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MÄÄRUS 

 

 

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade 

heaolu toetus“ muutmine  

  

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 

lõike 2 alusel. 

 
Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 56 „Loomade heaolu toetus“ muudetakse 
järgmiselt:  
 
1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt: 
 
„4) paragrahvi 8 lõikes 4 sätestatud põhitegevuse nõuete täitmise eest emise kohta 42 eurot 

aastas ja muu sea kohta 24 eurot aastas;“; 
 
2) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses: 
 
„41) paragrahvi 8 lõikes 41 sätestatud põhitegevuse nõuete täitmise eest emise ja muu sea kohta 

12 eurot aastas;“; 

 

3) paragrahvi 5 lõike 2 esimest lauset ja § 11 lõike 3 punkti 2 täiendatakse läbivalt pärast sõna 

„sätestatud“ sõnaga „põhitegevuse“; 
 
4) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „1. mai“ tekstiosaga „31. märtsi“;  
 

5) paragrahvi 5 lõige 41 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(41) Paragrahvi 8 lõikes 4 sätestatud põhitegevuse nõuete täitmise eest ei või toetust taotleda 

sigade kohta, keda taotleja peab loomakasvatushoones, kus kasutatakse 

vedelsõnnikutehnoloogiat, mille tulemusena tekib vedel- või poolvedelsõnnik.“; 
 
6) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses: 
 
„(42) Samas loomakasvatushoones peetavate sigade kohta võib taotleda toetust kas § 8 lõikes 4 

või § 8 lõikes 41 sätestatud põhitegevuse nõuete täitmise eest.“;  
 
7) paragrahvi 7 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „sigade“ tekstiosaga „§ 8 
lõikes 4 sätestatud“; 
 
8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:  
 

 

2020 nr… 



 

 

2 

„(41) Kui taotletakse toetust § 8 lõikes 41 sätestatud põhitegevuse nõuete täitmise eest, on 

baasnõueteks: 

1) põllumajandusministri 3. detsembri 2002. a määruse nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja 

selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete 

menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid 

menetlusi teostava isiku ettevalmistusele“ § 5 lõikes 1, § 6 lõikes 2, § 7 lõigetes 3 ja 4, § 11 

lõikes 2 ning §-s 14 sätestatud nõuded; 

2) lõike 4 punktis 2 sätestatud nõuded.“; 

 
9) paragrahvi 8 lõike 4 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „toetust“ sõnadega 
„allapanul peetavate“; 
 
10) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:  
 
„(41) Kui taotletakse toetust suuremal pinnal peetavate sigade põhitegevuse nõuete täitmise 

eest, täidab taotleja kohustuseaastal vähemalt taotlusel märgitud loomakasvatushoones 

peetavate sigade puhul järgmisi nõudeid: 

1) sigade pidamise ruumi on paigaldatud vähemalt üks kaamera, mis edastab peetavatest 

sigadest pildi taotleja või selle tema määratud isiku mobiiltelefonile või arvutisse, kes vastutab 

taotleja majapidamises peetavate sigade heaolu eest; 

2) üle 85-kilogrammise kehakaaluga sea, välja arvatud tiine emise kohta tagatakse rühmasulus 

kümme protsenti suurem pidamispind ja kuni 85-kilogrammise kehakaaluga sea, välja arvatud 

tiine emise kohta tagatakse rühmasulus 15 protsenti suurem pidamispind 

põllumajandusministri 3. detsembri 2002. a määruse nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja 

selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete 

menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid 

menetlusi teostava isiku ettevalmistusele“ § 7 lõigetes 3 ja 4 ning §-s 14 sätestatust; 

3) lõike 4 punktis 2 sätestatud nõudeid.“; 
 
11) paragrahvi 11 lõiget 3 täiendatakse punktidega 51 ja 52 järgmises sõnastuses: 
 
„51) sigade heaolu soodustava tegevuse elluviimise eest toetuse taotlemise korral nende emiste 

arv põllumajandusloomade registris registreeritud loomakasvatushoone kaupa, keda taotleja § 5 

lõikes 4 sätestatud päeva seisuga peab ja kelle kohta ta § 8 lõikes 4 sätestatud põhitegevuse 

nõuete täitmise eest toetust taotleb; 

52) sigade heaolu soodustavate tegevuste elluviimise eest toetuse taotlemise korral 

põllumajandusloomade registris registreeritud loomakasvatushoone kaupa andmed selle kohta, 

kas taotleja taotleb toetust § 8 lõikes 4 või § 8 lõikes 41 sätestatud põhitegevuse nõuete täitmise 

eest;“. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Arvo Aller 

Minister 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiina Saron 

Kantsler 


