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Narva Linnavolikogu  
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“Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ 
Lisa 1 

 

Taotlus 
 

 
1.        Aiandusühistu 
1.1. Aiandusühistu nimi  

1.2. Aiandusühistu registrikood            

1.3. Aiandusühistu esindaja ees- ja 
perekonnanimi 

Eesnimi Perekonnanimi                        

 
2. 

 
Arveldusarve number 

 

2.1. Arveldusarve omaniku nimi  

 
3.  

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 

3.1. Linn  

3.2. Tänav/maja ja postiindeks  
3.3. Telefon, faks, E-post  

 
4.        Töövõtja/teenuse osutaja 
4.1. Arveldusarve number  

4.2. Arveldusarve omaniku nimi  

 
5. 

 
Teostatud teenuste või tööde asukoht 

5.1. Aadress  
   

 
6. 

Projekti nimi 
(olemasolul)  
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 Toetatava tegevuse nimetus 

Teenuste või tööde  
kogumaksumus 
(käibemaksuga, EUR) 

Taotleva toetuse 
summa (EUR) 

6.1 Teede remont    
6.2 Teede ehitamine   
6.3. Maaparanduskraavide korrastamine   
6.4. Elektriliinide renoveerimine   
6.5. Puurkaevude ja veetorustike 

renoveerimine 
  

6.6. Puurkaevude ja veetorustike ehitamine   
6.7. Tuletõrje veevõtukohtade   

 
 
 
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning teen võimalikuks nende 
kontrollimise.  
 
__________________________ 
(allkiri) 
___________________________ 

 
        
(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 
 
 
 
 
Taotluse vastuvõtja allkiri  
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PAKKUMISKUTSE  

Taotleja nimi:  Taotleja postiaadress ja kontaktandmed:   
    Tänav, asula, vald/ linn, maakond:   
                          

Taotleja registrikood:      
                        Telefon, faks:   
                        E-post:   
                                            
          PAKKUMISKUTSE nr               
                                            
Isiku ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, 
kellele pakkumiskutse esitatakse:                       
                        
                                            
Käesolevaga kutsume Teid esitama oma hinnapakkumine järgmiste tööde/teenuste teostamise 
osas: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

   
Teie hinnapakkumine tuleb esitada enne 
    ja peab jääma jõusse kuni    .         
(kuupäev)               (kuupäev)           
                                            
Hinnapakkumises tuleb ära näidata pakkuja ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, 
äriregistrikood või isikukood, aadress, kontaktandmed.   
                                            
Hinnapakkumisele palume märkida garantii      
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kehtivusaeg 
   
Hinnapakkumises esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks on hindamiskomisjoni liikmetel 
ametitõendi esitamisel õigus kontrollida dokumente kohapeal.  

  
  

                                            
Hinnapakkumine palume saata või tuua aadressil:     
                        
  
 
Pakkumiskutse esitaja:                        

     (allkiri) 
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Hinnapakkumiste võrdlustabel parima 
pakkumise valimiseks 

 

 
Esitatud hinnapakkumised          
  Pakkuja Pakkuja Pakkuja 
1.  Pakkumiskutse 

saanud isiku nimi ja 
registrikood 

   

2.  Pakkumiskutse 
saanud isiku asukoht, 
postiaadress 

   

3.  Pakkumiskutse 
saatmise päev 

   

4.  Hinnapakkumise 
saamise päev  

   

5.  Hinnapakkumise 
kehtivusaeg 

   

6.  Hinnapakkumise 
vastavus 
pakkumiskutse lisas 
toodud tehnilistele 
tingimustele 

   

7. Pakkumuse  
maksumus 
käibemaksuta  

   

8. Pakkumuse  
maksumus 
käibemaksuga 

   

Parim valitud hinnapakkumine  
Pakkuja nimi:  
Kavandatava tegevuse nimetus:   
Kavandatava tegevuse maksumus, 
käibemaksuta:  

 

Kavandatava tegevuse maksumus, 
käibemaksuga: 

 

Taotletav toetuse summa  
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käibemaksuga: 

 
Parima valitud hinnapakkumise põhjendus, kui ei ole valitud odavaimat hinnapakkumist:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________________________  __________________ 
     (toetuse taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri)    (kuupäev)  
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Kinnituskiri 
 

1. Toetuse saaja üldandmed 

1.1. toetuse saaja  

1.2. toetuse saaja registrikood            

1.3. toetuse saaja esindaja  Eesnimi Perekonnanimi  

1.4. postiaadress ja kontaktandmed 
 

1.5. telefon, e-post  

2. Toetav tegevus ja rahalise toetuse eraldatav summa (eurot) 

2.1.        summa 

2.2.        summa 

 
Kinnituskirjaga kinnitab toetuse saaja, et on nõus:  

1. toetust vastu võtma; 
2. hooldama ja kasutama ehitatud, rekonstrueeritud, rajatud või heakorrastatud objekti 
tähtajatult, arvates 
 Asutuse poolt toetuse väljamaksmise päevast; 
3. kandma omal kulul kõik ehitatud, rekonstrueeritud, rajatud või heakorrastatud objekti 

hooldamise, kasutamisega seotud kulud; 
4. Asutuse nõudmisel maksma tagasi saadud toetuse taotlemiseks ebaõigete andmete 

esitamise ning muude käesolevast korrast tulenevate rikkumiste korral ühe kuu jooksul 
arvates Korra sätete rikkumise aluseks olevast asjaolude teadasaamisest; 

5. säilitama toetuse taotlemise ja kulutuste tegemisega seotud dokumente vähemalt 7 aastat; 
6. täitma muid toetuse saamiseks esitatud tingimusi. 

  
Kinnitame kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning teeme võimalikuks nende 
kontrollimise.  
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Aiandusühistu juhatuse liikmed: 
__________________________ 
(allkiri) 
___________________________ 

 
        
(esitamise kuupäev, kuu, aasta) 

(aiandusühistu esindaja ees- ja perekonnanimi) 
 
__________________________ 
(allkiri) 
 
___________________________ 
(aiandusühistu esindaja ees- ja perekonnanimi) 
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Kuludeklaratsioon nr _______ tehtud kulutuste deklareerimiseks  
 
Taotleja nimi   
Taotleja registrikood             

 
 
Tõendavad dokumendid: 
 
Dokumendi nimetus Dokumentide arv Dokumentide number või numbrid 
arve-saateleht    

maksekorraldus tasumise kohta   

Teostatud teenuse või tööde  
üleandmise-vastuvõtmise akt 

  

 

 
Käesolevaga kinnitan, et tellitud teenused ja tööd on teostatud ning nende eest on tasutud 
________________eurot (käibemaksuga). Taotlen toetust summas ________________ eurot 
(käibemaksuga). 
 
 
______________________________ 
       (allkiri) 
 
Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi 
   

Kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus (täidetakse muutmise korral) 
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          (kuupäev) 
 

Täidab Asutus 

     Märkused 
___________________________________________________________________ 
                     
___________________________________________________________________ 
 
     Dokumentide olemasolu kontrollinud: 
 
     Nimi ja allkiri _________________________________________ 
     Kuupäev         _________________________ 

 


