
Põllumajandusministri 11. oktoobri 2007. a määruse 
nr 123 “Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri 
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse 
taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” lisa 2 

 
 

Mittetulundusühingu ja metsaühistu liikmete 
KINNITUSKIRI 

toetuse võtmise nõusoleku ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta 
   
Käesolevaga kinnitan ……………………………………………………………….   
                                                          ( mittetulundusühingu või metsaühistu  nimi, registrikood)  
liikmena : 
 
1) oma nõusolekut mittetulundusühingul või metsaühistul taotleda põllu- ja 
metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetust ja teha investeeringuid minu 
kinnisasjal asuva või kinnisasjale kavandatava investeeringuobjekti kohta;   
2) et ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust arengukava, 
Eesti riikliku arengukava 2004–2006, perioodi 2007–2013 struktuurivahendite valdkondlike 
rakenduskavade, Sihtasutuse Erametsakeskus ega Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute 
Keskus vahenditest; 
3) et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest 
või olen saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on tulnud tagasi maksta, olen tagasimakstava 
summa tähtaja jooksul tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral olen 
tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtaja jooksul ja summas. 
 
Samas võtan kohustuse: 
 
1) säilitada ja kasutada investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul arvates 
PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest; 
2) mitte muuta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest mulle 
kuuluva selle maa sihtotstarvet, millel paikneva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu 
ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või uuendamiseks toetust taotletakse; 
3) mitte muuta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest mulle 
kuuluva selle põllumajandusmaa või metsamaa sihtotstarvet, millele juurdepääsutee 
ehitamiseks või rekonstrueerimiseks toetust taotletakse; 
4) maaparandusühistule või metsaühistule tagasi maksta võrdeliselt oma osalusega toetatava 
tegevuse maksumusest, kui ma ei ole täitnud punktis 1 nimetatud kohustust lisa 1 punktides 
1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjektide puhul;    
5) mitte teha vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest maaparandussüsteemi maa-alal uuendusraiet, lageraiet ega turberaiet, välja 
arvatud juhul, kui see on metsamajandamiskavas ette nähtud; 
6) tagada tasuta juurdepääs tuletõrjetiigi veevõtukohale tuletõrjevee võtmiseks lisa 1 punktis 
3.1 nimetatud investeeringuobjekti puhul; 
7) võimaldada teostada investeeringuobjekti üle selle toetuse raames ette nähtud järelevalvet.      
 
 
Kinnituskirja allkirjastajad: 
 
Nimi Katastritunnus Allkiri 



   
   
   
   
   
   
   

 
Lisatakse: 

1) kinnisasja omaniku kirjalik nõusolek, kui kinnituskirja allkirjastab kinnisasja valdaja, 
juhul kui toetust taotleb maaparandusühistu määruse § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud 
tegevuste kohta;  

2) kinnisasja omaniku kirjalik nõusolek, kui kinnituskirja allkirjastab selle 
põllumajandusmaa valdaja, kelle valduses olevale maale juurdepääsutee ehitamiseks 
või rekonstrueerimiseks mittetulundusühing toetust taotleb.  

 
 
 
 
Ants Noot 
Kantsler 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


