
Põllumajandusministri 22.12.2010. a määruse nr 120
„Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse

saamise nõuded, toetuse taotlemise ja
taotluse menetlemise täpsem kord”

lisa 1

KÜLADE UUENDAMISE JA ARENDAMISE  INVESTEERINGUTOETUSE  
AVALDUS 

A-osa 

1. Ettevõtja 
1.1. Taotleja ärinimi   

1.2. Taotleja või tema seadusjärgse 
esindaja ees- ja perekonnanimi 

Eesnimi  Perekonnanimi 

1.3. Taotleja või tema seadusjärgse 
esindaja isikukood             

1.4. Äriregistrikood           

1.5. Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number  

           

 

2. Mittetulundusühing (MTÜ) / sihtasutus (SA) 

2.1. MTÜ/SA nimi  

2.2. MTÜ/SA esindaja ees- ja 
perekonnanimi 

Eesnimi Perekonnanimi 

2.3. MTÜ/SA esindaja isikukood            

2.4. Mittetulundusühingute ja 
sihtasutuste registri kood 

           

2.5. Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number 

           

 

3. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 

3.1. Maakond  
3.2. Vald või linn  
3.3. Küla, alev, alevik  
3.4. Tänav/maja ja 

postiindeks 
 

3.5. Telefon, faks, e-post 
 

 

  
4. Kavandatava investeeringuobjekti asukoht  
4.1. Maakond  
4.2. Vald või linn  
4.3. Küla, alev, alevik, 

vallasisene linn 
 



4.4. Kavandatava 
investeeringuobjektig
a seotud vallad ja 
külade/alevite/alevike 
nimed 

 

4.4.1. … sh nende 
külade/alevite/alevike 
nimed, mille kohta 
antakse  selle meetme 
raames esimest korda 
toetust  

 

5.1. Ehitise puhul kavandatav ehitusloa või kohaliku 
omavalitsuse kirjaliku nõusoleku saamise aeg (kuu ja 
aasta) 

 

5.2. Ehitise puhul kavandatav kasutusloa saamise aeg (kuu ja 
aasta) 

 

 
6. Investeeringuobjekti 

nimetus 
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01 Hooned ja rajatised 

6.1. 01 Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu 
sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud uue 
hoone või hoone osa ehitamine  

   

6.2. 02 Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu 
sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud 
olemasoleva hoone või hoone osa ehitamine 

   

6.3. 03 Pargi, haljasala, puhkeala või muu sellise teistele 
isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine 

   

6.4. 04 Pargi, haljasala, puhkeala või muu sellise teistele 
isikutele kasutamiseks avatud rajatise 
parendamine 

   

6.5. 05 Mängu- või spordiväljaku või muu sellise teistele 
isikutele kasutamiseks avatud vaba aja veetmise 
rajatise rajamine 

   

6.6. 06 Mängu- või spordiväljaku või muu sellise teistele 
isikutele kasutamiseks avatud vaba aja veetmise 
rajatise parendamine 

   

6.7. 07 Külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats vms) või muu 
sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud 
rajatise rajamine 

   

6.8. 08 Külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats vms) või muu 
sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud 
rajatise parendamine 

   



6.9. 09 Matkaraja, terviseraja või õpperaja või muu sellise 
teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise 
rajamine 

   

6.10. 10 Matkaraja, terviseraja või õpperaja või muu sellise 
teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise 
parendamine 

   

6.11. 11 Paadisilla või muu sellise teistele isikutele 
kasutamiseks avatud rajatise rajamine 

   

6.12. 12 Paadisilla või muu sellise teistele isikutele 
kasutamiseks avatud rajatise parendamine    

6.13. 13 Ujumiskoha või muu sellise teistele isikutele 
kasutamiseks avatud rajatise rajamine  

   

6.14. 14 Ujumiskoha või muu sellise teistele isikutele 
kasutamiseks avatud rajatise parendamine 

   

6.15. 15 Küla tutvustava püsiviida ja  -kaardi ostmine ja 
paigaldus 

   

6.16. 16 Multifunktsionaalse teeninduskeskuse ehitamine    
6.17. 17 Kasutuses mitteoleva ja taaskasutuseks sobimatu 

põllumajandusliku ehitise lammutamine  
   

 
02 Sisustus, muusikariistad, sporditarvikud, rahvariided 

6.18. 01 Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu 
sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud 
hoone ruumide sisustuse ostmine 

   

6.19. 02 Sporditarviku ostmine    
6.20. 03 Muusikariista ostmine    
6.21. 04 Helitehnika ostmine    
6.22. 05 Eesti rahvariiete ostmine    

 
03 Avatud infopunkt 

6.23. 01 Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti 
uue hoone ehitamine  

   

6.24. 02 Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti 
olemasoleva hoone ehitamine 

   

6.25. 03 Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti 
sisustuse ostmine 

   

6.26. 04 Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunktis 
kasutatava infotehnoloogiaseadme (riist- ja 
tarkvara) ostmine 

   

 
7. Kavandatavate investeeringuobjektide maksumus 

KOKKU 
   

7.1.    sh kapitalirendi korras ostetav     
 
8. Ettevalmistav töö 
8.1. 01 Kavandatava investeeringuobjektiga seotud 

projekteerimistööde maksumus 
   

8.2. 02 Kavandatava investeeringuobjekti 
projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja -
geodeetiliste tööde maksumus 

   



8.3. 03 Investeeringutoetuse vormikohase avalduse ja 
piirkondliku arengukava lühikokkuvõtte ning neis 
esitatud andmeid tõendavate dokumentide 
koostamiseks tellitud töö ja teenuse maksumus 

   

8.4. Ettevalmistava töö maksumus kokku ridadelt 8.1.–8.3.    
8.5. Sellise ettevalmistava töö maksumus, mille kohta 

taotletakse toetust ning mis ei ületa  real 7 märgitud 
investeeringuobjektide maksumust ja reale 8.4 märgitud 
summat 12%  

   

9. Omanikujärelvalve  
9.1. Ehitustöö üle omanikujärelevalve tegemise maksumus    
9.2. Sellise omanikujärelvalve tegemise maksumus, mille 

kohta taotletakse toetust ning mis ei ületa  real 7 märgitud 
investeeringuobjekti maksumust 3% 

   

10. Investeeringuobjektiga kaasnevad liitumised 
10.1. Kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva 

elektrivõrguga, veevarustusvõrguga, küttesüsteemiga ja 
telekommunikatsiooniga liitumise tasude maksumus 

   

11. Investeeringuobjekti tähistamiseks vajalik sümboolika  
11.1. Investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika 

maksumus 
   

 
Toetatava investeeringuobjekti maksumus 
12. Toetatava investeeringu maksumus KOKKU 

(ridade 7., 8.5., 9.2., 10.1. ja 11.1. summa kokku) 
   

 
 
 

B-osa 
13. 

Kavandatava investeeringu tegemise aeg  
Alguskuupäev (xx.yy.zzzz) 

 

Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz) 

 
14. Kapitalirendile andja  
15. Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja 

arvelduskontole  
 

16. Kinnitan, et kavandatava investeeringu maksumusse on arvestatud vaid 
määruse §-s 4 nimetatud toetatavate tegevuste abikõlblikud kulud 

 

17. Kinnitan, et ei ole saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest 
Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese 
tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele 

 

18. Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest 
Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese 
tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, olen tagasimaksmisele 
kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise 
ajatamise korral olen tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas 

 

19. Kavandatava investeeringuobjekti ning sellega seotud toetatava tegevuse, mille 
kohta taotletakse programmi raames investeeringutoetust, ei ole saadud ega 
taotleta toetust sama kulu hüvitamiseks riigieelarvelistest või muudest Euroopa 
Liidu või välisvahenditest ega muud tagastamatut riigiabi või vähese 
tähtsusega abi 

 

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

 



21. Kinnitan, et taotleja ja hinnapakkumuse esitaja ning nende osanik või aktsionär 
või tulundusühistu, juhatuse või nõukogu liige ei oma osalust üksteise 
äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku 

 

22. 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 eest tasumiseks esitatud arve 
või arve-saateleht on väljastatud pärast 1. jaanuari 2007 

 

23. Kinnitan, et mittetulundusühingut ei ole asutanud riik või kohaliku 
omavalitsuse üksus pärast 1. jaanuarit 2007 ning tema liige ei ole pärast 
nimetatud kuupäeva riik või kohaliku omavalitsuse üksus 

 

24. Kinnitan, et sihtasutust ei ole asutanud riik või kohaliku omavalitsuse üksus  
25. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa 

väljamaksmiseni ei registreeri end käibemaksukohustuslaseks, kui 
“Käibemaksuseaduse” § 20 lõike 3 või 4 kohaselt seda ei nõuta  

 

26. Kinnitan, et olen väikese suurusega ettevõtja komisjoni määruse (EÜ) nr 
800/2008 mõistes 

 

27. Kinnitan, et olen keskmise suurusega ettevõtja  komisjoni määruse (EÜ) nr 
800/2008 mõistes  

 

28. Kinnitan, et tegutsen maapiirkonnas (v.a MTÜ või SA)  
29. Kinnitan, et kui investeeringuobjekt asub kaasomandis oleval maal, on 

kaasomanikud, kelle maal paikneb kavandatav investeeringuobjekt, andnud 
kirjaliku nõusoleku investeeringu tegemiseks 

 

30. Kokkuvõte investeeringu eesmärkidest ja tegevustest  

 
 
 

31. Loetelu investeeringuga sisuliselt seonduvatest tegevustest ning varem saadud toetuste ja 
rahastuste kohta 
 
 
 

32. Partneri kontaktandmed 
32.1. Partneri ärinimi  
32.2. Partneri või tema esindaja ees- ja     

perekonnanimi 

Eesnimi                           Perekonnanimi                        

32.3. Partneri või tema esindaja äriregistrikood või 
isikukood  

           

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

33.1. Eesnimi                                                   Perekonnanimi                                                                 
33.2. Postiaadress                             
33.3. Telefon, faks, e-post                 
33.4. Amet                                                     
 
 
 

C-osa 
Investeeringuobjekti kirjeldus ja investeeringu tegemise põhjendus 



34. Kavandatava investeeringu kirjeldus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Objekti hetkeolukord, kui investeeringuks on olemasoleva hoone ehitamine, parendamine 
või lammutamine 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Investeeringuobjekti kasutajad, nende iseloomustus ning kasutajate arv  
 
 
 
 
 

37.  Investeeringuobjekti vajalikkus maapiirkonnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Investeeringuobjekti kultuurilis-ajalooline väärtus maapiirkonnas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.1. Maapiirkonna kultuuripärandi säilitamise ja selle kvaliteedi parandamisega säilitatakse: 



38.1.1. a) looduspärandit (nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 57 
punkti a tähenduses) 

 

38.1.2. b) kultuuripärandit (nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 57 
punkti b tähenduses) 

 

39. Investeeringuobjekti majandamine 
39.1. Investeeringuobjekti edasise kasutamisega seonduvate kulude katmine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39.2. 

 
Investeeringuobjektiga seotud kavandatavad tulud ja kulud  

 Taotluse 
esitamise 
majandusaa
sta 

Taotluse 
esitamise 
majandus
aastale 
järgnev 
kavandata
v esimene 
majandus
aasta 

Taotluse 
esitamise 
majandus
aastale 
järgnev 
kavandata
v teine 
majandus
aasta 

Taotluse 
esitamise 
majandus
aastale 
järgnev 
kavandata
v kolmas 
majandus
aasta 

Taotluse 
esitamise 
majandus
aastale 
järgnev 
kavandata
v neljas 
majandus
aasta 

Taotluse 
esitamise 
majandus
aastale 
järgnev 
kavandat
av viies 
majandus
aasta 

Tulud kokku       
Kaupade ja teenuste 
müük  

      

   Toetused ja annetused 
 

      

Kulud kokku       
   Majandamiskulud  
 

      

   Palgakulud  
 

      

Kavandatava 
investeeringuobjekti 
kulum  

      

Kavandatav ärikasum 
(tulud kokku – kulud 
kokku)  

      

 
40. Lisateave taotleja varasema tegevuse kohta 
Tegevusval
dkond ja 
tegevuse 
kirjeldus 
 
 
 

 



 Meetme seire 
41. Toetuse abil loodud uued täistööajaga töökohad, sealhulgas 
41.1. a) põllumajandusvaldkonnas  
41.2. b) muus valdkonnas  
41.3. Soo alusel:       – mehed  
                          – naised  
41.4. Vanuse järgi:   < 25  
                        ≥ 25  
42. Märkida külade taaselustamise liik  
42.1. a) füüsiline uuendus  
42.2. b) sotsiaalne uuendus  
42.3. c) majanduslik uuendus  
43. Investeeringuga seotud või investeering toetab piirkonnas 

järgmisi tegevusi 
 

43.1. a) kohalik algatus  
43.2. b) mobiilsed lahendused  
43.3. c) kultuuriline ja sotsiaalne infrastruktuur  
43.4. d) keskkonnaga seotud rajatised (nt heitveesüsteemid)  
43.5. e) koolitused  
43.6. f) lastehoidmine  
43.7. g) muud  
44. Investeeringud, millega kaasneb teenuste pakkumine  
44.1. kasusaajate arv  
44.2. teenuste kirjeldus  

 
 
 

 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik külade uuendamise ja arendamise 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 viiel aastal olema majanduslikult jätkusuutlik ning 
vastama järelepärimistele ja küsitluslehtedele. 
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse 
ning kasutada neid taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisel ja toetuse 
väljamaksmisel. 
 
 
 

 
        

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

 

 
 
 
Ants Noot 
Kantsler 


