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1.1 Taotleja üldandmed        1.2 Täidetakse PRIAs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taotluse number: 
            

Eesnimi: 
 
Perekonnanimi: 
 
Isikukood: 
           

 
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: 

 
Tabel 1. Kohustuseperioodi esimesele aastale vahetult eelnenud kalendriaasta tegevusalad ja 
kohustuseperioodiks kavandatavad tegevusalad 

A B C D 

    

Märkige 
sümboliga “ X” 

kohustuseperioodi 
esimesele aastale 
vahetult eelnenud 

kalendriaasta 
tegevusalad 

Märkige 
sümboliga “ X” 

kohustuse-
perioodiks 

kavandatavad 
tegevusalad 

1 LOOMAKASVATUS     

1.1    Põllumajanduslooma kasvatus   

1.2    Linnukasvatus   

1.3    Mesindus   

2 TAIMEKASVATUS     

2.1    Teraviljakasvatus              

2.2    Puu- ja köögiviljade ja/või marjade kasvatamine   

2.3    Õli- jt tehniliste kultuuride kasvatamine   

2.4    Lillede ja dekoratiivtaimede kasvatamine   

2.5    Ravimtaimede kasvatamine   
2.6    Kaunviljade kasvatamine   

2.7    Seenekasvatus   

2.8    Heintaimede kasvatamine   

3 LISAKS     

3.1    Kalakasvatus     

3.2    Maaturism     



3.3    Käsitöö     
3.4    Väetise, komposti, mulla tootmine     

3.5    Põllumajandusmasinaga seotud teenuse osutamine     

3.6    Puidu töötlemine ja puidust toodete valmistamine     

3.7    Ehitusmaterjali tootmine     

3.8 
   Tegevuslitsentsi ja/või kauplemisloaga teenindusasutuse 
rajamine     

 
Tabel 2. Ettevõtlustulu kavandamine  

A B C D E 

    

Kohustuseperioodi 
neljanda aasta 

toetuse taotlemise 
tähtpäevale vahetult 

eelnenud 
kalendriaasta 
ettevõtlustulu 

Kohustuseperioodi 
viienda aasta toetuse 

taotlemise tähtpäevale 
vahetult eelnenud 

kalendriaasta 
ettevõtlustulu 

Kohustuseperioodi 
viienda aasta toetuse 

taotlemise 
kalendriaasta 
ettevõtlustulu 

1 
Ettevõtlustulu kokku (v.a elatustalude 
kohanemise toetus)        

2 
sh omatoodetud põllumajandussaaduste 
realiseerimine       

 
Tabel 3. Kohustuseperioodiks kavandatavad tegevused tegevusvaldkondade lõikes 

A B C D E F G 

  Lubatud tegevuse nimetus 

Märkige 
sümboliga 
"X" 
kohustuse-
perioodi 
esimese 
aasta 
tegevused 

Märkige 
sümboliga 
"X" 
kohustuse-
perioodi 
teise 
 aasta 
tegevused 

Märkige 
sümboliga 
"X" 
kohustuse-
perioodi 
kolmanda 
aasta 
tegevused 

Märkige 
sümboliga " 
X" 
kohustuse-
perioodi 
neljanda 
aasta 
tegevused 

Märkige 
sümboliga 
"X" 
kohustuse-
perioodi 
viienda 
aasta 
tegevused 

1 LOOMAKASVATUS           

1.1           Põllumajanduslooma kasvatus  
1.1.1 Põllumajanduslooma soetamine           

1.1.2 
Loomakasvatusseadme ostmine ja 
paigaldamine           

1.1.3 

Loomakasvatussaaduse tootmise ja 
töötlemisega seotud seadme ostmine ja 
paigaldamine           

1.1.4 

Loomakasvatuseks vajaliku hoone  ja 
rajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja 
ostmine           

1.1.5 Sööda ostmine      

1.2           Linnukasvatus  
1.2.1 Linnu soetamine           

1.2.2 
Linnukasvatusseadme ostmine ja 
paigaldamine      

1.2.3 

Linnukasvatussaaduse tootmise ja 
töötlemisega seotud seadme ostmine ja 
paigaldamine            

1.2.4 

Linnukasvatuseks vajaliku hoone  ja  
rajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja 
ostmine            

1.2.5 Sööda ostmine      

1.3           Mesindus   
1.3.1 Mesilassülemi ostmine           
1.3.2 Mesindustarviku ostmine           



1.3.3 Sööda ostmine      

2 TAIMEKASVATUS           

2.1 
Põllumajanduslikus kasutuses oleva maa 
suurendamine            

2.2 
Taimekasvatussaaduste tootmisega seotud 
masina ja seadme ostmine ja paigaldamine             

2.3 

Taimekasvatussaaduste töötlemisega seotud 
masina ja lisaseadme ostmine ja 
paigaldamine            

2.4 

Taimekasvatussaaduste 
hoidmisega/säilitamisega seotud  masina ja 
seadme ostmine ja paigaldamine           

2.5 
Taimekaitses kasutatava seadme ja masina 
ostmine ja paigaldamine             

2.6 
Taimekasvatuseks vajaliku 
paljundusmaterjali ostmine           

2.7 

Taimekasvatuseks vajaliku hoone, rajatise 
ja objekti ehitamine, rekonstrueerimine ja 
ostmine            

3 LISAKS           

3.1           Kalakasvatus  
3.1.1 Kalamaimude ja kalade soetamine           

3.1.2 
Kalakasvatusseadme ostmine ja 
paigaldamine            

3.1.3 

Kalakasvatussaaduste tootmise ja 
töötlemisega seotud seadme ostmine ja 
paigaldamine           

3.1.4 
Kalakasvatuseks vajaliku hoone ja rajatise 
ehitamine, rekonstrueerimine ja ostmine           

3.1.5 Sööda ostmine      

3.2           Maaturism  

3.2.1 
Hoone ja rajatise ehitamine, 
rekonstrueerimine ja ostmine            

3.2.2 Maaturismiga seotud inventari ostmine            

3.2.3 
Turismiobjekti korrashoiuga seotud masina 
ja seadme ostmine ja paigaldamine           

3.2.4 
Maastikuarhitektuuriga seotud 
investeeringu tegemine           

3.3           Käsitöö  

3.3.1 
Käsitöötoote valmistamiseks vajaliku 
tarviku, seadme ja masina ostmine            

3.3.2 

Käsitöötoote valmistamiseks vajaliku hoone 
ja rajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja 
ostmine           

3.4           Väetise, komposti ja mulla tootmine  

3.4.1 
Tootmiseks vajaliku seadme ja masina 
ostmine           

3.4.2 
Tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise 
ehitamine, rekonstrueerimine ja ostmine           

3.5           Põllumajandusmasinaga seotud teenuse osutamine maapiirkonnas  

3.5.1 
Põllumajandusmasina ja -seadme 
remontimine           

3.5.2 
Põllumajandusmasinaga hooajalise teenuse 
osutamine           

3.6           Puidu töötlemine ja puidust toodete valmistamine maapiirkonnas  

3.6.1 
Puidu töötlemiseks ja tootmiseks vajaliku 
seadme ja masina ostmine           

3.6.2 Investeering toodete transpordile,           



säilitamisele ja hoiustamisele 

3.6.3 

Töötlemiseks ja tootmiseks vajaliku hoone 
ja rajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja 
ostmine           

3.7           Ehitusmaterjali tootmine maapiirkonnas  

3.7.1 
Soojustusmaterjali tootmisega seotud 
investeeringu tegemine            

3.7.2 
Köite, tihendus- ja täitematerjali tootmisega 
seotud investeeringu tegemine            

3.7.3 
Katusekattematerjali tootmisega seotud 
investeeringu tegemine           

3.7.4 
Üldehitusmaterjali tootmisega seotud 
investeeringu tegemine            

3.7.5 
Viimistlusmaterjali tootmisega seotud 
investeeringu tegemine            

3.8           Tegevuslitsentsi või kauplemisloaga teenindusasutuse rajamine maapiirkonda  
3.8.1 Kaupluse rajamine            
3.8.2 Toitlustus- ja meelelahutusasutuse rajamine           
3.8.3 Juuksuritöökoja rajamine            

3.8.4 Ilusalongi rajamine            

4 MUUD ETTEVÕTLUSEGA SEONDUVAD KULUTUSED 1  

4.1 

Maapiirkonnas infrastruktuuri loomine ja 
arendamine ettevõtluse arendamise 
eesmärgil            

4.2 Täiendusõppega seonduvad kulutused           

4.3 
Ettevõtluse aruandluse täiendamisega 
seonduvad kulutused           

4.4 
Omatoodetud toodete ja teenuste kohta info 
levitamise kulutused           

4.5 
Omatoodetud toodete transpordiga 
seonduvad kulutused           

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida.  
Kuupäev: 
 

Allkiri: 

 
 
 
 
 
Ants Noot 
Kantsler 

                                                 
1 Tabeli 3 punktis 4 nimetatud tegevused vastavad kõigile tabelis 1 toodud tegevusaladele. 


