
Mittetulundusühingu ja metsaühistu liikmete 
KINNITUSKIRI 1 

toetuse taotlemise nõusoleku ja toetuse taotlemisega kaasnevate kohustuste võtmise 
kohta 

Käesolevaga …………………………………………………………………… liikmena
(mittetulundusühingu või metsaühistu  nimi, registrikood)

Kinnitan:
1) oma nõusolekut mittetulundusühingul või metsaühistul taotleda põllu- ja 
metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetust ja viia ellu kavandatav tegevus minu 
kinnisasjal asuva või minu 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 või muudest Euroopa Liidu või 
välisvahenditest või olen saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud 
tagasimaksmisele, olen tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või 
toetuse tagasimaksmise ajatamise korral olen tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtaja 
jooksul ja summas. 

Kohustun: 
1) säilitama ja kasutama investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul 
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest; 
2) säilitama viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest 
mulle kuuluva selle maa sihtotstarvet, millel paikneva maaparandussüsteemi reguleeriva 
võrgu ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või uuendamiseks toetust taotlen; 
3) säilitama viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest 
mulle kuuluva selle põllumajandusmaa või metsamaa sihtotstarvet, millele 
juurdepääsutee ehitamiseks või rekonstrueerimiseks toetust taotlen; 
4) maaparandusühistule või metsaühistule toetusraha tagasi maksma võrdeliselt oma 
osalusega toetatava tegevuse maksumusest, kui ma ei ole täitnud punktis 2 nimetatud 
kohustust;    
5) tagama tasuta juurdepääsu “Asjaõigusseaduse” § 167 lõigete 2 ja 3 kohaselt 
metsamaale ja metsamaal asuva teenindusteele ja juurdepääsuteele ning erametsa tarbeks 
tuletõrjetiigi veevõtukohale ja selle juurdepääsuteele, kui  taotlen toetust määruse lisa 1 
punktide 1.9, 2.2 ja 2.4 investeeringuobjektide kohta;  
6) võimaldama teostada investeeringuobjekti sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle 
järelevalvet.      

Põllumajandusministri 27. mai 2010. a määruse nr 65
«Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri

investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise
ja taotluse menetlemise täpsem kord»

lisa 2 
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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.  

 
1 Kinnituskirjaga kinnitab kinnisasja omanik PRIA-le oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega 
kaasnevate kohustuste võtmise kohta. Toetuse taotlemisega kaasnevad poolte õigused ja kohustused, 
sealhulgas rahaliste kohustustuse ulatus (omafinantseeringu tasumine), lepitakse kokku kinnisasja omaniku 
ja mittetulundusühingu ja metsaühistu vahel sõlmitud lepinguga. 
2 Märgitakse andmed selle põllumassiivi kohta, kus paikneb lisa 1 punktides1.1–1.3 nimetatud 
maaparandussüsteemi reguleeriv võrk. Kui investeeringuobjektiks on määruse lisa 1 punktides 1.4–1.9 
nimetatud hoone või rajatis, märgitakse selle põllumassiivi andmed, kus paikneb reguleeriv võrk, mille 
koosseisu nimetatud hoone või rajatis kuulub. Määruse lisa 1 punktis 2.1 nimetatud investeeringuobjektina 
ehitatava või rekonstrueeritava juurdepääsutee puhul märgitakse selle põllumajandusmaa põllumassiivi 
andmed, millele juurdepääsuks tee ehitatakse või teed rekonstrueeritakse. 
 
 
 
 
Peeter Seestrand 
Välissuhete ja arenduse asekantsler 
kantsleri ülesannetes 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


