
 

 

TAOTLUS   
Koolipiimatoetuse saamiseks 

  
 
Märkus: koolipiimatoetuse ühikumäärad arvestab PRIA, võttes arvesse Euroopa Komisjoni määruses  (EÜ) 657/2008  ja selles määruses kehtestatud nõudeid.  

   Juhul kui toetust taotleb õppeasutust või õppeasutusi esindav isik, täidetakse ka taotluse lisa. Taotluse lisa …lehel.     
KINNITAN, ET VASTAN KOOLIPIIMATOETUSE SAAMISEKS KEHTESTATUD NÕUETELE, KINNITAN  
ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN KONTROLLIDA TAOTLUSES ESITATUD ANDMEID. 
Taotleja esindaja nimi: ……………………………………...  Allkiri:……………………………..   Kuupäev: _ _. _ _. _ _ _

1. Taotleja andmed 1.2 Täidab PRIA 

Heakskiiduotsuse number 

 

Toetuse taotlemise periood_ _. _ _. _ _ _ _ - _ _. _ _. _ _ _ _ 

Taotleja nimi või ärinimi: FIE isikukood: Registrikood: 

Esindaja nimi: Aadress: 

 

2. Taotluse andmed 
Õpilaste arv: Õppepäevade arv: 

Tooted, mille kohta toetust taotletakse Jaotatud kogused Toote kogumaksumus 

Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni 
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni 
Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) kg krooni 
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni 
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,2–2,5%)  l krooni 
Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5–3%) kg krooni 
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega  piim (1,5―1,8%)  l krooni 
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega  maitsestatud  piim (1,5―1,8%)  l krooni 
Madala rasvasisaldusega  maitsestamata piimajogurt (1,5―1,8%)   kg krooni 
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) kg krooni 
Maitsestatud hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) kg krooni 
Keefir (rasvasisaldus 2,5%) kg krooni 

Põllumajandusministri 25. augusti 2008. a määruse nr 88 “Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, 
koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid” lisa 2 
 
[RTL 2009, 57, 832 – jõust. 1.09.2009] 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taotluse lisa 
Taotleja nimi või ärinimi: 
Õppeasutus: Piima või piimatooteid tarbinud õpilaste arv: Õppepäevade arv taotlusperioodil: 

Tooted, mille kohta toetust taotletakse Jaotatud kogused Toote kogumaksumus 
Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni 
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni 
Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) kg krooni 
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni 
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,2―2,5%)  l krooni 
Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5―3%) kg krooni 
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega  piim (1,5―1,8%)  l krooni 
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega  maitsestatud  piim (1,5―1,8%)  l krooni 
Madala rasvasisaldusega  maitsestamata piimajogurt (1,5―1,8%)   kg krooni 
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) kg krooni 
Maitsestatud hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) kg krooni 
Keefir (rasvasisaldus 2,5%) kg krooni 

 
Õppeasutus: Piima või piimatooteid tarbinud õpilaste arv: Õppepäevade arv taotlusperioodil: 

Tooted, mille kohta toetust taotletakse Jaotatud kogused Toote kogumaksumus 
Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni 
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni 
Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) kg krooni 
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni 
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,2―2,5%)  l krooni 
Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5―3%) kg krooni 
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega  piim (1,5―1,8%)  l krooni 
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega  maitsestatud  piim (1,5―1,8%)  l krooni 
Madala rasvasisaldusega  maitsestamata piimajogurt (1,5―1,8%)   kg krooni 
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) kg krooni 
Maitsestatud hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) kg krooni 
Keefir (rasvasisaldus 2,5%) kg krooni 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

[RTL 2009, 57, 832 – jõust. 1.09.2009] 
 

 
 

Õppeasutus: Piima või piimatooteid tarbinud õpilaste arv: Õppepäevade arv taotlusperioodil: 

Tooted, mille kohta toetust taotletakse Jaotatud kogused Toote kogumaksumus 
Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni 
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni 
Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) kg krooni 
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni 
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,2―2,5%)  l krooni 
Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5―3%) kg krooni 
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega  piim (1,5―1,8%)  l krooni 
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega  maitsestatud  piim (1,5―1,8%)  l krooni 
Madala rasvasisaldusega  maitsestamata piimajogurt (1,5―1,8%)   kg krooni 
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) kg krooni 
Maitsestatud hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) kg krooni 
Keefir (rasvasisaldus 2,5%) kg krooni 
Taotleja esindaja nimi: Allkiri: Kuupäev: 


