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LOODUSHOIUTOETUSE TAOTLUS 
 
1. Taotleja:  
  
Füüsiline isik  
Nimi:  
Isikukood:  
Arvelduskonto:  
Pank:  
 
2. Taotleja aadress: 
  
Elukoht  
Maakond:  
Vald/linn:  
Küla/alev:  
Tänav/maja:  
Postiindeks:  
Telefon:  
E-post:  

http://192.168.250.99/ert-x/act.jsp?id=12861012


 
3. Hooldatava maatüki asukoht:  
 
Kaitstav loodusobjekt:  
Katastritunnus:  
Maaüksuse nimi:  
Kariloomade arv:  
 
4. Taotlen loodushoiutoetust järgmiste poollooduslike koosluste hooldamiseks ja/või taastamiseks:  
 

 Loodushoiutöö Pindala jätkuvalt 
riigimaal, ha  

Pindala kasutamiseks 
antud riigimaal, ha  

Pindala 
eramaal, ha  

Töö 
maksumus, kr 

1              
2              
3              
KOKKU:              
 
5. Lisad: 1) maatüki asukoha plaan;  
   2) maa kasutusõigust tõendavad dokumendid, kui toetuse saaja ei ole selle kinnistu omanik. 
 
«KINNITAN, et hooldatava maatüki osas: 
1) on/ei ole looduskaitseseaduse § 61 kohaselt taotletud rändel olevate lindude tekitatud kahjude hüvitamist; 
2) on/ei ole taotletud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel antavaid pindalapõhiseid toetusi (poolloodusliku 
koosluse hooldamise toetus, ühtne pindalatoetus, täiendav otstoetus, ebasoodsamate piirkondade toetus, põllumajanduslik keskkonnatoetus, 
Natura 2000 toetus põllumajandusmaale, kaitsemetsa rajamise toetus, energiavõsa rajamise toetus, Natura 2000 toetus erametsamaale).»  
 
Allkiri ..................................................  Kuupäev ...........................  
 



LOODUSHOIUTOETUSE TAOTLUS  
 
1. Taotleja: 
  
Ärinimi:  
Esindaja nimi:  
Äriregistrikood:  
Arvelduskonto:  
Pank:  
 
2. Taotleja aadress:  
 
Aadress  
Maakond:  
Vald/linn:  
Küla/alev:  
Tänav/maja:  
Postiindeks:  
Telefon:  
E-post:  
 
3. Hooldatava maatüki asukoht:  
 
Kaitstav loodusobjekt:  
Katastritunnus:  
Maaüksuse nimi:  



Kariloomade arv:  
 
4. Taotlen loodushoiutoetust järgmiste poollooduslike koosluste hooldamiseks ja/või taastamiseks: 
  

 Loodushoiutöö Pindala jätkuvalt 
riigimaal, ha  

Pindala kasutamiseks 
antud riigimaal, ha  

Pindala 
eramaal, ha  

Töö 
maksumus, kr 

1              
2              
3              
KOKKU:              
 
5. Lisad: 1) maatüki asukoha plaan;  
   2) maa kasutusõigust tõendavad dokumendid, kui toetuse saaja ei ole selle kinnistu omanik. 
 
«KINNITAN, et hooldatava maatüki osas: 
1) on/ei ole looduskaitseseaduse § 61 kohaselt taotletud rändel olevate lindude tekitatud kahjude hüvitamist; 
2) on/ei ole taotletud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel antavaid pindalapõhiseid toetusi (poolloodusliku 
koosluse hooldamise toetus, ühtne pindalatoetus, täiendav otstoetus, ebasoodsamate piirkondade toetus, põllumajanduslik keskkonnatoetus, 
Natura 2000 toetus põllumajandusmaale, kaitsemetsa rajamise toetus, energiavõsa rajamise toetus, Natura 2000 toetus erametsamaale).»  
 
Allkiri ..................................................  Kuupäev ...........................  
 


