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NÕUANDETOETUSE AVALDUS  1 
 

TAOTLEJA ÜLDANDMED                                                                                                          A-osa 
1. Taotleja 
1.1 Taotleja nimi 2  
1.2 Taotleja seadusjärgse esindaja ees- ja 

perekonnanimi 3 
Eesnimi Perekonnanimi 

1.3 Taotleja või tema seadusjärgse 
esindaja isikukood 4 

           

1.4 Registrikood 5         
1.5 Käibemaksukohustuslaseks 

registreerimise number 6 
           

2. Taotleja esindaja kontaktandmed 
2.1 Telefon, e-post  

 

3. Andmed taotleja omandis või kasutuses oleva maa kohta7 
3.1 Taotleja omandis oleva maa 

katastritunnus 
     :    :     

3.2 Õiguslikul alusel taotleja kasutuses 
oleva maa katastritunnus 

     :    :     

 
4. Toetatav tegevus 8 
 Kood Toetatav tegevus Ostetud 

nõuandeteenuse 
maksumus 
eurodes 

 02 Nõuandeteenus 
4.1 0201 Loomakasvatusnõuanne   
4.2 0202 Taimekasvatusnõuanne  
4.3 0203 Finantsmajandusnõuanne  
4.4 0204 Ettevõtte majandamise nõuanne 9  
4.5 0205 Mahepõllumajandusnõuanne  
4.6 0206 Metsamajandamise nõuanne 10  
4.7 0207 Põllumajandushoone ehitamise nõuanne  
4.8 0208 Mesindusnõuanne  
4.9 0210 Maaparandusnõuanne  
4.10 0211 Põllumajandussaaduste käitlemise nõuanne  
4.11 0212 Bioenergia või biomassi alane nõuanne  
4.12 0214 Keskkonna-, sh põllumajanduskeskkonna nõuanne  
4.13 0216 Loomade heaolu alane nõuanne  
4.14 0217 Inimeste ja loomade tervishoiu ning taimetervise nõuanne  



4.15 0218 Põllumajandustehnoloogiate alane nõuanne  
4.16 Ostetud nõuandeteenuse maksumus kokku  
5. Toetatav tegevus 8  
 Kood Toetatav tegevus Ostetud 

nõuandeteenuse 
maksumus 
eurodes 

 02 Nõuandeteenus 
5.1 0213 Nõuetele vastavuse nõuete 11 alane nõuanne   
5.2 0215 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuanne  
5.3 Ostetud nõuandeteenuse maksumus kokku  

 
 

6. Nõuandeteenuse osutaja 
6.1 Nõuandekeskuse nimi 12   

6.2  Nõuandeteenust osutanud konsulendi ees- ja 
perekonnanimi 13 

Eesnimi Perekonnanimi 

6.3 Nõuandekeskuse nimi 12   

6.4  Nõuandeteenust osutanud konsulendi ees- ja 
perekonnanimi 13 

Eesnimi Perekonnanimi 

6.5 Nõuandekeskuse nimi 12   

6.6  Nõuandeteenust osutanud konsulendi ees- ja 
perekonnanimi 13 

Eesnimi Perekonnanimi 

6.7 Töötervishoiuteenuse osutaja nimi 14  

6.8 Töötervishoiuteenuse osutaja registrikood 14         

6.9 Töötervishoiuteenuse osutaja registreerimisnumber 14     

6.10 Nõuandeteenuse osutamisel osalenud 
nõustaja ees- ja perekonnanimi 15 

Eesnimi Perekonnanimi 

7. Nõustamisleping, mille alusel on nõuandeteenus osutatud 
7.1  Nõustamislepingu number 16  
7.2  Nõustamislepingu sõlmimise kuupäev 17     2 0   
7.3 Nõuandeteenuse osutamise aeg tundides kokku  
8. Ostetud nõuandeteenuse lühikirjeldus (teema, eeldatav eesmärk) 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Teave seireandmete jaoks 18, 19 
9.1 Taotleja tegeleb põllumajandustootmisega, sh omab või kasutab põllumajandusmaad   
9.2 Taotleja tegeleb metsamajandamisega, sh omab või kasutab metsamaad 10  

 
10. Taotleja kinnitused 19  
10.1 Kinnitan, et nõuetele vastavuse nõuete valdkonnas pakutud nõuandeteenus sisaldas 

kõigi asjakohaste kohustuslike majandamisnõuete ning heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste tutvustust. 11  

 



10.2 Kinnitan, et nõuandeteenuse kohta, mille kohta taotletakse toetust, ei ole saadud ega 
taotleta toetust riigieelarvelistest või Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud 
tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi.  

 

10.3 Kinnitan, et teavitan taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa 
väljamaksmiseni viivitamata PRIAt kirjalikult käibemaksukohustuslaseks 
registreerimisest “Käibemaksuseaduse” § 20 lõike 3 või 4 alusel.  

 

10.4 Taotleja suhtes on taotluse esitamise aastal või taotluse esitamise aastale eelnenud 
kalendriaastal tehtud “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 
seaduse” alusel otsetoetuse, täiendava otsetoetuse või üleminekutoetuse taotluse 
rahuldamise otsus ühe või mitme toetuse kohta vähemalt 15 000 euro maksmiseks. 20 

 

10.5 Taotleja suhtes on taotluse esitamise aastal või taotluse esitamise aastale eelnenud 
kalendriaastal tehtud taotluse rahuldamise otsus “Eesti maaelu arengukava 2007—
2013” 5. peatüki meetmes 1.2 “Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja 
toetus” sätestatud toetuse taotlemise kohta. 20 

 

10.6 Taotleja suhtes on taotluse esitamise aastal või taotluse esitamise aastale eelnenud 
kalendriaastal tehtud taotluse rahuldamise otsus “Eesti maaelu arengukava 2007—
2013” 5. peatüki alameetmes 2.3.5 “Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” 
sätestatud toetuse taotlemise kohta. 20 

 

10.7 Taotleja suhtes on taotluse esitamise aastal või taotluse esitamise aastale eelnenud 
kalendriaastal tehtud taotluse rahuldamise otsus “Eesti maaelu arengukava 2007—
2013” 5. peatüki  meetmes 2.2 “Natura 2000 toetus põllumajandusmaale”, meetmes 
2.9 “Natura 2000 toetus erametsamaale” või meetmes 2.3 “Põllumajanduslik 
keskkonnatoetus” (välja arvatud alameetmes “Poolloodusliku koosluse hooldamise 
toetus”) sätestatud toetuse taotlemise kohta. 20 

 

10.8 Taotleja suhtes on taotluse esitamise aastal või taotluse esitamise aastale eelnenud 
kalendriaastal tehtud taotluse rahuldamise otsus “Eesti maaelu arengukava 2007—
2013” 5. peatüki meetmes 2.1 “Ebasoodsamate piirkondade toetus” sätestatud toetuse 
taotlemise kohta. 20 

 

 
11. VÄLJAMAKSETAOTLUS                                                                                                         B-osa 
11.1 Dokumendi nimetus 21 Dokumentide 

arv 
Dokumentide numbrid 

11.2 Nõuandeteenuse osutamise kohta väljastatud arve või 
arve-saatelehe ärakiri 

  

11.3 Punktis 11.2 nimetatud arvel või arve-saatelehel 
märgitud summa tasumist tõendav maksekorralduse 
ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte 

  

 
12. Taotlusega koos esitatavad lisadokumendid 
12.1 Ärakiri punktis 3.2 nimetatud maatulundusmaa kasutamist tõendavast dokumendist  

 
13. Esitan väljamaksetaotluse, mille kohaselt olen saanud 

nõuandeteenust summas 22 
 eurot 

14. TAOTLETAV TOETUS 23  eurot 
14.1 sh taotlen toetust käibemaksu kohta 24  

 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik nõuandetoetuse taotluse kohta kehtestatud 
nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele. Kinnitan esitatud andmete ja 
dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.  
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 
registrisse ning kasutada neid taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse, taotluse 



osalise rahuldamise otsuse, taotluse rahuldamise otsuse muutmise ja kehtetuks 
tunnistamise otsuse tegemisel ning toetuse maksmisel. 

 
__________________________ 
(allkiri) 
___________________________ 

 
        
(taotluse allkirjastamise kuupäev, kuu ja aasta) 

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)  

 
 
__________________________________ 

1 Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale 
sümboli “X“.  

2 Reale 1.1 märgitakse taotleja nimi. 
3 Reale 1.2 märgitakse taotleja seadusjärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab real 1.2 märgitud isik 

või taotlust esitama volitatud isik. 
4 Reale 1.3 märgitakse real 1.2 märgitud isiku isikukood. 
5 Reale 1.4 märgitakse real 1.1 märgitud taotleja registrikood (äriregistri kood või mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste registri kood).  
6 Reale 1.5 märgitakse real 1.1 või 1.2 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
7 3. alajaotuses märgib taotleja andmed ühe vähemalt 0,3 ha suuruse maatulundusmaa kohta. Taotleja esitab 

koos taotlusega ärakirja dokumendist, mis tõendab, et ta kasutab näidatud maatulundusmaad muul õiguslikul alusel, 
kui ta ei ole selle maa omanik. Taotleja, kelle suhtes on taotluse esitamise aastal või taotluse esitamise aastale 
eelnenud kalendriaastal tehtud taotluse rahuldamise otsus “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 
seaduse” alusel antava pindalaga seotud toetuse kohta, ei pea nimetatud dokumenti esitama. 

8 4. ja 5 alajaotustes märgitakse andmed kõikide ostetud nõuandeteenuste kohta. Reale 4.15 märgitakse 
ridadel 4.1–4.14 näidatud nõuandeteenuste maksumus kokku. Reale 5.3 märgitakse ridadel 5.1–5.2 näidatud 
nõuandeteenuste maksumus kokku. 

9 Reale 4.4 märgitakse nõuandeteenus, mille kohta ei ole 4. alajaotuses eraldi rida toodud, eelkõige 
maaettevõtluse (sh turismi) valdkonnas osutatud nõuandeteenus. 

10 Nõuandetoetus isikule, kes taotleb toetust erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks,  on 
vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), mõistes. Nõuandetoetuse puhul ei tohi 
§ 3 lõikes 1 nimetatud isikule, kes taotleb nõuandetoetust § 2 lõikes 2 nimetatud tegevuse kohta, jooksva 
kalendriaasta  ja kahe eelmise kalendriaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava 
toetusega ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot.  

11 Nõuetele vastavuse nõuete all mõistetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse 
ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja 
teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, 
(EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.01.2009, lk 16—99), 
artiklites 5 ja 6 nimetatud kohustuslikke majandamisnõudeid ning häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi. 
Nõuetele vastavuse nõuete valdkonnas ostetud nõuandeteenus peab sisaldama kõigi asjakohaste nõuete tutvustust. 

12 Ridadele 6.1, 6.3 ja 6.5 märgitakse selle nõuandekeskuse nimetus, kellelt nõuandeteenus on ostetud. Kui 
tegemist on mitme nõuandekeskuse või konsulendi osutatud nõuandeteenusega või kompleksnõuandeteenusega, 
märgitakse asjakohased andmed alapunkti 6 ülejäänud ridadele.  

13 Ridadele 6.2, 6.4 ja 6.6 märgitakse nõuandeteenust osutanud konsulendi nimi. Kui tegemist on mitme 
nõuandekeskuse või konsulendi osutatud nõuandeteenusega või kompleksnõuandeteenusega, märgitakse 
asjakohased andmed alapunkti 6 ülejäänud ridadele. 

14 Ridadele 6.7–6.9 märgitakse asjakohased andmed, kui nõuandeteenus on osutatud töötervishoiu ja 
tööohutuse valdkonnas. Töötervishoiuteenuse osutaja peab “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse”  kohaselt olema 
registreeritud Terviseametis. 

15 Reale 6.10 märgitakse asjakohased andmed, kui nõuandeteenuse osutamisel osalenud nõuandekeskuse 
nõustaja ei oma konsulendi kutset, või töötervishoiuteenust osutanud nõustaja andmed.  

16 Reale 7.1 märgitakse ridadel 6.1, 6.3 ja 6.5 märgitud nõuandekeskusega sõlmitud nõustamislepingu 
number. Kui on osutatud nõuandeteenus töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, siis reale 7.1 märgitakse “X“. 

17 Reale 7. 2 märgitakse real 7. 1 märgitud nõustamislepingu sõlmimise kuupäev. Kui on osutatud 
nõuandeteenus töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, siis reale 7.1 märgitakse “X“.  

 



18 9. alajaotuses märgitakse andmed arengukava seire korraldamise jaoks. Taotluses täidetakse ainult rida 
9.1 või 9.2. Kui taotleja tegeleb nii põllu- kui ka metsamajandusega, hinnatakse, kumb tegevus on suurema 
osatähtsusega või kumma tegevusega on osutatud nõuandeteenus rohkem seotud. 

19 Ridade 9–10 viimasesse lahtrisse märgitakse “JAH”. 
20 Read 10.4–10.8 täidetakse juhul, kui taotlus esitatakse § 8 lõikes 4¹ nimetatud uuel tähtajal. See 

tähendab, et kui nõuandetoetuse taotlusi on vastu võetud vähemalt 90% nõuandetoetuse jaoks eelarveaastaks 
määratud summast ja PRIA on lõpetanud taotluste vastuvõtmise, võib PRIA teatada uue  nõuandetoetuse taotluse 
esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. 

21 Reale 11.2 märgitakse andmed koos taotlusega esitatud arvete või arve-saatelehtede kohta: esitatud 
arvete hulk ja esitatud arvete numbrid. Reale 11.3 märgitakse andmed koos taotlusega esitatud maksekorralduse 
ärakirja või  väljatrüki või arvelduskonto väljavõtte kohta, mis tõendavad real 11.2 märgitud arve tasumist: 
maksekorralduste hulk ja maksekorralduste numbrid. 

22 Reale 13 märgib taotleja selle nõuandeteenuse kogusumma, mille ostmiseks ta toetust taotleb. Märgitud 
summa ei tohi olla suurem ridadel 4.15 ja 5.3 kokku märgitud summast. 

23 Reale 14. märgib taotleja taotletava nõuandetoetuse kogusumma. 
24 Real 14.1 kinnitab taotleja sõnaga “JAH” tasutud käibemaksu kohta toetuse taotlemist. 
 
 

 
 
 
[RT I, 25.02.2013, 7 – jõust. 28.02.2013] 

 
 

 
 
 
 
 
 


