
Põllumajandusministri 6. jaanuari 2012. a määruse nr 2 
“Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord” lisa 4 

 
 

TOOTJARÜHMA JA TEMA LIIKMETE 
MAJANDUSTEGEVUSE ARVESTUS 

 

ÜLDANDMED                                                            A-osa
1 Tootjarühma ärinimi  
2 Äriregistri kood         
3 Kontaktisik Eesnimi  

Perekonnanimi  
Postiaadress  
Telefon/faks  
e-post  
Amet  

4 Tootjarühma eelmise majandusaasta algus ja lõpp1  

 –  (pp.kk.aaaa - pp.kk.aaaa) 

5 Tunnustatud toode2 Tootmisviis 

  Tavapõllumajanduslik tootmine 
 

 Mahepõllumajanduslik tootmine 
 

 Tootmine muu toidukvaliteedikava raames 

6 Viitenumber  
 

TOOTJARÜHMA MAJANDUSTEGEVUS                                    B-osa
7 Tootjarühma kogu müügitulu eelmisel majandusaastal  eurot 



8 sh tavapõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud lehmapiima ja teravilja ning õliseemnete ja nende töötlemisel saadud 
toodete turustamisest saadud müügitulu 

 eurot 

9 tavapõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud lehmapiima ja teravilja ning õliseemnete ja nende töötlemisel saadud 
toodete turustamisest saadud müügitulu osatähtsus kogu müügitulus 

 % 

10 sh põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud müügitulu  eurot 

10.1 sh liikmete toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud müügitulu  eurot 

10.2 sh liikmete toodetud tunnustatud toote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest saadud müügitulu  eurot 

TOOTJARÜHMA LIIKMETE MAJANDUSTEGEVUS                                                               C-osa 

11 Nende tootjarühma liikmete arv, kelle puhul omatoodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügitulu kokku moodustas 
eelmisel majandusaastal vähemalt 50% liikme kogu müügitulust ja ületas 6400 eurot3 

 

12 Nende tootjarühma liikmete osatähtsus protsentides, kes tootsid ja turustasid eelmisel majandusaastal omatoodetud tunnustatud toodet   
13 Nende tootjarühma liikmete osatähtsus protsentides, kes turustasid eelmisel majandusaastal omatoodetud tunnustatud toodet tootjarühma kaudu  

14 Tootjarühma liikmete müügitulu tootjarühma eelmise majandusaasta lõpu seisuga 

Jrk 
nr  

Äri -
nimi  

Registri-
kood 

Tootja-
rühmaga 
liitumise 
kuu ja 
aasta  

Tootja-
rühmast 
lahku-
mise kuu 
ja aasta 

Müügi-
tulu 
kokku, 
eurot  

Omatoodetud põllumajandustoote 
ja selle töötlemisel saadud toote 
müük 

Omatoodetud tunnustatud toote müük  

Kokku, 
eurot 

Sh müük 
tootja-
rühmale, 
eurot 

Osatähtsus 
kogu 
müügitulus, 
% 

Kokku, 
eurot 

Sh müük 
tootja-
rühmale, 
eurot 

Tootjarühma 
kaudu 
turustamise 
osakaal, % 

Tootjarühma liikmed kokku        
1            
2            
3            
            
            
            

 



 
                                                 
1 Tunnustamise taotlemisel esitatakse andmed taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu seisuga, tunnustamise järgselt eelmise majandusaasta lõpu 
seisuga. 
2 Tootjarühm võib olla tunnustatud mitme erineva toote kohta (näiteks: kanamunad ja kitsepiim). 
3 Määruse § 2 lõike 2 punkti 1 kohaselt peab tunnustamist taotlevasse tootjarühma kuuluma vähemalt viis liiget ning iga liikme toodetud põllumajandustoote ja selle 
töötlemisel saadud toote müügitulu kokku moodustab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% tootjarühma liikme kogu müügitulust ja 
ületab 6400 eurot.  
Määruse § 6 lõike 1 punkti 1 kohaselt peab tunnustatud tootjarühma igal tunnustatud tootjarühmana tegutsemise aastal kuuluma vähemalt viis liiget ning iga liikme toodetud 
põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügitulu kokku moodustab igale tunnustatud tootjarühmana tegutsemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 
vähemalt 50% tootjarühma liikme kogu müügitulust ja ületab 6400 eurot. 
 
 
 
 
 
 
 


