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KALALAEVADE PARDAL TEHTAVATE INVESTEERINGUTE JA 
SELEKTIIVSUSE TOETUSE AVALDUS 1 

          
A osa 

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. Arveldusarve number7  

7. Arveldusarve omaniku nimi 7   

8. Arveldusarve viitenumber 7  

9. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 

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

postiindeks 
 

9.5. Telefon, faks, E-post  
10. Moderniseeritava kalalaeva asukoht 8 
10.1. Maakond  
10.2. Vald või linn  
10.3. Küla, alev, alevik  

11. Kood Toetatava tegevuse kulud, mille hüvitamiseks 
taotletakse toetust, va ettevalmistav töö 

Abikõlblik 
maksumus, EUR 

Toetuse 
summa, EUR9 

11.1. 01 Laevakeretöö    
11.2. 02 Laeva olmeruumi (meeskonnaruum jms) 

ümberehitus   

11.3. 03 Kala säilitamiseks kasutatava ruumi ümberehitus   
11.4. 04 Kala käitlemiseks ja säilitamiseks vajaliku seadme 

ostmine, kapitalirent ja paigaldamine   

11.5. 05 Peatekil paikneva seadme (vints, tõstuk, ankruseade 
jms) ostmine, kapitalirent, paigaldamise ja 
ümberehitamine 

  

11.6. 06 Peatekil asuva tekiehitise ümberehitus   
11.7. 07 Masinaruumi ümberehitus   
11.8. 08 Masinaruumi seadmete, süsteemide või 

abimehhanismide ostmine, kapitalirent ja 
vahetamine 

  

11.9. 09 Peamasina ostmine, kapitalirent ja vahetamine   

Põllumajandusministri 18. märtsi 2009. a 
määruse nr 36 ““Euroopa Kalandusfondi 2007–
2013  rakenduskava” meetme 1.3 “Kalalaevade 
pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus” 
raames toetuse andmise ja kasutamise 
tingimused ja kord” lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123112010001


 

11.10. 10 Peamasina ümberehitamine   
11.11. 11 Elektri- ballasti- ja sanitaarsüsteemi ümberehitus   
11.12. 12 Päästevahendi (päästepaat, -vest, signaalrakett jms) 

ostmine, kapitalirent ja paigaldamine   

11.13. 13 Tuletõrje- ja avariivarustuse (tuletõrjepump, -voolik, 
häiresüsteem jms) ostmine, kapitalirent ja 
paigaldamine 

  

11.14. 14 Sidevahendi ostmine, kapitalirent ja paigaldamine   
11.15. 15 Navigatsioonisüsteemi ja selle juurde kuuluva 

tarkvara (asukoha määramise seadme, kompassi, 
arvuti, elektroonilise kaardi jms) ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

11.16. 16 Keskkonnakaitsevahendi ostmine, kapitalirent ja 
paigaldamine   

11.17. 17 Selektiivse püügivahendi ostmine ja kapitalirent   
11.18. 18 Muude kalalaeva seadmete ostmine, kapitalirent, 

vahetamine ja ümberehitamine   

11.19. 19 Kalandusturu korraldamise seaduse“ § 198 lõike 3  
punktis 11 toodud kohustuse täitmine   

12. Toetatava tegevuse abikõlblik  maksumus kokku, va 
ettevalmistav töö  

12.1.   sh kapitalirent  
12.2 Väljavalitud hinnapakkuja ärinimi (ed) 

 
 

               13. Ettevalmistav töö 
13.1. Tegevuse elluviimisega kaasneva projekteerimistöö 

abikõlblik maksumus   

13.2. Taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid 
tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja 
teenuse abikõlblik maksumus 

  

13.3. Ettevalmistava töö abikõlblik  maksumus kokku ridadelt 
13.1.-13.2   

13.4. Ettevalmistava töö maksumus, millele taotletakse toetust 
ning mis ei ületa 12% real 12 märgitud abikõlblikust 
maksumusest ja reale 13.3 märgitud summat 

  

13.5 Väljavalitud hinnapakkuja ärinimi või ärinimed 
(ettevalmistava töö osas)   

Toetatava tegevuse abikõlblik maksumus 
14.1 Toetatava tegevuse abikõlblik maksumus KOKKU (ridade 

12 ja 13.4 summa kokku)  

14.2 Taotletav toetuse summa  
 
                                                                                                                                                      B osa 
15. 

Toetatava tegevuse kavandatav elluviimise aeg 10 
Alguskuupäev (pp.kk.aa ) 

                                 

Lõppkuupäev (pp.kk.aa ) 

                                  
16. Liisinguandja 11     
17. Kinnitan nõusolekut liisimise puhul toetusraha liisinguandja arveldusarvele 

kandmiseks 12 
 

18. Kinnitan, et kavandatava tegevuse maksumusse on arvestatud vaid käesoleva 
määruse §-s 2 lubatud tegevused ja § 4 nimetatud kulutused  ning toetust ei taotleta 
käesoleva määruse § 5 nimetatud kulutustele13 

 



 

19. Kinnitan, et tegevuse elluviimisega kaasneva projekteerimistöö  ning toetuse 
taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide 
koostamiseks tellitud töö ja teenuse (mis ei ületa 12% investeeringuobjekti 
abikõlblikust  maksumusest) eest tasumiseks esitatud arve või arve-saateleht on 
väljastatud peale 1. jaanuari 2007.a13 

 

20. Kinnitan, et laev vastab pärast moderniseerimist töö- ja ohutusnõuetele13   
21 Kinnitan, et laev vastab pärast moderniseerimist veterinaar- ja 

üldhügieeninõuetele13 
 

22. Kinnitan, et laeva kasutatakse kalapüügiks merel13  

23. Kinnitan, et pärast moderniseerimist ei suurenda kalalaeva püügivõimsust  ja laeva 
kalapüügivõimet13 

 

24. Kinnitan, et taotleja või taotleja juhatuse liige ei oma osalust töö teinud või 
teenuse osutanud juriidilises isikus ja ei kuulu töö teinud või teenuse 
osutanud juriidilise isiku juhatusse või nõukokku13 

 

25. Kinnitan, et taotleja ei ole saanud ega taotle sama kulu, mille kohta taotletakse 
rakenduskava raames toetust, hüvitamiseks raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu 
või muudest välisabi vahenditest13 

 

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 
summas13 

 

27. Kinnitan, et taotleja ja tema üle valitsevat mõju  omava isiku suhtes ei ole algatatud 
likvideerimis- ega pankrotimenetlust13 

 

28. Kinnitan, et taotleja tagab nõutava omafinantseeringu summas 
................................................... eurot13 

 

29. Omafinantseeringu allikas 
 
 

 

30. Kokkuvõte moderniseerimise eesmärkidest ja tegevustest 14 

 
 

31. Loetelu moderniseerimisega sisuliselt seonduvatest projektidest 15 
 
 
 

 
Kinnitan, et olen teadlik “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013  rakenduskava” meetme 1.3 “Kalalaevade pardal 
tehtavad investeeringud ja selektiivsus” raames toetuse 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 põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 
registisse 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 16 
 
 
Näitaja 1: Kas toetatava tegevuse elluviimine parandab ohutust kalalaeva pardal? 

� JAH 

�  EI  
 
Põhjendus: 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
Näitaja 2: Kas toetatava tegevuse elluviimine parandab töötingimusi? 

� JAH 

�  EI  
 
Põhjendus:.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
Näitaja 3: Kas toetatava tegevuse elluviimine parandab hügieenitingimusi? 

� JAH 

�  EI  
 
Põhjendus:.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
Näitaja 4: Kas toetatava tegevuse elluviimine parandab toote kvaliteet? 

� JAH 

�  EI  
 

Põhjendus: 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
Näitaja 5: Kas toetatava tegevuse elluviimine tõhustab energiakasutust? 

� JAH 

�  EI  
 
Põhjendus:.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 



 

Näitaja 6: Kas toetatava tegevuse elluviimine parandab selektiivsust? 

� JAH 

�  EI  
 

Põhjendus:.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
Näitaja 7: Kas toetatav tegevus hõlmab  peamasina väljavahetamist? 

� JAH 

�  EI  
 
Peamasina võimsus pärast moderniseerimist (kW)……………………………….. 
 
Peamasina väljavahetamisest tulenev võimsuse vähenemine (-kW)……………… 
 
Näitaja 8: Kas toetatav tegevus hõlmab  püügivahendi väljavahetamist? 

� JAH 

�  EI  
 
Väljavahetatud kalapüügivahendite arv…………………………………………. 
 
 
 
Ants Noot 
Kantsler 
 
 
                                                 
1 Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus toetuse taotlemise avaldus koos tegevuskavaga ning 
neis andmeid tõendavate dokumentidega esitatakse Ameti taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Avaldus 
täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgitakse vastavale reale sümbol "X".  
 
2 Reale 1 märgitakse taotleja ärinimi. 
 
3 Reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja vastavad andmed või äriühingu puhul tema seadusjärgse esindaja 
vastavad 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 või füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrikood.  
 
6 Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
 
7 Reale 6 märgitakse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud arvelduskonto number, millele 
soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist. Kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse reale 7 



 

                                                                                                                                                           
arveldusarve omaniku nimi. Reale 8 märgitakse arveldusarve viitenumber, kui see on olemas. Read 6, 7, 8 jäetakse 
täitmata kui toetatav tegevus viiakse ellu liisinguga. 
 
8 Ridadele 10.1-10.3 märgitakse laeva kodusadama asukoht. 
 
9 Kõikidel tegevustel võetakse toetuse arvutamisel aluseks see toetuse protsent, mis tuleneb taotluste hindamisel 
aluseks olnud, määruse § 15 lg 2 kohaselt arvutatud omafinantseeringu protsendist. 
 
10 Reale 15 märgitakse tegevuse elluviimise kavandatav alguskuupäev ja lõppkuupäev. Tegevuse elluviimise 
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. 
 
11 Reale 16 märgitakse liisinguandja ärinimi, juhul kui toetatav tegevus kavandatakse ellu viia liisingu abil. Kui 
nimetatud liisingu andjaid on mitu, märgitakse kõikide liisinguandjate ärinimed. 
 
12 Reale 17 märgib taotleja “JAH”, millega kinnitatakse vastavat nõusolekut, kui toetatav tegevus kavandatakse 
ellu viia  liisingu abil. 
 
13 Ridadele 18-28 märgib taotleja "JAH", millega kinnitab vastavat nõusolekut. Rea 28 punktiirjoonele märgib 
taotleja omafinantseeringu summa. 
 
14 Reale 30 märgitakse lühidalt projekti eesmärk ja tegevused, mis peavad olema kooskõlas indikaatorite lehele 
märgituga. 
 
15 Reale 31 märgitakse käesoleva moderniseerimisega sisuliselt seonduva projekti andmed. Sisuliselt seonduvaks 
projektiks loetakse projekti, mille teostamine eelnevalt on hädavajalik käesoleva projekti teostamiseks või mille 
teostamata jätmine takistab käesoleva projekti tegemist. 
 
16 Avalduse indikaatorite lehele märgitakse rist nende tegevuste ette, millele toetust taotletakse. Põhjenduse reale 
kirjutatakse selgitus, kuidas taotleja poolt planeeritavate investeeringute tegemine on seotud nimetatud 
tegevustega. 
 
 
 
 
 


