
Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a 
määruse nr 158 “Põllumajandusliku tegevusega 
alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 
täpsem kord” lisa 1 

 
 

PÕLLUMAJANDUSLIKU TEGEVUSEGA ALUSTAVA NOORE ETTEVÕT JA ÄRIPRLAAN 
 
Tabel 1. Taotleja andmed ja äriplaani üldine iseloomustus  

A B C 

1 Taotleja ärinimi 1    

2 Taotleja või tema seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi 2    

3 Taotleja või tema seadusjärgse esindaja isikukood 3    

4 Äriregistrikood     

5 Maksukohustuslaste registri tõendi number 4    

6 Taotleja postiaadress ja kontaktandmed     

7 Kavandatava tegevusega seotud tootmissuuna nimetus 5 (taimekasvatus, aiandus, püsikultuurid, piimatootmine, loomakasvatus, sea- 
ja linnukasvatus, segatootmine) 

  

 

8 Kavandatava tegevuse elluviimise aeg 6 

 

   

9 Kavandatava tegevuse asukoht  

 

   

10 Tegevus, mille arendamiseks toetust taotletakse (teravili, õlikultuurid, peamised põllukultuurid, köögivili, puuvilja- ja marjaaiad, piimakari, lihaveised, 
lambad, kitsed, sead, linnud, segaloomakasvatus jne)  

 



11 Kavandatava tegevuse eesmärk ja investeeringujärgse majandustegevuse kirjeldus (sh täitmise üldine ajakava) 

12 Taotleja põllumajandusalane haridus või kutsekvalifikatsioon ja töökogemus  

13 Põllumajandusalase hariduse või kutsekvalifikatsiooni ja töökogemuse omandamise kava 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest 7  

 

14 Maakasutus (taotluse esitamise ajal ning taotluse esitamisele järgneval viiel majandusaastal 8) 

 

15 Põllumajandusloomade arv (taotluse esitamise ajal ning taotluse esitamisele järgneval viiel majandusaastal) 

 

16 Tööjõud (taotluse esitamise ajal ning taotluse esitamisele järgneval viiel majandusaastal) 

 



 
Tabel 2. Põllumajandustoodangu näitajad  

A  B  C  D E F G H I J 

   Toodang 9 Ühik  

Taotluse 
esitamisele 

vahetult eelnenud 
majandusaasta 10 

Taotluse 
esitamise 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamisele 

järgnev 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamisele 

järgnev teine 
majandusaasta  

Taotluse 
esitamisele 
järgnev kolmas 
majandusaasta  

Taotluse 
esitamisele 

järgnev neljas 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamisele 

järgnev viies 
majandusaasta 

1 Taimekasvatus         

1.1  sh teravili  tonn        

1.2  sh raps (rüps)  tonn        

1.3  sh kartul  tonn                

1.4 -                 

2 Aiandus                 

2.1  sh köögivili tonn                

2.2  sh maasikad tonn                

2.3  sh lilled tuh m²         

2.4 sh mesindussaadused  kg                 

2.5 -         

3 Püsikultuurid         

3.1  sh puuviljad  tonn        

3.2  sh marjad tonn        

3.3 -                 

4 Loomakasvatus  tonn        

4.1  sh piimatootmine tonn        

4.2  sh veiseliha  tonn                

4.3  sh sealiha  tonn                

4.4  sh lamba- ja kitseliha tonn        

4.5  sh linnuliha tonn        

4.6 -                 

4.7 -                 

5 omatoodetud töödeldud tonn                  



põllumajandussaadused 

6          

 
 

Tabel 3. Tulude kavandamine  
A  B  C  D  E  F  G  H I 

    

Taotluse 
esitamisele 

vahetult eelnenud 
majandusaasta 10  

Taotluse 
esitamise 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamisele 

järgnev 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamisele 

järgnev teine 
majandusaasta  

Taotluse 
esitamisele 

järgnev 
kolmas 

majandusaasta  

Taotluse 
esitamisele 

järgnev neljas 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamisele 

järgnev viies 
majandusaasta 

1 TULUD KOKKU (kroonides)        

2 Müügitulu KOKKU           

2.1 

 sh omatoodetud 
põllumajandussaaduste 
realiseerimine 

      
 

 
 - sh toodanguliikide või 
saaduste lõikes 

      
 

 –        

 –        

 –        

2.2  sh müügitulu omatoodetud 
põllumajandussaaduste 
töötlemisest saadud 
põllumajandustoodete müügist   

      

 

  sh toodanguliikide või saaduste 
lõikes 

      
 

         

         

         

         

2.3  sh omatoodetud 
põllumajandussaaduste 

      
 



müügitulu ja omatoodetud 
põllumajandussaaduste 
töötlemisest saadud 
põllumajandustoodete 
müügitulu osatähtsus kogu 
müügitulus või ettevõtlustulus, 
% 

3 Muud tulud KOKKU        

3.1  sh tulud teenuste osutamisest 
põllumajandusvaldkonnas 

      
 

3.2         

3.3         

4 Toetused KOKKU        

4.1 Põllumajandusliku tegevusega 
alustava noore ettevõtja 
planeeritav toetuse summa11 

      
 

4.2 Investeeringutoetused        

4.3  Muud toetused (sh ühtne 
pindalatoetus, põllukultuuride 
täiendav otsetoetus, 
ebasoodsamate piirkondade 
toetus) 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4. Kulude kavandamine  
A  B  C  D  E  F  G  H I 

    

Taotluse 
esitamisele 

vahetult eelnenud 
majandusaasta10 

 

Taotluse 
esitamise 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamisele 

järgnev 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamisele 

järgnev teine 
majandusaasta  

Taotluse 
esitamisele 

järgnev 
kolmas 

majandusaasta  

Taotluse 
esitamisele 

järgnev neljas 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamisele 

järgnev viies 
majandusaasta 

1 KULUD KOKKU (kroonides)        

2 
Ostetud kaubad, toore, 
materjalid ja teenused KOKKU 

     
 
 
 

 

  sh seeme        

  sh väetised        

  sh taimekaitsevahendid        

  sh sööt        

 –        

3 Turunduskulud kokku        

3.1  sh reklaamikulud        

3.2 –        

         

4 Mitmesugused tegevuskulud 
KOKKU 

       

4.1  sh ruumide majandamiskulud        

4.2  sh transpordikulud        

4.3  sh side- ja IT kulud        

4.4  sh seadmete hooldus ja remont        

         

         

5 Personalikulud KOKKU        



5.1  sh töötasukulud12        

5.2  sh kulud koolitustele        

6 Maksud KOKKU        

6.1  sh käibemaks        

6.2  sh muud maksud (sh 
riigilõivud, v.a sotsiaalmaks ja 
töötuskindlustusmaks) 

       

7  Kulum KOKKU        

7.1  sh masinate ja seadmete 
amortisatsioon 

       

7.2  sh hoonete amortisatsioon        

8 Finantskulud KOKKU        

8.1  sh intressid        

8.2 –        

9 Muud kulud KOKKU        

9.1 –        

9.2 –        

 



 
Tabel 5. Turg ja konkurents 

A B 

1 Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aasta majandustegevuse lühikirjeldus 
 
 
 
 
 

2 Taotluse esitamise aastale järgneva viie majandusaasta jooksul kavandatava majandustegevuse, sh toetuse raames kavandatavate uute tegevuste ja teenuste 
lühikirjeldus 
 
 
 
 
 

3 Toodangu turustamise ja teenuste osutamise senised viisid 
 
 
 
 
 

4 Kavandatava toodangu turustamise ja teenuste osutamise viisid 
 
 
 
 
 

5 Konkurentsivõime 13 
 
 
 



 
 

Tabel 6. Tegevused põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks 

 

A B D E F H I J K 

Tegevuste 
finantseerimine (kroonides) 

Tegevuse elluviimise aeg  Kavandatavad tegevused 

Objektide 
arv 

Maksumus 
käibemaksuta 
(kroonides) 

Käibemaks 
(kroonides) 

Põllumajandusli
ku tegevusega 
alustava noore 
ettevõtja toetus 

Oma- ja 
laenu-

vahendid 

Laenuvahendite 
allikad 

Taotluse 
esitamisele 

järgnev 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamisele 

järgnev teine 
majandusaasta 

1 Loomakasvatusega seotud 
investeeringud KOKKU 

          × x x 

1.1 –         

1.2 –         

1.3 –         

2 Taimekasvatusega seotud 
investeeringud KOKKU 

          ×   x x 

2.1 –               

2.2 –               

2.3 –         

3 Muud põllumajandusliku ettevõtlusega 
alustamiseks või arendamiseks 
kavandatavad investeeringud KOKKU 

          ×  x x 

3.1 –               

3.2 –               

3.3 –         

4  Kavandatavad investeeringud KOKKU14         ×  x x 

5  Muud kavandatavad tegevused KOKKU          ×  x x 



 

5.1 –              

5.2 –             

5.3 –        



Tabel 7. Riskianalüüs ja muu lisateave äriplaani kohta  
A B 

Kavandatava tegevusega kaasnevate riskide lühikirjeldus 1 

  
  

Kavandatava tegevusega kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus 2 

  
  

Lisateave äriplaani kohta 3 

  
 

  
1 Tabeli 1 reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse. 
2 Tabeli 1 reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja vastavad andmed ja äriühingu puhul tema esindaja vastavad andmed. 
3 Tabeli 1 reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood. 
4 Tabeli 1 reale 5 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse, maksukohustuslaste registri tõendi number. 
5 Tabeli 1 reale 7 märgitakse kavandatava tegevuse tootmissuuna nimetus. 
6 Tabeli 1 reale 8 märgitakse kavandatava tegevuse elluviimise aeg kvartalite lõikes koos elluviimise aastaga. Tegevuse elluviimine peab olema planeeritud kahele aastale 
arvutatuna toetuse taotluse esitamisest. 
7 Tabeli 1 rida 13 täidetakse juhul, kui taotluse esitamise hetkel nõutav haridus või kutsekvalifikatsioon ja töökogemus puudub.  

8 Tabeli 1 ridade 14 kuni 16 täitmisel tuleb kajastada taotluse esitamise hetkeseis ja planeeritavad keskmised näitajad või näitajad aastate lõikes. Aastate lõikes tuleb kajastada 
eelkõige siis, kui planeeritud arvnäitajate osas on suuri kõikumisi. Samuti tuleb eraldi kajastada arvnäitajad perioodi lõpuks. Märgitakse ära renditud pindala ja omandis olev 
pindala, sh haritava maa pindala ning ebasoodsamas piirkonnas olev pindala. Taimekasvatuse puhul märgitakse ära haritava maa kasutamine kultuuride lõikes. 
9 Mahetoodang näidatakse toodanguliikide lõikes eraldi reana. 
10 Tabeli 2 veergu D, tabelite 3 ja 4 veergu C ei täida tegevusega alustav taotleja, kellel puudus majandustegevus taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal.  

11 Tabel 3 reale 4.1 märgitakse planeeritav põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse summa kroonides. 
12 Tabel 4 reale 4.1 märgitakse töötasukulud koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga. 
13 Tabeli 5 reale 5 märgitakse taotleja eelised konkurentidega võrreldes. 
14 Tabeli 6 reale 4 märgitakse ridade 1–3 summad kokku. 
 
Ants Noot 
Kantsler 


