
Põllumajandusministri 8. juuni 2010. a määruse nr 68
«Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja

toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja
taotluse menetlemise täpsem kord»

lisa 1

PÕLLUMAJANDUSLIKU TEGEVUSEGA ALUSTAVA NOORE ETTEVÕTJA 
ÄRIPLAAN 

Tabel 1. TAOTLEJA ANDMED  
1 Taotleja nimi   

Taotleja äriregistri kood                   
2 

või isikukood                       

tekkepõhist 3 Taotleja peab 
kassapõhist 

raamatupidamisarvestust. 

Tabel 2. MAJANDUSTEGEVUSE ÜLDINE KIRJELDUS, KAVANDA TAVAD 
INVESTEERINGU EESMÄRGID, ÜLEVAADE TURUST ja RISKIDE ST 

Ettevõtte senine ja kavandatav majandustegevus (sh toodete ja teenuste lühikirjeldus) 

1 Ettevõtte majandustegevuse (sh toodete ja teenuste) lühikirjeldus enne toetuse taotlemist 

  

2 
Ettevõtte majandustegevus taotluse esitamise aastale järgneval viiel aastal (sh 
kavandatavate toodete ja teenuste lühikirjeldus) 

  

3 
Ülevaade tööjõu kasutamisest (töötajate arv taotluse esitamise aastale eelnenud 
majandusaastal, nende töövaldkond, ülevaade tööjõuvajadusest tulevikus) 

    



4 Ülevaade töötajate haridusest ning töökogemusest 

    

Toetuse abil kavandatava tegevuse eesmärk ja lühikirjeldus 

5 
Märkida tootmissuund, millesse kavandatakse toetuse abil investeerida (taimekasvatus, 
aiandus, püsikultuurid, piimatootmine, loomakasvatus, sea- või linnukasvatus või 
segatootmine) 

    

6 Kavandatava investeeringu eesmärk 

    

7 Kavandatava investeeringu lühikirjeldus ja investeeringu elluviimise ajakava  

    

8 Kavandatava investeeringu asukoht 

    

ETTEVÕTJA PÄDEVUS 

9 
Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osaniku ja juhatuse liikme põllumajandusharidus 
või kutse ja töökogemus 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
Põllumajandushariduse või kutse ja töökogemuse omandamise kava 36 kuu jooksul arvates 
taotluse rahuldamise otsuse tegemisest  

  

KONKURENTS 

11 Hinnang samalaadsete toodete ja teenuste turunõudlusele 

  

12 
Hinnang kavandatavate toodete ja teenuste konkurentsieelistele ning -puudustele võrreldes 
turul eksisteerivate teiste samalaadsete toodetega 

  

13 Ülevaade peamistest konkurentidest, nende turuosast, tugevustest ja nõrkustest 

  

14 Hinnang taotleja tugevustele ja nõrkustele võrreldes konkurentidega 

  

TURG JA TURUSTAMINE 

15 Kavandatavate toodete ja teenuste turumaht 

  
 
 
 
 
 



16 
Toodete ja teenuste turustamisega seotud tegevused ja müügimeetodid (sh 
koostööpartnerid, ühisturustuskavad) 

  

RISKID 

17 Kavandatava investeeringuga kaasnevate riskide kirjeldus 

  

18 Kavandatava investeeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste kirjeldus 

  

19 Peamised finantsprobleemid seoses investeeringuga ning nende lahendamise võimalused 

  

LISATEAVE 

20 Lisateave kavandatava investeeringu kohta 

  

21 Kavandatava investeeringuobjekti asukohaskeem 

    

 



 
  Tabel 3.  Maakasutus ja loomade arv 

Prognoos 

  

Aasta keskmised näitajad 

Taotluse 
esitamise 
aastale 
vahetult 
eelnenud 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 

majandusaasta  

Taotluse 
esitamise aastale 

järgnev 
kavandatav 

esimene 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 
aastale 
järgnev 

kavandatav 
teine 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise aastale  

järgnev  
kavandatav 

kolmas 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamise aastale 

järgnev 
kavandatav neljas 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 
aastale  
järgnev 

kavandatav 
viies 

majandusaasta 

1. 

Kasutuses olev maa 
KOKKU (0.1 ha 
täpsusega)        

1.1.  sh omandis olev maa        

1.2. 
 sh rendilepingu alusel 
kasutatav maa        

2. 

Põllukultuuride all olev 
haritav maa KOKKU 
(0,1 ha täpsusega)        

2.1. Põllukultuur 1               
2.2. Põllukultuur 2               
2.3. Põllukultuur 3               
2.4. Põllukultuur 4               
3. Loomade arv 
3.1. Veised               
3.1.1. sh lehmad               
3.1.2.      lihaveised               
3.1.3.      noorloomad               
3.1.4.      tõupullid               
3.2. Sead               
3.2.1. sh emised               



3.3. Lambad               
3.4. Kitsed               
3.5. Hobused               
3.6. Küülikud               
3.7. Linnud               
3.7.1. sh …               
3.8. Muud (täpsustada)               

 



 

  Tabel 4.1. Toodangunäitajad                      
Prognoos 

   

Toodang (eraldi 
märkida ka 

mahetoodang 
toodanguliikide 

kaupa) 

Taotluse esitamise 
aastale vahetult 

eelnenud majandusaasta  
viimase päeva seisuga 

Taotluse esitamise 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale 

järgneva kavandatava 
esimese majandusaasta 
viimase päeva seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale 

järgneva kavandatava 
teise majandusaasta 

viimase päeva seisuga 

  

  Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügihind 
(kr/tonn) 

Toodang 
(tonni) 

Müük          
(tonni) 

Müügihind 
(kr/tonn) 

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügihind 
(kr/tonn) 

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügihind 
(kr/tonn) 

1. Taimekasvatus-, puu- ja köögiviljasaadused, kartul 
1.1. Teravili                         
1.1.1.                           
1.2. Õlikultuurid                         
1.3. Kartul                            
1.4. Köögivili                             
1.4.1.                           
1.5. Püsikultuurid                            
1.5.1.                           
1.6. Heintaimed                            
1.7.                           
1.8.                           
2. Liha- ja piimatootmine ning muu loomakasvatus 
2.1. Piimatootmine                         
2.2. Lihatootmine                         
2.2.1. veiseliha                             
2.2.2. sealiha                             
2.2.3. lamba- ja kitseliha                         



2.2.4. linnuliha                         
2.2.5.                               
2.3.                           
3. Omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud tooted 
3.1. Omatoodetud taimekasvatussaaduste töötlemisel saadud tooted 

3.1.1.                           
3.2. Omatoodetud loomakasvatussaaduste töötlemisel saadud tooted 

3.2.1.                           

4. Muu põllumajandustootmine 

4.1. Mesindussaadused                         

4.2.                           
 



 

  Tabel 4.2. Toodangunäitajad                
Prognoos 

   

Toodang (eraldi 
märkida ka 

mahetoodang 
toodanguliikide 

kaupa) 

Taotluse esitamise 
aastale 

järgneva kavandatava 
kolmanda 

majandusaasta viimase 
päeva seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale 

järgneva kavandatava 
neljanda majandusaasta 
viimase päeva seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale 

järgneva kavandatava 
viienda majandusaasta 
viimase päeva seisuga 

  

  Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügihind 
(kr/tonn) 

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügihind 
(kr/tonn) 

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügihind 
(kr/tonn) 

1. Taimekasvatus-, puu- ja köögiviljasaadused, kartul 
1.1. Teravili                   
1.1.1.                     
1.2. Õlikultuurid                   
1.3. Kartul                      
1.4. Köögivili                      
1.4.1.                     
1.5. Püsikultuurid                      
1.5.1.                     
1.6. Heintaimed                      
1.7.                     
1.8.                     
2. Liha- ja piimatootmine ning muu loomakasvatus 
2.1. Piimatootmine                   
2.2. Lihatootmine                   
2.2.1. veiseliha                      
2.2.2. sealiha                      
2.2.3. lamba- ja kitseliha                   



2.2.4. linnuliha                   
2.2.5.                        
2.3.                     
3. Omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud tooted 
3.1. Omatoodetud taimekasvatussaaduste töötlemisel saadud tooted 

3.1.1.                     
3.2. Omatoodetud loomakasvatussaaduste töötlemisel saadud tooted 

3.2.1.                     

4. Muu põllumajandustootmine 

4.1. Mesindussaadused                   

4.2.                     
 



 
 
Tabel 5. Investeeringu rahastamine               

A B C D E F G H I 

Maksumus 
käibemaksuta 
(kroonides) 

Käibemaks 
(kroonides) 

Investeeringute rahastamine (kroonides) 

Tegevuse 
elluviimise 

aeg (pp.kk.aa) 

  Kavandatava investeeringu täpne nimetus 

    

Toetus Omavahendid 

Laenu abil/ 
kapitalirendi 

korras 
rahastamine 

Laenuvahendite 
allikad   

1. 
Toetusega kavandatavad 
investeeringud KOKKU      x  

2. 

Taimekasvatuse-, puu- ja 
köögiviljasaaduste või kartuli 
tootmisega seotud investeeringud 
KOKKU      x  

2.1.   
        

2.2.   
        

2.3.   
        

3. 
Loomakasvatusega seotud 
investeeringud KOKKU      x  

3.1.   
            

  

3.2.   
            

  

3.3.   
            

  



4. 
Muud põllumajandusliku ettevõtlusega 
alustamiseks või arendamiseks 
kavandatavad investeeringud KOKKU      x  

4.1.   
       

 

4.2.   
       

 

4.3.   
       

 

5. 
Toetuse abil kavandatavad tegevused  
(kogu toetus – toetuse abil tehtavad 
investeeringud) KOKKU      x  

5.1.  
      

 

5.2.  
      

 

5.3.  
      

 

6. Muud kavandatavad tegevused 
KOKKU      x  

6.1. 
              

  

6.2.   
            

  

6.3.   
            

  

7. Kavandatavad investeeringud 
KOKKU      x  

8. Laenu abil rahastamine   

9. Kapitalirendi korras rahastamine   

 



 
 
Tabel 6. RAHA LIIKUMINE       

Prognoos Prognoos 

Jrk. 
nr. 

Aruande kirjed 
majandusaasta viimase 

kuupäeva seisuga 

Taotluse 
esitamise 
aastale 
vahetult 
eelnenud 

majandusaasta 

Taotluse      
esitamise 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 
aastale 
järgnev 

kavandatav 
esimene 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 
aastale 
järgnev 

kavandatav 
teine 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 
aastale 
järgnev 

kavandatav 
kolmas 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 
aastale 
järgnev 

kavandatav 
neljas 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 
aastale 
järgnev 

kavandatav 
viies 

majandusaasta 

A B C D E F G H I 

1. 
Majandusaasta viimane 
kuupäev (pp/kk/aaaa)   

            

2. Raha jääk perioodi alguses       

3. RAHA SISSETULEK         

4. Laekumine toodete ja teenuste müügist       

4.1.   
sh laekumine omatoodetud 
põllumajandussaaduste müügist 

      

4.2.   
sh laekumine muu toodangu (v.a 
omatoodetud põllumajandussaaduste) 
müügist 

            

4.3.   sh laekumine teenuse müügist             

5. 
Sisendkäibemaks (tagastatav käibemaks) 
käibemaksukohustuslasel 

            

6. 
Ostjatelt eelmisel majandusaastal laekumata 
arvete laekumine 

            

7. Lühiajalised laenud             

7.1.   
sh toetuse abil kavandatud 
investeeringuobjektiga seotud 
lühiajaline laen 

            



8. Pikaajalised laenud             

8.1.   
sh toetusega kavandatud 
investeeringuobjektiga seotud 
pikaajaline laen 

            

9. 
Toetuste laekumine taotleja arvelduskontole 
(liikide kaupa) 

            

9.1. sh  
põllumajandusliku 
tegevusega alustava 
noore ettevõtja toetus 

              

9.2. sh                  

10. Muud laekumised kokku             

11. RAHA SISSETULEK KOKKU       

12. RAHA VÄLJAMINEK       

13. 
Raha väljaminek investeeringutegevusest,                                                              
v.a raha väljaminek kapitalirendi korras 
rahastatavast investeeringutegevusest 

      

14. 

Toetuse abil kavandatava investeeringu-
objekti maksumus kokku koos 
käibemaksuga, v.a kapitalirendi korras 
soetatava investeeringuobjekti maksumus 

      

14.1.           
14.2.           

15. 
Muu investeeringu maksumus kokku koos 
käibemaksuga,  v.a kapitalirendi korras 
soetatava investeeringu maksumus 

      

15.1.             

16. Raha väljaminek investeeringutegevusest 
KOKKU 

      

17. Majandustegevuse käigus tekkivad kulud             

18. Kauba, toorme, materjali ja teenuse kulud             



kokku koos käibemaksuga 

19. 
Mitmesugused tegevuskulud kokku koos 
käibemaksuga 

            

20. Tööjõukulud kokku       

20.1.   sh palgakulu       

20.2.   sh sotsiaalmaksed       

20.3.   
sh füüsilisest isikust ettevõtja 
sotsiaalmaks 

      

21. 
Muude ärikuludega seotud väljamaksed 
kokku 

      

22. 
Riigile makstav käibemaks 
käibemaksukohustuslasel 

      

23. 
Eelmise majandusaasta maksuvõlgade 
tagasimaksed kokku 

      

24. 
Eelmise majandusaasta tarnevõlgade 
tagasimaksed kokku 

      

25. Muud väljaminekud kokku       

26. Majandustegevusega seotud raha 
väljaminek KOKKU 

      

27. Raha väljaminek rahastamistegevusest       

28. 
Kasutusrendi põhiosa tagasimaksed kokku 
koos intressiga 

            

29. 
Lühiajalise laenu põhiosa tagasimaksed 
kokku 

            

29.1.   
sh toetatava investeeringuobjektiga 
seotud lühiajalise laenu põhiosa 
tagasimaksed 

            

30. 
Pikaajalise laenu põhisosa tagasimaksed 
kokku 

            

30.1.   
sh toetatava investeeringuobjektiga 
seotud  pikaajalise laenu põhiosa 

            



tagasimaksed 

31. Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed kokku             

31.1.   
sh ettevõttepoolsed toetatava 
investeeringuobjekti kapitalirendi 
põhiosa tagasimaksed 

            

31.2.   

sh kapitalirendile andjale laekunud 
toetus toetatava investeeringuobjekti 
kapitalirendi põhiosa tagasimaksete 
katteks  

            

32. Lühiajalise laenu intressimaksed             

32.1.   
sh toetatava investeeringuobjektiga 
seotud lühiajalise laenu intressimaksed 

            

33. Pikaajalise laenu intressimaksed             

33.1.   
sh toetatava investeeringuobjektiga 
seotud pikaajalise laenu intressimaksed 

            

34. Kapitalirendi intressimaksed             

34.1.   
sh toetatava investeeringuobjekti 
kapitalirendi intressimaksed 

            

35. 
Muu rahastamistegevusega seotud raha 
väljaminek kokku 

            

36. Raha väljaminek rahastamistegevusest 
KOKKU 

      

37. RAHA VÄLJAMINEK KOKKU       

38. RAHA JÄÄK PERIOODI 
LÕPUS 

        

 
 

 
Andres Oopkaup 
Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika 
asekantsler kantsleri ülesannetes 


