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PÕLLUMAJANDUSLIKU KESKKONNATOETUSE KOHUSTUSE VÕTMIS E KINNITUS vorm MT60 

  1.  Üldandmed 
1.1 Täidab taotleja      1.2 Täidab PRIA 

 

  2. Võtan järgmise põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse: (võetava kohustuse märgin parempoolses lahtris 
sümboliga „X“)  

2.1 Keskkonnasõbralik majandamine:  

    2.1.1 Põhitegevus  

    2.1.2 Põhi- ja lisategevus  

2.2 Mahepõllumajanduslik tootmine   

2.3 Poolloodusliku koosluse hooldamine   

2.4 Kohalikku sorti taimede kasvatamine (“Sangaste”  rukis)  

2.5 Ohustatud tõugu looma pidamine: 

      2.5.1 Eesti tõugu hobuse pidamine  

      2.5.2 Tori tõugu hobuse pidamine  

      2.5.3 Eesti raskeveo tõugu hobuse pidamine  

      2.5.4 Eesti maatõugu veise pidamine  

  3. Taotleja kinnitus 

Templi koht 

 

Kandenumber:        

Taotluse number: 

           

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

Taotluse vastuvõtja allkiri: Esmasisestaja nimi: 

 

 

Topeltsisestaja 
nimi: 

Täidab füüsilisest isikust taotleja 
Eesnimi  

Perekonnanimi  

Isikukood            

Telefon  

e-post  

 

Täidab FIE või juriidilisest isikust taotleja 

Ärinimi   

Esindaja  
Registrikood         

Telefon  
e-post   

Kinnitan oma allkirjaga, et olen tutvunud põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise nõuetega ja võtan kohustuse 
täita neid taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates viis järjestikust kalendriaastat. Kui muudetakse 
nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklite 5 ja 6 ning II ja III lisa kohaseid nõudeid, samuti väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid ning muid asjakohaseid riiklike õigusaktidega kehtestatud 
kohustuslikke nõudeid, millest tulenevad põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustused (nõuded) on toetuse 
maksmise aluseks olevatest nõuetest ulatuslikumad, vaadatakse võetud kohustused komisjoni määruse (EÜ) nr 
1974/2006 artikli 46 alusel üle. Kui selline kohandamine ei ole taotlejale vastuvõetav, siis võetud kohustus lõpeb 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 kohaselt, ilma et nõutaks tagasimaksu aja eest, mil kohustus kehtis. 

Kinnitan oma allkirjaga kohustuse võtmise kinnitusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid 
kontrollida. Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 

Põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 
„Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, 

toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” 
lisa 3 

(põllumajandusministri 12.04.2011. a määruse nr 34 sõnastuses) 



    
 

 

 
 
Ants Noot 
Kantsler 
 
 
  

tegemisel ja toetuse maksmisel. Olen nõus esitama üldist toetuse seire ja hindamisega seotud informatsiooni ja 
võimaldan oma maal läbi viia hindamisega seotud tegevusi. 

Allkiri: Kuupäev: 


