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SEAKASVATUSE ERITOETUSE TAOTLUS  vorm PT53 
1.1. Taotleja üldandmed           1.2. Täidab PRIA 

Eesnimi: 
 
Perekonnanimi: 
 
Taotleja isikukood: 
           

 

 

 

Nimi või ärinimi: 
 
 
Registrikood: 
        

 

Kande nr: 
       

Taotluse number: 
           

 

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

Esindaja nimi: Taotluse lehtede arv: Taotluse vastuvõtja allkiri: 

Esindaja kontakttelefon: 
Esindaja e-posti aadress: 
 

Esmasisestaja nimi: 
 
 

Topeltsisestaja nimi: 

 
2. Seakasvatuse eritoetuse taotlemine 
Taotlen seakasvatuse eritoetust minu nimele 1. mai 2013. aasta seisuga  
põllumajandusloomade registris registreeritud sigade kohta.  
Taotlemise korral märgin sümboli X kõrvalolevasse lahtrisse. 

 
3. Seakasvatuse eritoetuse nõuete täitmine (taotleja märgib sümboli X nende nõuete puhul,  mida ta täidab) 
Lisaks määruse §-s 3 sätestatud põhinõuetele tuleb täitmiseks valida veel kaks nõuet.  
Valida tuleb nõude 3.1 või 3.2 vahel ja 3.3 või 3.4 vahel. 

3.1. Rühmasulus pidamise korral peab sulgu olema asetatud 15-ruutmeetrise  
põrandapinna kohta vähemalt üks sigadele alternatiivset tegevust pakkuv objekt. 
Taotlemise korral märgin sümboli X kõrvalolevasse lahtrisse. 
või 
3.2. Koresööda kui tegevusobjekti olemasolu peab olema rühmasulus pidevalt tagatud.  

Taotlemise korral märgin sümboli X kõrvalolevasse lahtrisse. 
      Ja 

3.3. Sigade pidamisel rühmana peab rühmasulu põrandapinna minimaalne suurus  
sea kohta vastama lisa 2 punktis 1 kehtestatud minimaalsetele nõuetele ning  
nooremiste ja emiste pidamisel rühmana, kuhu kuulub vähem kui kuus looma, peab  
rühmasulu põrandapind vastama lisa 2 punktis 2 kehtestatud minimaalsetele nõuetele. 
Taotlemise korral märgin sümboli X kõrvalolevasse lahtrisse. 
või 
3.4. Loomakasvatushoone ja loomade pidamiseks piiritletud ala ümber on rajatud aed 
ulatuses, millega välistatakse kõrvaliste isikute ja loomade juurdepääs nimetatud 
hoonesse ja alale.  
Taotlemise korral märgin sümboli X kõrvalolevasse lahtrisse. 

 
4. Taotleja kinnitus 

Kinnitan oma allkirjaga, et tegelen põllumajandusliku tegevusega ja vastan toetuse saamise nõuetele, 
kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku 
kasutada minu isikuandmeid toetuse määramisel ja maksmisel. Olen teadlik minu andmete avaldamisest 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklitele 111 ja 112 ning nende 
andmete töötlemisest liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt. 

 
Kuupäev: 
 
 

Allkiri: 



 

 
SEAKASVATUSE ERITOETUSE TAOTLUSE LISA 

 
1. Taotleja nimi 
 

Loomakasvatushoone number: 

 
2. Seakasvatuse eritoetuse nõuete täitmine (taotleja märgib sümboli X nende nõuete puhul,  mida ta 

täidab) 
Lisaks määruse §-s 3 sätestatud põhinõuetele tuleb täitmiseks valida veel kaks nõuet. Valida tuleb nõude 2.1 või 2.2 

vahel ja 2.3 või 2.4 vahel. Juhul, kui valitav nõue erineb taotlusest tuleb täita punktides 2.1.-2.4. toodu. 
2.1. Rühmasulus pidamise korral peab sulgu olema asetatud 15-ruutmeetrise  
põrandapinna kohta vähemalt üks sigadele alternatiivset tegevust pakkuv objekt.  
Taotlemise korral märgin sümboli X kõrvalolevasse lahtrisse. 
või 
2.2. Koresööda kui tegevusobjekti olemasolu peab olema rühmasulus pidevalt tagatud.  

Taotlemise korral märgin sümboli X kõrvalolevasse lahtrisse. 
      Ja 

2.3. Sigade pidamisel rühmana peab rühmasulu põrandapinna minimaalne suurus  
sea kohta vastama lisa 2 punktis 1 kehtestatud minimaalsetele nõuetele ning  
nooremiste ja emiste pidamisel rühmana, kuhu kuulub vähem kui kuus looma, peab  
rühmasulu põrandapind vastama lisa 2 punktis 2 kehtestatud minimaalsetele nõuetele.  
Taotlemise korral märgin sümboli X kõrvalolevasse lahtrisse. 
või 
2.4. Loomakasvatushoone ja loomade pidamiseks piiritletud ala ümber on rajatud aed 
ulatuses, millega välistatakse kõrvaliste isikute ja loomade juurdepääs nimetatud 
hoonesse ja alale.  
Taotlemise korral märgin sümboli X kõrvalolevasse lahtrisse. 

 
 
 
Kuupäev: 
 
 

Allkiri: 

 
 


