5 km kaugusel 

 

3.8. Selgitus selle kohta kuidas määrati punktis 3.7. nimetatud hinnanguline elanike arv  
 
 
 
 

4. Investeeringuobjekti ehitamise aeg  
4.1. Investeeringuobjekti puhul kavandatav ehitusloa saamise 

aeg (kuu ja aasta) 
 

4.2. Investeeringuobjekti puhul kavandatav kasutusloa 
saamise aeg (kuu ja aasta) 

 

 Tegevuse nimetus 

Tegevuse 
käibe-
maksuta 
maksumus 
(EUR) 
 

Käibema
ks 
(EUR) 

Taotleta-va toetuse 
suurus (EUR) 

5. Investeeringuobjekti maksumus kokku. sh    
5.1.  
 

Investeeringuobjekti projekteerimine    

5.2.  Investeeringuobjekti ehitamine  
 

   

6.    Omanikujärelevalve tegemine    
6.1. Sellise omanikujärelevalve tegemise maksumus, mille 

kohta taotletakse toetust ning mis ei ületa 1% toetatava 
tegevuse abikõlbliku kulu maksumust 

   

7.  Investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku 
sümboolika maksumus 

   

7.1. Investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika 
maksumus    

8.  Projektijuhtimise kulu    
8.1. Sellise projektijuhtimise maksumus, mille kohta 

taotletakse toetust ning mis ei ületa 2,5% toetatava 
tegevuse abikõlbliku kulu maksumust 

   

9. Toetatava tegevuse maksumus 
9.1. Toetatava tegevuse maksumus KOKKU 

(ridade 5., 6.1., 7.1. ja  8.1. summa kokku)    



 
Taotleja kinnitused 

10. 
Kavandatava investeeringu tegemise 
aeg 5 

Alguskuupäev (xx.yy.zzzz) 

 

Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz) 

    
11. Kinnitan, et kavandatava tegevuse kulud on abikõlblikud ning et tegevuse 

maksumus ei sisalda § 5 lõikes 3 loetletud kulusid.6   

12. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni PRIA poolt toetuse viimase osa 
väljamaksmiseni teatan käibemaksukohustuslaseks registreerimisest 
“Käibemaksuseaduse” § 20 lõike 3 või 4 alusel. 

 

13. Kinnitan, et ei ole saanud tagasimaksmisele kuuluvat toetust.  

14. Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest 
Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on 
kuulunud tagasimaksmisele, olen tagasimaksmisele kuulunud summa 
ettenähtud tähtaja jooksul tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise 
korral olen tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtaja jooksul ja summas.  

 

15. Kinnitan, et kavandatava investeeringuobjekti kohta, mille kohta taotlen 
programmi raames investeeringutoetust, ei ole saanud ega taotle toetust sama 
kulu hüvitamiseks riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või  
välisvahenditest või muud tagatamatut riigiabi. 

 

16. Kinnitan, et ei hakka pakkuma lairibateenust jaemüügi korras lõppkasutajale.  

17. Kinnitan, et võimaldan võrdsetel alustel juurdepääsu kõigile elektroonilise side 
ettevõtjatele, kes hakkavad pakkuma lairibateenust lõppkasutajale, paigaldada 
oma seadmeid lairibavõrgu ühenduspunktidesse ning kasutada seadmete jaoks 
ettenähtud ruumi võrgu ühenduspunktides. 

 

18. Kinnitan, et tagan elektroonilise side ettevõtjatele lairibateenuse pakkumise 
võimalikkuse erinevate tehnoloogiliste lahenduste kaudu, eelistamata üht 
kindlat lahendust ning pakkuda erineva andmeedastuskiirusega lairibateenust ja 
erinevaid lisateenuseid, sh tagan, et loodav lairibavõrk ei takista uuele 
tehnoloogiale tugineva lairibateenuse pakkumist lõppkasutajale. 

 

19. Kinnitan, et tagan hulgimüügitasandi lairibateenuse hinna tasemel, mis 
võimaldab kiire lairibateenuse osutamist jaemüügi korras sarnaselt normaalse 
turukonkurentsiga piirkondadele.   

 

20. Kokkuvõte investeeringu eesmärkidest7  

 

 

 



21. Kavandatava investeeringu oodatava lõpptulemuse kirjeldus8 
 
 
 
 
 
 
 

22. Tegevuse elluviimiseks kavandatav hankemenetluste arv ja nende sisu lühikirjeldus9 
 
 
 

  23.   Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning     
kontaktandmed10 

  23.1.   Eesnimi                                                     Perekonnanimi                                                                  
  23.2.   Postiaadress                             
  23.3.   Telefon, faks, e-post                 
  23.4.   Amet                                                     
 24. Meetme seire11 

 
    
24.1. 

  Lairibavõrgu loomine, sh tagasiühenduse seadmed ja maapealsed seadmed (nt    
püsiühenduse tehnoloogiad, maapealsed traadita ja satelliidipõhised 
tehnoloogiad või tehnoloogiate kombineerimine), ja sellele juurdepääsu 
võimaldamine 

 

    
24.2. 

  Passiivse lairiba-infrastruktuuri rajamine (nt sellised tsiviilehitustööd nagu  
kaablikanalid ja muud võrguelemendid, nagu pimekiud jne), samuti koostoimes 
muude infrastruktuuridega (energia-, transpordi-, vee- ja kanalisatsiooni-võrgud 
jne) 

 

25. Toetuse abil loodud uued täistööajaga töökohad, sealhulgas  
25.1. põllumajandusvaldkonnas  
25.2. muus valdkonnas  
25.3. Soo alusel        – mehed  
                          – naised  
25.4. Vanuse järgi : <25  
                          >=25  

 
 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse 
taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.  
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.  
Kohustun toetuse saamisele järgneval seitsmel 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 tegemisel ja toetuse väljamaksmisel. 
 
 



 
        

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

 

 

 
                                                 
1 Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale sümboli “X”. 
Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse avaldus esitatakse PRIA-le. 
2 Ridadele 3.1–3.8.  märgitakse andmed  kavandatava investeeringuobjekti kohta. 
3 Taotleja võib esitada trassi paiknemise asendiplaani kohta ka väljatrüki andmebaasist kui sellelt nähtub trassi ja 
selle ühenduspunktide paiknemine ning iga kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil paikneva trassilõigu pikkus. 
4 Reale 3.6.-3.7. märgitakse nende asustusüksuste elanike arv kokku, mida kavandatav baasvõrk katab. Elanike arvu 
kohta võib avaldusele juurde lisada väljatrüki andmebaasist kui sellelt nähtub nimekiri kõigist  kavandatava 
baasvõrguga kaetud asustusüksustest koos elanike arvuga. 
5 Reale 10 märgitakse kavandatava investeeringu tegemise algus- ja lõppkuupäev. 
6 Ridadele 11.–19. märgib taotleja viimasesse lahtrisse “JAH”, kui asjakohased nõuded on täidetud. 
7 Reale 20 märgitakse lühidalt investeeringu tegemise eesmärk ja põhjendus trassi vajalikkuse kohta. 
8 Reale 21 märgitakse lühidalt investeeringu oodatav lõpptulemus sealhulgas ka hinnang investeeringu kasutatavuse 
ulatuse ja potentsiaalsete kasutajate arvu kohta. 
9 Reale 22 märgitakse nende tegevuste raames, millele taotletakse toetust,  kavandatavate hangete läbiviimise vorm 
ja viis. 
10 Read 23.1.–23.4. täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kes ei ole real 
1.4 märgitud isik. 
11 Taotleja märgib sobivasse lahtrisse “JAH” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ants Noot 

Kantsler 

 


