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 Maaeluministri 03.02.2017 määrus nr 14 
„Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise 

investeeringutoetus” 
Lisa 6 

(maaeluministri 05.03.2020. a määruse nr 14 sõnastuses) 

Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna 
hindamiskriteeriumid 

Rea nr Üldraamistik Kriteeriumi nimetus Kriteeriumi 
kirjeldus/alakriteeriumid 

Hindepunktid 

1 

Sotsiaalmajanduslik 

Taotleja suhtes ei ole „Eesti maaelu arengukava 
2007–2013” (edaspidi MAK 2007–2013) meetme 1.4 
„Põllumajandusettevõtete ajakohastamine” (edaspidi 
meede 1.4) raames tehtud toetuse maksmise otsust ega 
käesoleva toetuse raames tehtud taotluse rahuldamise 
otsust 

Taotleja suhtes ei ole MAK 2007–
2013 meetme 1.4 raames tehtud 
toetuse maksmise otsust ega 
käesoleva toetuse raames tehtud 
taotluse rahuldamise otsust 

6 

2 

Taotleja suhtes on MAK 2007–2013 
meetme 1.4 raames tehtud toetuse 
maksmise otsus ja käesoleva toetuse 
raames taotluse rahuldamise otsus 
kokku või eraldi summas: 

kuni 50 000 eurot 

üle 50 000 euro – 150 000 eurot 

üle 150 000 euro – 300 000 eurot 

4 

3 

2 

3 

Taotleja kavandab investeeringu teha saarel Taotleja investeeringuobjekt asub 
saarel või ta kavandab 
investeeringu teha saarel 

1 

4 Sotsiaalmajanduslik maksimaalselt kokku 7 



2 
 

5  
Taotlejal on keskkonnanõuete või loomade heaolu 
nõuete täitmise kohustus või taotleja on mahetootja 

Taotlejal1 on kohustus 
keskkonnasõbraliku majandamise või 
loomade heaolu toetuse alusel 

3 

6 

Keskkond 

Taotlejaks2, 3 on mahetootja, kelle 
ettevõte on mahepõllumajanduse 
valdkonnas tunnustamise 
üleminekuperioodil või tunnustatud 

4 

7 

Taotleja investeerib bioenergia tootmisse Taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumusest üle 
50,00% moodustab bioenergia 
tootmisse tehtud investeering 

3 

8 

Taotleja teeb investeeringu sõnnikuhoidla4 ehitamiseks Sõnnikuhoidla, välja arvatud 
laguuntüüpi sõnnikuhoidla5 ehitamine 
moodustab 50,00–75,00% taotlusega 
kavandatava koguinvesteeringu 
maksumusest 

1 

9 

Sõnnikuhoidla, välja arvatud 
laguuntüüpi sõnnikuhoidla5 ehitamine 
moodustab üle 75,00% taotlusega 
kavandatava koguinvesteeringu 
maksumusest 

2 

10 

Lisapunktid, kui real 8 või 9 märgitud 
sõnnikuhoidla, välja arvatud 
sügavallapanuga lauda ehitamine 
tagab taotleja tootmisüksuses 

2 

                                                 
1 Tootjarühma puhul peab nimetatud kohustus olema tootjarühmal või kõigil tema liikmetel. 
2 Ettevõte peab olema tunnustatud põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse 
menetlemise kord” § 1 lõike 1 alusel. 
3 Tootjarühma puhul peab tootjarühma või tootjarühma iga liikme ettevõte olema mahepõllumajanduse valdkonnas tunnustatud või tunnustamise üleminekuperioodil. 
4 Sõnnikuhoidlaks loetakse ka sügavallapanuga laut, mis mahutab loomakohtade arvu alusel arvutatud vähemalt kaheksa kuu sõnniku koguse. 
5 Välja arvatud olemasoleva laguuntüüpi sõnnikuhoidla rekonstrueerimine, millega kaasneb sõnnikuhoidla katmine eesmärgiga vähendada ammoniaagi heidet. 
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peetavate loomade6 vähemalt 12 kuu 
sõnniku koguse mahutavuse7 
 

11 

Lisapunktid, kui real 8 või 9 märgitud 
sõnnikuhoidla asub nitraaditundlikul 
alal või see plaanitakse sinna rajada 
või kavandatakse sõnnikuhoidla 
katmist, mille tulemusena väheneb 
ammoniaagi heide8 

3 

12  

Lisapunktid, kui real 8 või 9 märgitud 
sõnnikuhoidla, välja arvatud 
sügavallapanuga lauda ehitamine 
tagab taotleja tootmisüksuses 
peetavate loomade vähemalt 12 kuu 
sõnniku koguse mahutavuse ja 
kavandatakse sõnnikuhoidla katmist, 
mille tulemusena väheneb 
ammoniaagi heide 

1 

13 Investeering tehakse vedelsõnnikulaoturi9 ostmiseks 

Vedelsõnnikulaoturi ostmine 
moodustab taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumusest:  
 
 10,00–25,00% 
 
 üle 25,00% 

 
 
 
 

2 
 

3 

                                                 
6 Tootmisüksuses peetavate loomade säilitatava sõnniku kogus arvutatakse, lähtudes maaeluministri 30.09.2019 määrusest nr 73 "Eri tüüpi sõnniku toitainesisalduse arvutuslikud 
väärtused, põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid ja sõnnikuhoidla mahu arvutamise metoodika" ja selle lisast 9 ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud 
kuu viimase päeva seisuga põllumajandusloomade registri kohasest tootmisüksusesse kuuluvates loomakasvatusehitistes olevate loomade arvust ning munakanade puhul 
maksimumvõimsusest. Muude kodulindude puhul arvutatakse säilitatava sõnniku kogus loomakasvatusehitises olevate loomakohtade arvu alusel. Eri loomaliikide pidamise korral 
loomaliikide säilitatava sõnniku kogused liidetakse. Sõnnikuhoidla mahutavuse kindlakstegemisel arvestatakse taotluses kavandatud loomakasvatusehitise loomakohtade arvuga. 
7 Sõnnikuhoidla mahutavuse hulka arvestatakse ka laudaalused ning hoidla nõuetele vastavad mahutid, kuid mitte sõnniku äravoolu rennid või torustik. 
8 Taotleja ei saa hindepunke selle kriteeriumi eest, kui ta saab hindepunkte real 10 või 12 märgitud kriteeriumi eest. 
9 Ostetav vedelsõnnikulaotur peab olema kantud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõike 6 kohaselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 
registrisse kui segamis-, avalõhe-sisestus-, sulglõhe-sisestus-, kõrgsurve-sisestusseadisega laotur või düüs-lohislaotur.  
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14  

Investeering vähendab elektrienergiaga varustatuse 
katkemise riski 

Elektrigeneraatori10 ostmine 
moodustab taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumusest üle 
5,00% 

2 

15 Keskkond maksimaalselt kokku 15 

16 

Majandus  
 

Taotleja, kes tõenäoliselt vajab investeeringu tegemiseks 
toetust enam 

Taotleja taotluse esitamise aastale 
vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine müügitulu oli vahemikus11: 
 
14 000 – 100 000 eurot  
 
üle 100 000 euro – 200 000 eurot 
 
üle 200 000 euro – 300 000 eurot 

 
 
 
 

4 
 

2 
 

1 

17 

Taotleja on noor põllumajandustootja Taotlejale on MAK 2014‒2020 
meetme 6.1 „Noorte 
põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine” raames tehtud toetuse 
maksmise otsus 

1 

18 

 Taotleja on noor ettevõtja12, kellel on 
põllumajandusalane haridus13 

1 

                                                 
10 Elektrigeneraator peab olema statsionaarne ja tagama toomisüksuse elektriga varustatuse võimaliku elektrikatkestuse korral. Elektrigeneraatori ostmise kulude hulka arvatakse ka 
elektrisüsteemi või elektripaigaldise ehitamise ning nende juurde kuuluva seadme ostmise ja vajaduse korral paigaldamise ning elektrivõrguga liitumise kulud. 
11 Tootjarühma puhul jagatakse tootjarühma taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu tootjarühma liikmete arvuga. Kui tootjarühm ei ole äriregistrile 
esitanud majandusaasta aruandeid, siis loetakse tootjarühma müügituluks tema liikmete vastava aasta vastava müügitulu keskmist. 
12 Taotleja on noor ettevõtja määruse § 18 lõike 5 tähenduses. 
13 Taotlejal on põllumajandusalane keskeriharidus või põllumajandusalane kõrgharidus või kutseseaduse § 4 lõike 4 kohase kutsekvalifikatsiooniraamistiku 4. tase 
põllumajandustootmise valdkonnas või Eesti hariduse infosüsteemis enne 2013. aasta 1. septembris registreeritud õppekavale vastav põllumajandusalane kutseharidus. 
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19 

Investeeringuga ehitatakse hoone või laiendatakse või 
ehitatakse ümber olemasolevat 

Taotlusega kavandatavast 
koguinvesteeringust üle 50,00% 
moodustab hoone ehitamisse tehtud 
investeering14 

2 

20 

Toetuse ergutava mõju tagamiseks antakse hindepunkte 
taotlejale, kelle investeeringu maksumuse ja müügitulu 
suhe ei ole liiga suur ega väike 15 

Taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumuse ja 
taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmise müügitulu suhtarv on üle 
3,01 

1 

21 

Taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumuse ja 
taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmise müügitulu suhtarv on 
vahemikus 2,01–3,00 

2 

22 

Taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumuse ja 
taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmise müügitulu suhtarv on 
vahemikus 1,00–2,00 

3 

23 

Taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumuse ja 
taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmise müügitulu suhtarv on 
vahemikus 0,50–0,99 

2 

                                                 
14 Välja arvatud sõnnikuhoidlasse või sügavallapanuga lauta, mis mahutab loomakohtade arvu alusel arvutatud vähemalt kaheksa kuu sõnniku koguse, tehtud investeering.  
15 Kui tootjarühm on äriregistrile esitanud vähem kui kahe majandusaasta aruanded, loetakse tootjarühma puuduva majandusaasta müügituluks tema liikmete vastava aasta vastava 
müügitulu summa. 
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24 

Taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumuse ja 
taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmise müügitulu suhtarv on 
vahemikus 0,11–0,49 

1 

25 

Taotleja on spetsialiseerunud tegutsema valdavalt 
põllumajanduse valdkonnas 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine omatoodetud 
põllumajanduslike toodete müügitulu 
osakaal16 kogu müügitulus oli üle 
90,00% 

9 

26 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine omatoodetud 
põllumajanduslike toodete müügitulu 
osakaal16 kogu müügitulus oli 
vahemikus 80,01–90,00% 

7 

27 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine omatoodetud 
põllumajanduslike toodete müügitulu 
osakaal16 kogu müügitulus oli 
vahemikus 70,00–80,00% 

5 

                                                 
16 Tootjarühma puhul vaadatakse osakaalu liikmete summaarses müügitulus (kui vastava majandusaasta aruanne ei ole äriregistrist kättesaadav) või tootjarühma turustatud 
põllumajanduslike toodete müügitulu osakaalu tootjarühma kogu müügitulus (kui vastava majandusaasta aruanne on äriregistrist kättesaadav). 
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28  

Investeering tehakse valdkonda, kus Eesti isevarustatuse 
tase ei ole täidetud 

Investeering tehakse marjade, puu- ja 
köögivilja või metsataimede 
kasvatamisse või mesinduse 
arendamisse ning moodustab 
koguinvesteeringust: 
 

50,00–90,00% 
 
üle 90,00% 

 
 
 
 
 
 

4 
 

7 

29  Taotleja teeb investeeringu bioohutusnõuete täitmiseks 

Investeering loomade 
bioohutusnõuete täitmiseks 
moodustab vähemalt 5,00% 
loomapidamishoone ehitamise või 
sinna juurde kuuluva statsionaarse 
seadme või loomade pidamiseks 
mõeldud paigaldise maksumusest17 

2 

30 Majandus maksimaalselt kokku 29 

31 Ühistegevus 
Taotleja on tootjarühm Toetust taotleb tunnustatud 

tootjarühm 
7 

32  
 Toetust taotleb tunnustamata 

tootjarühm 
3 

33 Ühistegevus maksimaalselt kokku 
7 
 

34 Maksimaalne hindepunktide summa 50 

35 Minimaalne hindepunktide summa (25% maksimaalsest hindepunktide summast) 13 

 

                                                 
17 Hindepunkte antakse üksnes siis, kui loomapidamishoone ehitamise või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme või loomade pidamiseks mõeldud paigaldise maksumus moodustab 
vähemalt 50,00% koguinvesteeringu maksumusest. Loomapidamishoone ehitamise või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme või loomade pidamiseks mõeldud paigaldise 
maksumuse hulka arvatakse ka loomade pidamiseks mõeldud hoonet ümbritseva aia ostmine ja vajaduse korral selle paigaldamine.  


