
Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 25 
“Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord” lisa 1 
[RT I, 23.11.2010, 1 – jõust. 1.01.2011] 
 
 

AVALDUS 
TOOTJARÜHMA TUNNUSTAMINE 

 
ÜLDANDMED                                                            A-osa

1 Tootjarühma nimi või ärinimi  
 

2 Äriregistri või sihtasutuste ja 
mittetulundusühingute registri kood 

         

3 Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number 

E E          

Eesnimi  
Perekonnanimi  

4 Tootjarühma 
seadusjärgne 
esindaja   Isikukood             

Eesnimi  
Perekonnanimi  
Postiaadress  
Telefon/faks  
e-post  

5 Kontaktisik 

Amet  
    

TUNNUSTATUD TOODE                                                  B-osa
Alguskuupäev Lõpukuupäev 6 Majandusaasta algus ja lõpp 
  

7 Tootjarühma müügitulu taotluse esitamise aastale 
vahetult eelnenud majandusaastal

 eurot 

8 sh põllumajandustoodete turustamisest saadud 
müügitulu 

 eurot 

9 sh liikmete toodetud tunnustatud toote ja selle 
töötlemisel saadud toote turustamisest saadud 
müügitulu  

 eurot 

Tunnustatud toode 11 

 Tooteliik Tavapõllu-
majandusliku 
tootmisviisiga 
toodetav 
toode 

Mahepõllu-
majandusliku 
tootmisviisiga  
toodetav toode 

Toidukvaliteedi-
kava raames 
toodetav toode  

11.1 Taimekasvatustooted     

11.1.1 Põllukultuurid 

11.1.1.1 - teravili ja selle     

https://www.riigiteataja.ee/akt/123112010001
mallr
Typewritten Text
1

mallr
Typewritten Text
2

mallr
Typewritten Text
3

mallr
Typewritten Text
4

mallr
Typewritten Text

mallr
Typewritten Text
5



töötlemisel saadud 
toode 

11.1.1.2 - õliseemned ja 
valgurikkad taimed 
ning nende töötlemisel 
saadud toode 

    

11.1.1.3 - kartul, suhkrupeet ja 
söödajuurvili ning 
nende töötlemisel 
saadud toode 

    

11.1.1.4 - avamaal (külvikorras 
teiste 
põllukultuuridega) 
kasvatatud värske 
köögivili ja maasikad 
ning nende töötlemisel 
saadud toode 

    

11.1.1.5 - muu põllukultuur  ja 
selle töötlemisel 
saadud toode  

    

11.1.2 Aiandussaadused 

11.1.2.1 - katmikalal või 
aiamaal (külvikorras 
teiste aiasaadustega) 
kasvatatud värske 
köögivili ja maasikad 

    

11.1.2.2 - katmikalal või 
aiamaal (külvikorras 
teiste aiasaadustega) 
kasvatatud lilled ja 
dekoratiivtaimed 

    

11.1.2.3 - muu aiasaadus  ja 
selle töötlemisel 
saadud toode 

    

11.1.3 Püsikultuurid, sh 
puuvili ja muu saadus 
istandusest ning 
nende töötlemisel 
saadud toode 

    

11.2 Loomakasvatustooted     

11.2.1 Kariloomad  

11.2.1.1 - piimaveised, 
lehmapiim ja selle 
töötlemisel saadud 
toode 

    

11.2.1.2 - lihaveised, veiseliha 
ja selle töötlemisel 
saadud toode 
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11.2.1.3 - lambad ja kitsed, 
nende liha ja piim ning 
nende liha ja piima 
töötlemisel saadud 
toode  

    

11.2.1.4 - muud kariloomad, 
nendest saadud toode 
ja selle toote 
töötlemisel saadud 
toode 

    

11.2.2 Teratoidulised loomad ja linnud 

11.2.2.1 - sead, sealiha ja selle 
töötlemisel saadud 
toode 

    

11.2.2.2 - munakanad, munad 
ja nende töötlemisel 
saadud toode 

    

11.2.2.3 - kodulinnud (liha 
saamiseks kasvatatud), 
linnuliha ja selle 
töötlemisel saadud 
toode 

    

11.2.2.4 - muud teratoidulised 
loomad  ja linnud ning 
nendest saadud toode 
ja selle toote 
töötlemisel saadud 
toode (täpsusta) 

    

11.2.3 Muud elusloomad, 
nendest saadud toode ja 
selle toote töötlemisel 
saadud toode 

    

 
TAOTLEJA KINNITUSED                                                   C-osa

12 Kinnitan, et kõik tootjarühma liikmed on äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes 
toodavad ja turustavad põllumajandustoodet.  

 

13 Kinnitan, et kõik tootjarühma liikmed turustavad toodetud põllumajandustoodet 
ja selle töötlemisel saadud toodet tootjarühma kaudu. 

 

14 Kinnitan, et tootjarühma liikmetest vähemalt 70% toodavad ja turustavad 
taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 
põllumajandustoodet ja selle töötlemisel saadud toodet, mille kohta tootjarühm 
on tunnustatud või taotleb tunnustamist. 

 

15 Kinnitan, et tootjarühma liige, kes toodab ja turustab tunnustatud toodet, 
turustab tootjarühma kaudu esimesel taotluse esitamise aastale järgneval aastal 
vähemalt 25%, teisel taotluse esitamise aastale järgneval aastal vähemalt 50% 
ning alates kolmandast taotluse esitamise aastale järgnevast aastast igal aastal 
vähemalt 80%; mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühma või 
“Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 83 alusel 
ja korras tunnustatud toidukvaliteedikava rakendada kavatseva tootjarühma 
puhul esimesel taotluse esitamise aastale järgneval aastal vähemalt 25% ja alates 
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teisest taotluse esitamise aastale järgnevast aastast igal aastal vähemalt 50% 
tunnustatud toote turustatud kogusest. 

16 Kinnitan, et tootjarühm järgib oma liikmete võrdse kohtlemise põhimõtet.  
17 Kinnitan, et olen teadlik tootjarühma tunnustamise kohta kehtestatud nõuetest ja 

vastan tootjarühma tunnustuse saamiseks esitatavatele nõuetele. 
 

18 Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid 
kontrollida. Kohustun vastama järelepärimistele ja küsitluslehtedele. 

 

19 Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja 
põllumassiivide registrisse ning kasutada neid toetuse määramisel ja maksmisel. 

 

 
 
 

 

(toojarühma esindaja allkiri) (tootjarühma esindaja ees- ja perekonnanimi) 
 
 

 

   .   .     
(vastuvõtja allkiri)  (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)  

 
 
                                                 
 Andmed esitatakse tootjarühma taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta kohta. 
 Näidatakse tootjarühma real 6 nimetatud majandusaasta kogu müügitulu. 
 Kui tootjarühm on tunnustatud mitme toote kohta, täidetakse see rida iga toote kohta eraldi. 
 Avalduse ridadele 11.1.1.1–11.1.1.5, 11.1.2.1–11.1.3, 11.2.1.1–11.2.1.4 ja 11.2.2.1–11.2.3 märgitakse „JAH” 
vastavale reale ja vastavasse veergu, millise toote kohta tootjarühm tunnustamist taotleb. Määruse § 2 lõike 2 
punktide 3 ja 4 kohaselt peab tootjarühma aastane müügitulu liikmete toodetud tunnustatud toote ja selle 
töötlemisel saadud toote turustamisest olema ridadel 11.1.1.1–11.1.1.3, 11.2.1.1, 11.2.1.2 ja 11.2.2.1 nimetatud 
toote puhul vähemalt 319 558 eurot; muu toote või mahepõllumajandusliku tootmisviisi puhul või kui 
tunnustatud toodet kavandatakse hakata tootma „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 
seaduse” § 83 alusel ja korras tunnustatud toidukvaliteedikava raames, siis vähemalt 127 823 eurot.. 
 Täpsustatakse, kui taotleja soovib tunnustust selles tegevusvaldkonnas mõne kitsama tooteliigi kohta.  
 Näiteks heintaimed, kanep jms. 
 Näiteks seened. 
 Näiteks astelpaju marjad, sõstrad, mustikad jms. 
 Näiteks hobuslased. 
 Näiteks küülikud. 
 Näiteks mesilased. 
 Ridadele 12–19 märgitakse “JAH”, millega kinnitatakse vastaval real toodud nõudele vastavust. 
 Määruse § 3 lõike 2 kohaselt on mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühma puhul esimesel 
tunnustamise taotlemise järgsel aastal kohustus vähemalt 50% tootjarühma liikmetest turustada tootjarühma 
kaudu vähemalt 25% tunnustatud toote turustatud kogusest, teisel aastal vähemalt 60% liikmetest turustada 
tootjarühma kaudu vähemalt 50% tunnustatud toote turustatud kogusest ja alates kolmandast aastast vähemalt 
70% liikmetest turustada tootjarühma kaudu vähemalt 50% tunnustatud toote turustatud kogusest. 
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