
Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a 
määruse nr 130 “Sõnnikuhoidlale esitatavate 
veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse 
saamise täpsemad nõuded ning toetuse 
taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse 
maksmise täpsem kord”  

Lisa 1  

sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse 
Investeeringukava  

(vorm MT65B)  

1.1  Taotleja üldandmed                                        

Eesnimi:  

Perekonnanimi:  

Isikukood:  

                                 

Nimi või ärinimi:  

Registrikood:                           
Esindaja nimi:  
Kontakttelefon:  

 
1.2 Täidetakse PRIAs 
 

Taotluse number: 
 

                
 

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse registreerimist kõik tööeeskirjades ettenähtud kontrollid. 
Taotluse lehtede arv: Taotluse vastuvõtja allkiri: 

Esmasisestaja nimi: Topeltsisestaja nimi: 

 
2. Selle sõnnikuhoidla number või tähis1 , millega loomakasvatusehitis on 
seotud:  

   

3. Sõnnikuhoidla asub nitraaditundlikul alal2     

4. Sõnnikuhoidlaga seotud loomakasvatusehitiste registreerimisnumbrid:  

Jrk. nr        
1.                                       
2.                                       
3.                                       
4.                                       



5.                                       
6.                                       

5. Investeeringute loetelu  

Kood  Kavandatud investeering  Märkige sümboliga “X” investeeringud, mida 
kohustuseperioodil kavandate teha  

      I aasta  II aasta  III aasta  
1 Põhiinvesteeringuga kaasnev ettevalmistustöö  
01  Projekteerimine           

Maakonna keskkonnateenistuse kooskõlastus:  

  ………………………. keskkonnateenistus     Kooskõlastaja ees- ja perekonnanimi  
  Kuupäev:     Kooskõlastaja allkiri:  
2 Loomakasvatusehitise juurde kuuluva uue sõnnikuhoidla ehitamine või olemasoleva 
sõnnikuhoidla laiendamine  
01  Olemasoleva sõnnikuhoidla amortiseerunud 

konstruktsiooni lammutamine  
         

02  Pinnasetöö tegemine           
03  Vundamendi ehitamine           
04  Drenaaži ehitamine           
05  Põranda ehitamine           
06  Seina ehitamine           
07  Virtsakogumiskaevu ehitamine           
3 Loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla rekonstrueerimine  
01  Olemasoleva sõnnikuhoidla amortiseerunud 

konstruktsiooni lammutamine  
         

02  Konstruktsiooni  lekkekindluse  tagamine           
03  Vundamendi rekonstrueerimine           
04  Drenaaži ehitamine           
05  Põranda ehitamine/rekonstrueerimine           
06  Seina ehitamine/ rekonstrueerimine           
07  Virtsakogumiskaevu ehitamine           
4 Sõnnikuhoidla tehnosüsteemi soetamine  
01  Sõnniku kogumise ja koristamise seade           
02  Lauda ja sõnnikuhoidla vaheline 

ühenduskanal (-trass)  
         

03  Sõnnikuhoidla täitmise, segamise ja 
tühjendamise seade  

         

04  Automaatika ja mehhanismi juhtimisseade           
        

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida.  

Kuupäev:  Allkiri:  

Maakonna keskkonnateenistuse kooskõlastus:  

………………………. keskkonnateenistus     Kooskõlastaja ees- ja perekonnanimi  
Kuupäev:     Kooskõlastaja allkiri:  

1 Nummerdage või tähistage sõnnikuhoidlad, mille kohta toetust taotlete. Märkige reale 
sõnnikuhoidla number või tähis ning kontrollige selle vastavust taotlusel esitatud andmetele. 
Sõnnikuhoidlaks nimetatakse sõnnikuhoidlat või sõnniku- ja virtsahoidlat, millega seotud 
loomakasvatusehitises olevate põllumajandusloomade kohta toetust taotletakse.  



2 Märkige sümboliga “X”, kui sõnnikuhoidla asub nitraaditundlikul alal. Nitraaditundlik ala on 
määratud   Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrusega nr 17 “Pandivere ja Adavere-
Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri”(RT I, 2003, 10,49).  

[RTL 2006, 69, 1276 – jõust. 22.09.2006] 

 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12732597

