
 

Põllumajandusministri 31. mai 2010. a määruse 
nr 66 “Kiviaia taastamise toetuse saamise 
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord”   
lisa 1 

   (põllumajandusministri 11.01.2012. a määruse nr 5 sõnastuses) 
[RT I, 13.01.2012, 3 – jõust. 16.01.2012] 

                
 

 

 

 

Kiviaia taastamise toetuse taotlus1  

1. Taotleja 
1.1 Taotleja nimi2  
1.2 Taotleja seadusjärgse esindaja 

ees- ja perekonnanimi3  
 
 

1.3 Taotleja või tema seadusjärgse 
esindaja isikukood4              

1.4 Äriregistri kood5         

1.5 
Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number6 

           

Eesnimi  

Perekonnanimi  

Postiaadress  

Telefon/faks  

1.6 
Taotluse menetlemise ajaks 
määratud kontaktisik 

e-post  

2. Taastatava kiviaia asukoht7 

2.1 Maakond 

2.2 Linn/vald 

2.3 Küla/alev/alevik 



 

3. Põllumassiivi andmed ja maakasutuse tüüp 
1 2 3 4 5 6 

Kiviai
a nr8 

Selle põllumassiivi (selle puudumise korral 
katastriüksuse) number, 

kus taastatav kiviaed asub või millega ta piirneb9 
 

 

Põllu number10 Maakasutuse 
tüüp (P, PR, LR, 
PK, M)11 

KSM, MAHE, 
PLK, KA, MKA 12 

Kasvatatav 
põllumajanduskultuur                          
(iga põllu kohta üks 
põllumajanduskultuur)13 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    



 

4. Andmed taastatava kiviaia kohta  

Tegevus, mille kohta toetust taotletakse15 
 

Kivide võtmise koht ja koha kirjeldus16 Kiviaia 
nr14 60–90 cm kõrguse 

kiviaia taastamine (m) 
Üle 90 cm kõrguse 
kiviaia taastamine (m) 

 
 

 
 

  
 

    
 

    
 

    

    

    

Kavandatav kiviaia taastamise aeg17 Alguskuupäev Lõppkuupäev 

5. Taotluse kinnitamine 
 

5.1 Taastatav kiviaed asub piirkonnas, kus kiviaed on traditsiooniliselt esinenud18.  
5.2 Taastatav kiviaed asub nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaal või piirneb sellega. Kunagise 
kiviaia asukoht on visuaalselt tuvastatav. 

 

5.3 Kavandan taastada piirkonnale omase kujundusega kiviaia kuivlaona, kasutades piirkonnale omaseid 
kive ja asjaomast ladumisviisi. Kiviaia taastamisel lähtun eksperdi antud kiviaia määrangust.  

 

5.4 Ma ei ole kiviaia taastamiseks kasutanud kinnismälestise, veekogu, ranna ja kalda piiranguvööndi, 
veekaitsevööndi, väärtusliku ajaloolise asustusstruktuuri elemendi, sealhulgas kiviehitise ja puitehitise 
varemete ja taluaseme ning väärtusliku maastikuelemendi, sealhulgas kiviaia, kivikülvi, kivimurru ja 
tehisliku kivikangru kive. Kivikuhjatisest kivide kasutamise korral olen üle viie aasta vanustest 
kivikuhjatistest võtnud kive üksnes kuni 1/3 ulatuses või võtnud kive kivikuhjatisest, mis on tekkinud 
vähem kui viis aastat tagasi. 

 



 

5.5 Kavandan olemasoleva kiviaia lahti võtta ja uuesti üles laduda või taastada olemasoleva kiviaia, mille 
käigus suurendan olemasoleva kiviaia mahtu poole võrra tema esialgsest mahust. 

 

5.6 Ma ei ole selle kiviaia kohta, mille taastamiseks toetust taotlen, rajamiseks, taastamiseks või 
hooldamiseks varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisabivahenditest. 
 

 

 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik kiviaia taastamise toetuse taotlemise kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatud 
nõuetele. Tagan kiviaia säilimise vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Kinnitan kõigi esitatud 
andmete ja dokumentide õigsust, säilitan kiviaia taastamisega seotud teenuse, töö või materjali ostmist tõendavaid dokumente ning võimaldan 
neid kontrollida. Võimaldan teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ning maksan saadud toetusraha mittesihipärase 
kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi. Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning 
kasutada neid taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisel ja toetuse maksmise otsustamisel. 
 
………………………………                             (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 

 (taotleja või tema seadusjärgse esindaja allkiri) 
 
……………………………………………… 
(taotleja või tema seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi) 
 
……………………………………………… 
(PRIA vastuvõtja allkiri) 
 
                                                 
1 Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale sümboli “X”. 
2 Reale 1.1 märgitakse juriidilise isiku, FIE ärinimi või füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, seltsingu või muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühenduse nimi. 
3 Reale 1.2 märgitakse taotleja või tema seadusjärgse esindaja andmed.  
4 Reale 1.3 märgitakse taotleja (füüsilise isiku puhul real 1.1 ja muu isiku puhul real 1.2  märgitud isiku) isikukood. 
5 Reale 1.4 märgitakse juriidilise isiku või FIE äriregistri kood. Seltsingu, muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühenduse puhul, kes ei ole kantud äriregistrisse, jääb väli 
täitmata. 
6 Reale 1.5 märgitakse “Käibemaksuseaduse” § 19 kohaselt maksukohustuslasena registreeritud isiku puhul käibemaksukohustuslasena registreerimise number.  
7 Reale 2.1–2.3 märgitakse taastatava kiviaia asukoht. 
8 Kui toetust taotletakse erinevate tegevuste kohta (madalama või kõrgema kiviaia taastamine), märgitakse need eraldi ridadele. 
9 Kui sama kiviaed asub mitmel põllumassiivil või piirneb mitme põllumassiiviga, märgitakse need eraldi ridadele, jättes kiviaia numbri samaks. 
10 Kui sama kiviaed asub mitmel põllul või piirneb mitme põlluga, märgitakse need eraldi ridadele, jättes kiviaia numbri samaks. 

          



 

                                                                                                                                                                                                                                          
11 Märkida, millist tüüpi põllumajandusmaal taastatav kiviaed vähemalt 80% ulatuses asub või millega ta piirneb: P – põllukultuurid,  mustkesa, lühiajaline rohumaa, 
heinaseeme jne; PR – pikaajaline rohumaa; LR – looduslik rohumaa; PK – püsikultuurid (viljapuu- ja marjaaiad, ravim- ja maitsetaimed jne); M – põllumajanduslikust 
kasutusest ajutiselt väljas olev, kuid hooldatud põllumajandusmaa või kiviaia ja põllumajandusmaa piiri vaheline kuni viie meetrine ala, mis on kaetud pinnase või 
taimkattega. 
12 Märkida, millise kohustusega on põllumajandusmaa, millel taastatav kiviaed asub või millega ta piirneb, vähemalt 80% ulatuses seotud: KSM – keskkonnasõbralik 
majandamine; MAHE – mahepõllumajanduslik tootmine;  PLK – poolloodusliku koosluse hooldamise toetus; KA – kaitseala või hoiuala; MKA  – Rebala muinsuskaitseala. 
13 Märkida, millist põllumajanduskultuuri kasvatatakse maal, millel taastatav kiviaed asub või millega ta piirneb. 
14Kasutada punktis 3 märgitud kiviaia numbrit.  
15 Tegevuse juurde, mille kohta toetust taotletakse, märkida pikkus meetrites. 
16 Kivide võtmise koht ja selle  kirjeldus märgitakse võimalikult täpselt. Näiteks, et kive on kavas võtta põllult, märkides seejuures asjaomase põllumassiivi ja põllu numbri.   
17 Märkida kavandatav kiviaia ladumise algus- ja lõppkuupäev. Enne eksperdi poolt kiviaia määrangu andmist võib kiviaeda taastada kuni viie meetri ulatuses. 
18 Ridadele 5.1–5.6 märgitakse asjakohased kinnitused sõnaga „JAH“. Mittevajalikud kinnitused tähistatakse sümboliga “X”. 
 
 
 
 
 
 
 


