
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 2  

Sõnniku käitluskava 
1.1  Taotleja üldandmed                                       1.2 Täidetakse keskkonnateenistuses  

Eesnimi:  

Perekonnanimi:  

Isikukood:  

                                  

………………………… 
keskkonnateenistus  

Vastuvõtja nimi ja allkiri:  

Nimi või ärinimi:  
Registrikood:                          

Sõnniku käitluskava esitamise kuupäev:  

2. Sõnnikuhoidla (SH)1 tähis, liik ja sõnniku ning virtsa kogus  

SH  

nr või 
tähis 2  

SH  

 liik 3  

Sõnniku 
liik 4  

Toodetud 
sõnniku 
kogus 
aastas,  

t või m³  

Virtsa 
kogus 
aastas,  

t või m³ 

Oma-
kasutus  

t või m³ 

Võõran-  

damine,  

t või m³  

Sisse-
toomine,  

t või m³  

SH  

kohta 
taotle-
takse 
toetust 5 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      Kokku:                    

3. Sõnnikuhoidlaga seotud loomakasvatusehitised ja loomad  

Sõnniku-
hoidla  

nr või 
tähis 2  

Sõnniku-
hoidlaga 
seotud 
looma-
kasvatus-
ehitiste arv 

asub 
nitraadi-
tundlikul 

Sõnniku-
hoidla  

Loomade liik ja 
arv sõnniku-
hoidlaga seotud 
loomakasvatus-
ehitises kohus-
tuseperioodi 

Loomad 
ümber-
arves-
tatuna 
loom-
ühikuteks 

Loomade 
kavandatav liik 
ja arv sõnniku-
hoidlaga seotud 
loomakasvatus-
ehitises 

Loomad 
ümber-
arves-
tatuna 
loom-
ühikuteks 



alal 6  esimesel  

aastal 7  

8  kohustuse  

perioodi 
kolmandal 
aastal  

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   Kokku:                 

4. Haritav maa  

Põllumaa, ha     
5–10 aastane püsirohumaa, ha     
Haritava maa suurus kokku, ha     
s.h renditav haritav maa 9, ha     

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida.  

Kuupäev:  Allkiri:  
1 Sõnnikuhoidlaks (SH) nimetatakse sõnnikuhoidlat või sõnniku- ja virtsahoidlat.  
2  Selle sõnnikuhoidla number või tähis, mille kohta sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega 
vastavusse viimise toetust taotletakse, peab ühtima investeeringukavas märgitud sõnnikuhoidla 
numbri või tähisega.  
3 SA – sügavallapanu; KTSH – katusega tahesõnnikuhoidla; TSH – katuseta tahesõnnikuhoidla; 
KVSH – katusega vedelsõnnikuhoidla;   VSH – katuseta vedelsõnnikuhoidla; VSP – vedelsõnniku 
pumbakaev; PH – põlluhoidla  
4 SAS – sügavallapanu sõnnik ; TS – tahesõnnik; PVS – poolvedel sõnnik ; VS – vedelsõnnik  
5 Märkige sümboliga “X”, kui sõnnikuhoidla kohta taotletakse toetust nõuetega vastavusse viimise 
toetuse raames.  
6 Märkige sümboliga “X”, kui sõnnikuhoidla asub nitraaditundlikul alal.  
7 V 24– üle 24 kuu vanune veis; V 6…24 -6–24 kuu vanune veis; V6 - kuni 6 kuu vanune veis; L – 
lambad;  K – kitsed;  E/K – emised ja kuldid; N – nuumsead; H – hobused; KL – kodulinnud. 
Märkige reale sõnnikuhoidlaga seotud loomakasvatusehitises peetavate põllumajandusloomade liik 
ja arv (nt V24 – 12, see tähendab 12 üle 24 kuu vanust veist)  
8 Loomühikuteks ümberarvestamise alused: üle 24 kuu vanune veis – 1 loomühikut lü; 6–24 kuu 
vanune veis – 0,6 lü; kuni 6 kuu vanune veis – 0,2 lü; emis või kult – 0,33 lü; vähemalt 2 kuu vanune 
nuumsiga – 0,1 lü; üle 6 kuu vanune hobune  või mära koos varsaga – 0,7 lü; üle 1 aasta vanune kits 
või lammas, kits või utt talledega – 0,15 lü; vähemalt 6 kuu vanune munakana – 0,01 lü; broiler, part 
– 0,004 lü; vutt, kääbuskana, munakana tibu (kuni 6 kuud) – 0,0015; kalkun, hani – 0,008 lü.  
9 Renditava maa kasutamise korral esitatakse maakonna keskkonnateenistusele maa rendileping.  
[RTL 2005, 91, 1371 – jõust. 26.08.2005] 
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