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VESIVILJELUSE INVESTEERINGUTOETUSE 
 TEGEVUSKAVA   

Tabel 1. Taotleja andmed ja tegevuskava üldine iseloomustus  

A B C 

1 Taotleja ärinimi 1    

2 Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi 2    

3 Taotleja või tema esindaja isikukood 3              

4 Äriregistri kood 4              

5 Maksukohustuslaste registri tõendi number5            

6 Taotleja postiaadress ja kontaktandmed     

7 Taotleja eelnev kogemus kala- või vähikasvatuse alal6 

 

 

8 Selle kalaliigi nimetus, millesse kuuluvat kala 
kasvatatakse7 

eesti keeles ladina keeles 



9 Kavandatava tegevuse nimetus 8   

10 Kavandatava tegevuse asukoht  

aasta  kvartal 11 Kavandatava tegevuse teostamise aeg 9 

aasta kvartal 

12 Kavandatava tegevuse eesmärk ja investeeringujärgse majandustegevuse kirjeldus (sh eesmärgi täitmise ajaline kava ja põhiprotsessid, mida ettevõtja 
tootmiseks peab tegema) 
 

13 Tootmisprotsessi kirjeldus (veega varustamise allikas ja selle tootlikkus, asustusmaterjali ja sööda hankimine, tootmistsükli kirjeldus, kala elutegevuse 
jääkproduktide käitlemine, söödajääkide käitlemine, tootearendus, turustamine, kavandatav tootmismaht, sumbakasvatuse korral peab olema märgitud sumpade 
arv ja suurus) 

14 Projekti elluviimiseks vajalikud tegevused ja kooskõlastused 10   

 

15 Maakasutus (hetkeressurss ja kavandatav ressurss taotluse esitamisele järgnevaks viieks majandusaastaks, eraldi märgitakse ära renditud pindala ja omandis 
olev pindala, lisaks tuuakse eraldi välja ka tiikide pindala)11  

16 Tööjõud  (taotluse esitamise ajal ning viie aasta jooksul arvates taotluse esitamisest, välja tuuakse otseselt vesiviljelustootmisega tegelevate töötajate arv 
ettevõttes  aastate kaupa)11 



 

Tabel 2. Toodangunäitajad12  

A  B C D E  F  G  H I J 

 
Kala/vähk 

Isendi 
mass või 
pikkus   
(kg, g, 
cm)13 

Toodan-
guühik  
(t või tk) 

Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
vahetult eelnenud 

majandusaasta 
(v.a   alustaja) 

Taotluse 
esitamise 

majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majandusaastale 

järgnev 1. 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
järgnev 2. 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
järgnev 

3. majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
järgnev 4. 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
järgnev 5. 

majandusaasta 

1. Liik -  

– elus          

– rookimata          

– roogitud          

– töödeldud          

– asustusmaterjal          

–          

2. Liik -  

– elus          

– rookimata          

– roogitud          

– töödeldud          

– asustusmaterjal          

–          

3. Liik -  

–          

Investeeringuga kaasnev muu toodang14 

–         

–         

–         



Ettevõtte muud tooted ja teenused15 

–         

–         

3. Bioloogiline vara 

–          

 
Tabel 3. Ettevõtte tulude kavandamine  
 

A  B  C  D  E  F  G  H I 

Tulud16 

Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
vahetult eelnenud 

majandusaasta 
(v.a alustaja) 

Taotluse 
esitamise 

majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majandusaastale 

järgnev 1. 
majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majandusaastale 

järgnev 2. 
majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majanduasaastale 

järgnev 
3.  majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majandusaastale 

järgnev 4.  
majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majandusaastale 

järgnev 
5.  majandusaasta 

TULUD KOKKU 17 
(eurodes) 

 
      

   

1 

s.h oma toodetud 
kalandustoodete 
realiseerimine kokku 

      
 

Liik  

– elus        

–         

–         

Liik  

–        

–        

–        

Liik  

–        

–        

–        

Investeeringuga kaasnev muu toodang    



–        

–        

2 s.h tulud teenuste 
osutamisest kokku 

      
 

–        

–        

3 s.h muud tulud 
kokku 

      
 

 –        

 

 

Tabel 4. Investeeringu tegemisest tulenevate edasiste omafinantseeritavate kulude kavandamine (ainult tehtava investeeringuga, mille kohta toetust 
taotletakse, seotud kulud; kavandatavat investeeringut kuludes ei näidata, kantakse kuluks amortiseerimisel)18  
 

A  B  C  D  E  F  G  H I 

 

Kulu nimetus 

Taotluse esitamise 
majandusaastale 
vahetult eelnenud 

majandusaasta 
(v.a alustaja) 

Taotluse 
esitamise 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
järgnev 1. 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
järgnev 2. 

majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majandusaastale 

järgnev 
3. majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majandusaastale 

järgnev 4. 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamisele 

järgnev 
5. majandusaasta 

KULUD KOKKU (eurodes) 19         

1  s.h ostetud kaubad, 
toore, materjal ja 
teenused KOKKU 

     
 
 
 

 

1.1 
– asustusmaterjali 
ostmine        

1.2 – sööda ostmine        

1.3 – ravimite ja 
desinfektsoonivahendite 
ostmine 

       

1.4 – kalakasvatusseadmete 
ostmine20  

       

1.5 – kalakasvanduses 
vajalike töövahendite 

       



ostmine 

1.6 – toodangu 
pakkimismaterjali 
ostmine  

       

1.7 – püügivahendite ostmine 
ja nende hooldamine 

       

1.8 – vesiviljelusehitise 
juurde kuuluvate 
seadmete hooldamine 

       

1.9 – juhtimissüsteemide 
hooldamine 

       

1.10 – kalakasvatussumpade ja 
plastikbasseinide 
hooldamine 

       

1.11 – kalakasvatussumpade 
hooldamisseadmete 
korrashoid 

       

1.12 – veoks vajalike 
konteinerite ja seadmete 
hooldus 

       

1.13 –veepuhastusehitise ja 
selle seadmete 
hooldamine 

       

1.14 – valvesüsteemide ja         
-seadmete hooldamine         

1.15 – teeninduspaadi 
hooldamine ja 
ülalpidamine 

       

1.16 – siseveovahendi 
hooldamine ja 
ülalpidamine 

       

2 s.h turunduskulud 
KOKKU 

       

2.1 – reklaamikulud        

2.2 –        



3 s.h mitmesugused 
tegevuskulud KOKKU 

       

3.1 – ruumide21 majandamise 
kulud        

3.2 – elektrikulud        

3.3 – küttekulud        

3.4 – transpordikulud        

3.5 – side- ja IT-kulud        

4 s.h personalikulud 
KOKKU        

4.1 – töötasukulud 22        

4.2 – kulud koolitustele        

5 s.h maksud KOKKU (sh 
riigilõivud ja kohalik maks, 
v.a sotsiaal-  ja käibemaks 
ning 
töötuskindlustusmaksed) 

       

5.1 -        

5.2 -        

6 s.h kulum KOKKU        

6.1 – masinate ja seadmete 
amortisatsioon23 

       

6.2 – hoonete 
amortisatsioon22        

7  s.h finantskulud 
KOKKU        

7.1 – intressid        

7.2 –        

8  s.h muud ärikulud 
KOKKU        

8.1 –        

8.2 –        



Tabel 5. Kalandustoodete turustamine ja konkurents  

A B 

1 Taotluse esitamisele eelnenud aja toodete ja teenuste lühikirjeldus24 
 
 
 
 
 

2 Tehtava investeeringuga kavandatavate toodete lühikirjeldus25 
  
 
 
 
 

3 Konkurentsieelised (hinnatakse, kas toodet on võimalik müüa hinnaga, mis tagab ettevõtte kasumlikkuse) 
 
 
 
 
 

4 Kavandatavate toodete turustamise ja teenuste osutamise viisid26 
 
 
 
 
 

5 Konkurentsivõime 27 
 
 
 
 

6 Turuväljundi analüüs, milles kirjeldatakse viie aasta prognoosi turul toote nõudluse ja pakkumuse olukorra kohta 



 
 
 
 
 
Tabel 6. Riskianalüüs ja muu lisateave tegevuskava kohta  

A B 

Kavandatava tegevusega  kaasnevate võimalike riskide lühikirjeldus28 1 

  
 
 
 
 
 
  

Kavandatava tegevusega  kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus29 2 

  
 
 
 
 
 
  

Lisateave tegevuskava kohta30 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    



    
 

Tabel 7. Kavandatavad tegevused, mille kohta toetust taotletakse    

A B C D E F G H I 

Tegevuste 
rahastamine eurodes 

 Kavandatavad tegevused 

Objektide 
arv 

Käibemaksuta 
maksumus 

eurodes 

 

Käibemaks 
eurodes 

 

 
 

Käibemaksuga 
maksumus 

eurodes 
Taotletav  
toetus 

Oma- ja laenu-
-vahendid 

Laenuvahendite allikad31 

1 Uue vesiviljeluskasvanduse32 
rajamine KOKKU  

           × 

1.1 –        

1.2 –        

1.4 –        

1.5 –             

2 Olemasoleva 
vesiviljeluskasvanduse 
laiendamine ja uuendamine 
KOKKU  

           ×   

2.1 –              

2.2 –              

2.3 –        

2.4 –             

3 Ettevalmistav töö KOKKU             ×  

3.1 –              

3.2 –              

3.3 –        

3.4 –             

4  Kavandatavad tegevused KOKKU33          ×  

 

    



 
                                                 
 
1  Tabeli 1 reale 1 märgitakse taotleja ärinimi juhul, kui ta on kantud äriregistrisse. 
 
2  Tabeli 1 reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja andmed ja äriühingu puhul tema esindaja andmed. 
 
3  Tabeli 1 reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood. 
 
4 Tabeli 1 reale 4 märgitakse ettevõtja äriregistri kood juhul, kui taotleja on kantud äriregistrisse. 
 
5 Tabeli 1 reale 5 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja,  kes ei ole kantud äriregistrisse, maksukohustuslaste registri tõendi number. 
 
6 Tabeli 1 reale 7 märgitakse taotleja eelnev kogemus vesiviljeluse alal (haridus, töökogemus, koolitused, õppereisid jms) ja aeg, millal kogemus saadi. 
 
7 Tabeli 1 reale 8 märgitakse selle kalaliigi täpne eesti- ja ladinakeelne nimetus, millesse kuuluva kala kasvatamiseks toetust taotletakse. 
 
8  Tabeli 1 reale 9 märgitakse kavandatava tegevuse  nimetus, mis peab kajastama investeeringu suunda (vikerforelli, tuurlaste, angerja, paalia, siiglaste, tilaapia, 
karpkala, koha, sägaliste, vähikasvanduse rajamine või  tegutseva kasvanduse laiendamine või uuendamine). 
 
9  Tabeli 1 reale 11 märgitakse kavandatava tegevuse elluviimise aeg aastates kvartalite kaupa. Investeeringu tegemine peab olema kavandatud kahele aastale 
arvates toetuse taotluse rahuldamisest. 
 
10 Tabeli 1 reale 14 märgitakse projekti elluviimiseks vajalikud ametkondade kooskõlastused ja ettevõtte tegutsemiseks vajalikud tegevused ning võimalikud 
takistused tegevuste elluviimisel või kooskõlastuste saamisel. 
 
11  Tabeli 1 ridadel 15 ja 16  kajastatakse andmed taotluse esitamise hetkeseisuga ja kavandatavad keskmised andmed aastate kaupa. Aastate kaupa kajastatakse 
andmed eelkõige siis, kui kavandatavates andmetes on suuri kõikumisi. Samuti kajastatakse eraldi andmed kohustuseperioodi lõpu seisuga. 
 
12 Tabelisse märgitakse kõik kalaliigid, millesse kuuluvaid kalu kasvatatakse või kavandatakse kasvatada. Tabelis tuuakse välja toodang iga kalaliigi kohta eraldi 
olenevalt  kala suurusest ja toodangu saamise ajast. Kui toota kavatsetakse erineva suurusega kala, siis kajastatakse erinevad suurusgrupid eraldi ridadel. Vajaduse 
korral võib ridu sobivasse kohta juurde teha. Näide: taotleja juba toodab vikerforelli suuruses 2 kg, realiseerib roogitult. Sellisel juhul märgib ta tabelisse kalaliigiks 
vikerforelli, veergu B asjakohasele reale märgib kala suuruse 2 kg või 2000 g  ja veergu C toodanguühiku (tonnid).  Järgnevatel ridadel toob ta välja kogutoodangu 
aastate kaupa olenevalt sellest, millal ja millist toodangut (roogitult, töödeldult, asustusmaterjalina jne) kavandab ta saada. Kui taotleja kasvatab rohkem kui kolme 
kalaliiki kuuluvat kala, siis teeb ta tabelisse ridu juurde. 
 
13 Tabeli 2 veergu B märgitakse kala mass või vähi pikkus isendi kohta. 
 
14 Tabeli 2 reale „Investeeringuga kaasnev muu toodang” märgitakse selle investeeringuga, mille kohta toetust taotletakse, otseselt seotud muu toodang. Selleks 
võib olla näiteks kalamari jms. 
 
15 Tabeli 2 reale „Ettevõtte muud tooted ja teenused” märgitakse ettevõtte kõik teised toodangud ja pakutavad teenused (põllumajandus, metsamüük, majutus jms). 
Siia ei märgita otseselt kalakasvatusest tulenev toodangut. 
 
16  Tabeli 3 veerud A ja B täidetakse sarnaselt tabelile 2. Vajaduse korral võib ridu juurde lisada. 
 
17 Tabeli 3 „TULUD KOKKU ” reale märgitakse ridadel 1―3 kajastatud arvude summa. 



                                                                                                                                                                                                                             
 
18 Tabelisse 4 märgitakse ainult need kulud, mis on seotud  kavandatava investeeringuga, mille kohta toetust taotletakse. Tabelis näidatakse need kulud, mida 
tehakse kalakasvanduse rajamisel lisaks investeeringuga tehtule, ja need kulud, mida tehakse kasvanduse käigus hoidmisel. Investeering kantakse kulusse ehitise 
või seadmete amortiseerimisega real 6.1 ja 6.2.Isik, kes ei ole käibemaksukohustuslane, märgib kukutused koos käibemaksuga, käibemaksukohustuslane märgib 
kulutused ilma käibemaksuta. 
  
19 Tabeli 4 „KULUD KOKKU”  reale märgitakse ridadel 1―8 kajastatud arvude summa. 
 
20 Tabeli 4 reale 1.4 märgitakse seadmed, mis on vaja osta lisaks investeeringu tegemisega kaasnenud ostetud seadmetele, ja need seadmed, mis on vaja aja jooksul 
asendada. 
 
21 Tabeli 4 reale 3.1 märgitakse nende ruumide majandamise kulud, mis on otseselt seotud investeeringuga (ehitisega), mille kohta toetust taotleti. 
 
22 Tabeli 4 reale 4.1 märgitakse töötasukulud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega. 
 
23 Tabeli 4 ridadele 6.1 ja 6.2 märgitakse investeeringuga seotud amortisatsioon. 
 
24 Tabeli 5 reale 1 märgitakse ettevõtja kõik tootmistegevused või tema osutatud teenused taotluse esitamisele eelnenud ajal. Kui tootmist ei olnud või teenust ei 
osutatud, siis märgitakse lahtrisse ka sellekohane teave. 
 
25 Tabeli 5 reale 2 märgitakse kavandatava investeeringuga, mille kohta toetust taotletakse, seotud kalaliigi nimetus ja toodang vanuserühmade kaupa. 
 
26 Tabeli 5 reale 4 märgitakse toetatava investeeringuga kavandatavate toodete turustamise kirjeldus: millisel kujul kavandatakse kala realiseerida (kas elus, 
roogitult vms), kas on olemas kindlad turustuskanalid, sõlmitud lepingud (kokkulepped)  ja kui on, siis milliste kalakoguste kohta. 
 
27 Tabeli 5 reale 5 märgitakse taotleja eelised teiste sama valdkonna konkurentidega võrreldes. 
 
28 Tabeli 6 reale 1 märgitakse kõik võimalikud  riskid, mis võivad kaasneda kavandatava tegevusega. 
 
29 Tabeli 6 reale 2 märgitakse real 1 nimetatud riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus. 
 
30 Tabeli 6 reale 3 märgitakse muu vajalik lisateave (selgitus) tegevuskava ja selle tabelite kohta. 
 
31 Tabeli 7 veergu I märgitakse krediidiasutuse või kapitalirendile andja või muu kreeditori nimi. 
 
32 Tabeli 7 ridadele 1―3 märgitakse alltoodud ridadel kajastatud investeeringuobjektide maksumused ja tegevuste rahastamised kokku. Sümboliga „X” tähistatud 
ridu ei täideta. 
 
33 Tabeli 7 reale 4 märgitakse ridadel 1―3 kajastatud summad kokku. 
 
 
[RT I, 25.02.2011, 6 – jõust. 28.02.2011] 
 


