
 
 
 
 

 

Põllumajandusministri 22. veebruari 2008. a määruse nr 15 “Loomakasvatuse 
täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja 
taotluse menetlemise täpsem kord”  
lisa 1 

LOOMAKASVATUSE TÄIENDAVA 
OTSETOETUSE TAOTLUS 

 vorm PT51 

 
1.1 Taotleja üldandmed           1.2 Täidab PRIA 

Eesnimi: 
 
Perekonnanimi: 
 
Taotleja isikukood: 
            

 

 

Taotluse number: 
            

 

Nimi või ärinimi: 
 
 
Registrikood: 
         

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse 
registreerimist kõik tööeeskirjades ettenähtud 
kontrollid. 

Esindaja nimi: Taotluse lehtede 
arv: 

Taotluse vastuvõtja 
allkiri: 

Kontakttelefon: 
 

 

Esmasisestaja nimi: 
 
 

Topeltsisestaja nimi: 

 
2. Loomakasvatuse täiendav otsetoetus 

2.1. Taotlen ammlehma kasvatamise täiendavat otsetoetust (märkida arv) .......................... 
taotluse lisa veerus 5 sümboliga „A“ märgitud veise kohta ning kohustun hoidma 
ammlehmade loetelus märgitud toetuse nõuete kohaseid veiseid oma karjas 12. maini 
(kaasa arvatud). 

2.2. Taotlen ute kasvatamise täiendavat otsetoetust (märkida arv) .................. ute kohta ning 
kohustun hoidma taotluses märgitud arvul toetuse nõuete kohaseid uttesid oma karjas 12. 
maini (kaasa arvatud). 

2.3. Taotlen täiendavat otsetoetust piima tootmiskvoodi alusel ning kinnitan, et mulle on 
määratud piima tootmiskvoot 31. märtsi 2007. aasta seisuga. (märkida JAH või 
EI)......................... 

2.4. Taotlen veiste loomühikute alusel makstavat täiendavat otsetoetust 2007. aastal   veiste 
loomühikute alusel makstava täiendava otsetoetuse menetlemise käigus toetusõiguslikeks 
tunnistatud veiste loomühikute alusel (märkida JAH või EI)......................... või 2006. aastal 
veise kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud veiste 
loomühikute alusel.   (märkida JAH või EI)......................... 

2.5 Taotlen ute täiendavat otsetoetust 2007. aastal ute kasvatamise täiendava otsetoetuse 
menetlemise käigus kindlaks määratud uttede arvu alusel ja kinnitan, et kindlaks 
määratud uttede arv on vähemalt 10. (märkida JAH või EI)......................... 

 



3. Taotleja kinnitus 

3.1. Olen põllumajandusega tegelev isik ja mul ei ole taotluse esitamise aastale eelnenud 
aasta 31. detsembri  seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud 
põllumajandusloomi ega taotluse esitamise aastale eelnenud aastal ühtse pindalatoetuse 
taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud põllumajandusmaad ning kinnitan, et 
kasvatan põllumajanduslooma (märkida loomaliik………………) või kasutan 
põllumajandusmaad. (märkida katastrinumber või põllumassiivi 
number……………………………………………  ) 

3.2. Kinnitan oma allkirjaga, et tegelen põllumajandusliku tegevusega ja vastan toetuse 
saamise nõuetele, kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud 
andmeid kontrollida. Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid toetuse määramisel 
ja maksmisel. 

 
 

Kuupäev: 
 
 

Allkiri: Ammlehmade loetelu  lehel 

 
 



 
Taotluse number (täidab PRIA)              
 
Ammlehmade loetelu                taotluse lisa 
 

1.  
Jrk nr 

2. ISO 
kood 

3. Registreerimisnumber 4. Tõug 5. Taotlen toetust 
(A – ammlehm) 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
Kinnitan, et käesolevas loetelus esitatud andmed on õiged: 

Kuupäev: 
 

Allkiri: Lk nr: 

 
 


