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LOOMADE HEAOLU TOETUSE LOOMADE LOETELU                                                                    vorm MT62C                                                                                                                                                                                                                                                                      
Täidab taotleja
Taotleja nimi
Registri- või isikukood












Täidab PRIA
Templi koht
Kandenumber








Taotluse number
110










Sisestaja
Taotlen toetust koolituse lisanõude täitmise eest (märgin sümboli „X“) 
Taotlen toetust veiste heaolu nõuete täitmise eest (märgin tabelis loomade arvu loomagrupiti) minu nimele taotlusaasta 2. mai seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud ja veiste loetelu veerus 6 sümboliga „X“ märgitud veise kohta ning kohustun hoidma taotluses märgitud arvul toetuse nõuete kohaseid veiseid oma karjas määruses sätestatud tähtpäevani. 
Loomagrupp
Taotlen karjatatavate veiste toetust 
(märgin loomade arvu)

Taotlen piimatõugu vasikate toetust
(märgin loomade arvu)
Alla  6-kuused piimatõugu vasikad 

või

Alla  6-kuused lihatõugu vasikad



6 kuu vanused ja vanemad veised



	Taotlen toetust lammaste ja kitsede heaolu nõuete täitmise eest minu nimele  taotlusaasta 2. mai seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud lammaste ja/või kitsede kohta.
Loomagrupp

 Taotlen toetust 
(märgin sümboli „X")
Lambad

Kitsed


	Taotlen toetust kanade heaolu nõuete täitmise eest taotlemisele eelnenud aasta 1. maist kuni taotlemise aasta 30. aprillini peetavate munakanade keskmise arvu kohta. 
Märgin põllumajandusloomade registrisse kantud loomakasvatushoone numbri ja munakanade keskmise arvu.
Taotlen toetust sigade heaolu nõuete täitmise eest taotlusaasta 1. mai seisuga minu nimele registreeritud sigade kohta.

Märgin põllumajandusloomade registrisse kantud loomakasvatushoone numbri.

Loomakasvatushoone number (kanad)
Munakanade keskmine arv


Loomakasvatushoone number (sead)
































































Taotlen toetust hobuste heaolu nõuete täitmise eest märkides 2.mai seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud hobuste unikaalse elunumbri (UELN), kelle kohta toetust taotlen ning kohustun hoidma taotluses märgitud arvul toetuse nõuete kohaseid hobuseid oma karjas määruses sätestatud tähtpäevani.
Jrk nr
Unikaalne elunumber (UELN)  
Loomakasvatushoone number








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        	  Kinnitan, et esitatud andmed on õiged.

Kuupäev:
Allkiri:
1

     Veiste loetelu
1. 
Jrk nr
2. ISO kood
3. Registreerimisnumber
4. Tõug
5. Sünniaeg
6. Taotlen toetust (märgin sümboli „X“)










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                 Kinnitan, et esitatud andmed on õiged.
Kuupäev:
Allkiri:


