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

Kiviaia taastamise toetuse taotlus
JUHEND
Käesolev juhend ei ole taotluse menetlemisel ja toetuse määramisel juriidiline alusdokument. Selliseks
alusdokumendiks on meetme määrus.

Taotlus ning muud taotlemiseks vajalikud dokumendid esitatakse PRIAle taastada kavandatava
kiviaia asukohajärgses maakonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Avaldus
täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale
sümboli “X”.
1. Taotleja
Taotleja nimi Reale 1.1 märgitakse
1.1
juriidilise isiku, FIE ärinimi või
füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi,
seltsingu või muu isikute juriidilise
isiku staatuseta ühenduse nimi.

1.2

Taotleja seadusjärgse esindaja
ees- ja perekonnanimi
Sellele reale märgitakse taotleja või
tema seadusjärgse esindaja andmed.
Taotluse allkirjastab real 1.2 märgitud
isik või taotlust esitama volitatud isik.

1.3

Taotleja või tema seadusjärgse
esindaja isikukood
Sellele reale märgitakse füüsilise isiku
puhul reale 1.1 ja muu isiku puhul
reale 1.2 märgitud isiku isikukood.

1.4

Äriregistrikood
Sellele reale märgitakse taotleja
registrikood. Lahter täidetakse nii
äriühingu, sihtasutuse,
mittetulundusühingu, kui ka avalikõigusliku juriidilise isiku ja füüsilisest
isikust ettevõtja kohta.

Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number
1.5

Sellele reale märgitakse real 1.1
märgitud taotleja
käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number.
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1.6

Taotluse menetlemise ajaks
määratud kontaktisik

Eesnimi

Siia märgitakse isik ja tema
kontaktandmed, kellega on võimalik
ühendust saada täiendavate selgituste
saamiseks

Postiaadress

Perekonnanimi

Telefon/faks
e-post

2. Taastatava kiviaia asukoht
2.1 Maakond
2.2 Linn/vald
2.3 Küla/alev/alevik
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3. Põllumassiivi andmed ja maakasutuse tüüp
1
2
Kiviaia nr
Selle põllumassiivi (selle puudumise korral
katastriüksuse) number,
Kiviaia
kus taastatav kiviaed asub või millega ta piirneb
number peab
vastama
kaardil
näidatud
kiviaia
numbrile. Iga
uus kiviaed
nummerdatakse eraldi

Kui sama kiviaed asub mitmel põllumassiivil või piirneb mitme
põllumassiiviga, märgitakse need eraldi ridadele, jättes kiviaia
number samaks

3
Põllu number

4
Maakasutuse
tüüp (P, PR, LR,
PK, M)

5
KSM, MAHE,
PLK, KA Märkida,
millise
põllumajandusliku
keskkonnatoetuse
kohustusega on
põllumajandusmaa
seotud ja millega
taastatav kiviaed
piirneb vähemalt 80%
ulatuses või millel ta
asub.

6
Kasvatatav
põllumajanduskultuur
(iga põllu kohta üks
põllumajanduskultuur)
Siia märgitakse üks
põllumajanduskultuur, mida
taastatava kiviaiaga piirneval
põllul käesoleval aastal
kasvatatakse.
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4. Andmed taastatava kiviaia kohta
Tegevus, mille kohta toetust taotletakse
Kiviaia nr Kiviaia pikkus antakse meetrites, pikkuse sisse ei arvestata aias
olevaid mulke ja värava kohti

Kasuta real
3 märgitud
kiviaia
numbreid

60–90 cm kõrguse
kiviaia taastamine (m)
Taastatav kiviaed peab olema
vähemalt 60 cm kõrge,

Kivide võtmise koht ja koha kirjeldus
Kivide võtmise koht ja selle kirjeldus märgitakse võimalikult täpselt. Näiteks, kui kive on kavas võtta põllult,
märgitakse asjaomase põllumassiivi ja põllu number.

Üle 90 cm kõrguse
kiviaia taastamine (m)
Taastatava kiviaia kõrgus peab
olema keskmiselt kõrgem kui
90 cm

Kavandatava kiviaia taastamise aeg

Algus-kuupäev

Lõpp-kuupäev

Enne taotluse esitamist on lubatud kiviaeda taastada kuni 5 m

5. Taotluse kinnitamine
Ridadele 5.1–5.5 märgib taotleja viimasesse lahtrisse ―JAH, kui asjakohased nõuded on täidetud. Taotluse kohta mittekäivad kinnitused tähistatakse sümboliga “X”

5.1 Kinnitan, et taastatav kiviaed asub piirkonnas, kus kiviaed on traditsiooniliselt esinenud.
5.2 Kinnitan, et taastatav kiviaed asub nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaal või piirneb sellega.
Kinnitan, et kunagise kiviaia asukoht on visuaalselt tuvastatav.
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5.3 Kinnitan, et kavandan taastada piirkonnale omase kujundusega kiviaia kuivlaona, kasutades piirkonnale
omaseid kive ja asjaomast ladumisviisi. Kiviaia taastamisel lähtun eksperdi antud kiviaia määrangust.
5.4 Kinnitan, et kavandan olemasoleva kiviaia lahti võtta ja uuesti üles laduda või taastada olemasoleva
kiviaia esialgse mahu, mille käigus suurendan olemasoleva kiviaia mahtu poole võrra tema esialgsest
mahust.
5.5 Kinnitan, et ei ole selle kiviaia kohta, mille taastamiseks toetust taotlen, rajamiseks, taastamiseks või
hooldamiseks varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisabivahenditest.
Taotleja teavitab PRIAt viivitamata kirjalikult, kui on saanud taotluse menetlemise ajal sama tegevuse kohta toetust
riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

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 viimase toetusosa väljamaksmisest arvates viie aasta jooksul. 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.
……………………………………….
(taotleja või tema seadusjärgse esindaja allkiri)

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

………………………………………………
(taotleja või tema seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi)

Taotluse allkirjastab real 1.3 märgitud isik (taotleja seadusjärgse esindusõigusega isik) või taotlust esitama volitatud isik.
NB! Kui allkirjastajaks on volitatud isik, tuleb taotlusega koos esitada kindlasti ka volitus.

(PRIA vastuvõtja allkiri)
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