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Maaeluministri 03.02.2017 määrus nr 14  

“Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise 

investeeringutoetus“ 

Lisa 3 

(maaeluministri 15.12.2021 määruse nr 82 sõnastuses) 

 

Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid 

1. Sotsiaalmajanduslikud hindamiskriteeriumid 

 Hindamiskriteerium Kriteeriumi kirjeldus/alakriteeriumid Hindepunktid 

1.1 Taotleja tegeleb põllumajandusliku tegevusega 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe 

majandusaasta keskmine omatoodetud 

põllumajanduslike toodete müügitulu osakaal1 kogu 

müügitulus oli üle 70,00% 

2 

1.2 Taotleja on noor põllumajandustootja2  3 

1.3 
Taotleja, kes tõenäoliselt vajab investeeringu tegemiseks toetust 

enam 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe 

majandusaasta keskmine müügitulu oli vahemikus3 

 

14 000 – 150 000 eurot 

 

150 000,01 – 400 000 eurot 

 

400 000,01 – 800 000 eurot 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

                                                           
1 Tootjarühma ja tootjaorganisatsiooni puhul vaadatakse tootjarühma või tootjaorganisatsiooni turustatud põllumajanduslike toodete müügitulu osakaalu tootjarühma või 

tootjaorganisatsiooni kogu müügitulus. Kui tootjarühm või tootjaorganisatsioon on tegutsenud alla kahe majandusaasta, siis vaadatakse turustatud põllumajanduslike toodete 

müügitulu osakaalu kogu müügitulus taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta andmete alusel.  
2 Taotleja on noor põllumajandustootja ehk ettevõtja määruse § 18 lõike 5 tähenduses. 
3 Tootjarühma ja tootjaorganisatsiooni puhul jagatakse tootjarühma või tootjaorganisatsiooni taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu 

tootjarühma või tootjaorganisatsiooni liikmete arvuga. Kui tootjarühm või tootjaorganisatsioon on tegutsenud alla kahe majandusaasta, siis vaadatakse tema majandusaasta 

müügitulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta andmete alusel. 



2 
 

800 000,01 – 1 200 000 eurot 1 

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

investeeringu teha saarel 
1 

1.5 Taotleja tegeleb ohustatud eesti maatõugu piimaveiste kasvatamisega 

Taotleja peab taotlusvooru alguspäevale vahetult 

eelnenud kuu viimase päeva seisuga 

põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt 6‒20 

eesti maatõugu piimalehma, kelle osakaal kõigis taotleja 

peetavates piimalehmades on üle 20,00%, või taotlejal on 

karjas vähemalt 21 või enam eesti maatõugu piimalehma 

2 

Sotsiaalmajanduslike hindamiskriteeriumite hindepunktid kokku 11 

 

2. Keskkonnaeesmärkide täitmisesse panustamise hindamiskriteeriumid 

 
Hindamiskriteerium Kriteeriumi kirjeldus/alakriteeriumid Hindepunktid 

2.1 

Taotlejal4 on keskkonnanõuete või loomade heaolu nõuete täitmise 

kohustus keskkonnasõbraliku majandamise toetuse või loomade 

heaolu toetuse alusel või taotleja on mahetootja5 

 2 

2.2 Taotleja teeb investeeringu sõnniku- või silohoidla ehitamiseks 
Taotleja teeb investeeringu sõnniku- või silohoidla 

ehitamiseks 

5 

                                                           
4 Tootjarühma ja tootjaorganisatsiooni puhul peab nimetatud kohustus olema tootjarühmal või tootjaorganisatsioonil või kõigil tema liikmetel.  
5 Taotleja ettevõte peab olema tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel või ta on esitanud ettevõtte esmakordse tunnustamise taotluse mahepõllumajanduse seaduse 

alusel ja on alustanud mahepõllumajandusele üleminekut. Kui taotlejaks on tootjarühm või tootjaorganisatsioon, siis peab tema iga liikme ettevõte olema tunnustatud 

mahepõllumajanduse seaduse alusel või on tema liige esitanud ettevõtte esmakordse tunnustamise taotluse mahepõllumajanduse seaduse alusel ja on alustanud 

mahepõllumajandusele üleminekut. . 
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Taotleja teeb investeeringu sellise sõnnikuhoidla 

ehitamiseks, mis mahutab taotleja tootmisüksuses6 

peetavate loomade vähemalt 12 kuu sõnniku koguse7 

6 

2.3 
Taotleja teeb investeeringu sõnnikuhoidla katmiseks, et vähendada 

ammoniaagiheidet 
 2 

2.4 
Taotleja teeb investeeringu sellise sõnnikuhoidla ehitamiseks, mis 

asub nitraaditundlikul alal 
 2 

2.5 Taotleja teeb investeeringu sõnnikulaoturi ostmiseks 8  3 

2.6 Taotleja teeb investeeringu karjaaia ostmiseks9  1 

2.7 Taotleja teeb investeeringu mobiilse jooturi ostmiseks10  1 

2.8 
Taotleja teeb investeeringu olemasoleva loomakasvatushoone 

ventilatsioonisüsteemi ehitamiseks 
 1 

Keskkonnaeesmärkide täitmisesse panustamise hindamiskriteeriumite hindepunktid kokku 18 

 

3. Majanduslikud hindamiskriteeriumid 

 
Hindamiskriteerium Kriteeriumi kirjeldus/alakriteeriumid Hindepunktid 

3.1 
Taotleja võlakordaja11 on taotluse esitamisele vahetult eelnenud 

majandusaastal alla 0,33 

 2 

                                                           
6 Tootmisüksuses peetavate loomade säilitatava sõnniku kogus arvutatakse, lähtudes maaeluministri 30. septembri 2019. a määrusest nr 73 “Eri tüüpi sõnniku toitainesisalduse 

arvutuslikud väärtused, põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid ja sõnnikuhoidla mahu arvutamise metoodika“ ja selle lisast 9 ning taotlusvooru 

alguspäevale vahetult eelnenud kuu viimase päeva seisuga põllumajandusloomade registri kohasest tootmisüksusesse kuuluvates loomakasvatusehitistes olevate loomade arvust 

ja 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 ka taotluses kavandatud 

loomakasvatusehitise loomakohtade arvuga. 
7 Sõnnikuhoidla mahutavuse hulka arvestatakse ka laudaalused ja hoidla nõuetele vastavad mahutid, kuid mitte sõnniku äravoolu rennid ega torustik. 
8 Ostetav sõnnikulaotur peab olema kantud võrdlushindade kataloogi.  
9 Karjaaia ostmise kulude hulka arvestatakse ka karjaaia paigaldamise kulud, kuid üksnes karjaaia paigaldamise eest hindepunkte ei anta. 
10 Ostetav mobiilne jootur peab olema kantud võrdlushindade kataloogi. 
11 Võlakordaja on võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kohustuste summa koguvara summaga. 
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3.2 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 

keskmine korrigeeritud ettevõtluse tulem või müügitulu 

puhasrentaablus 

Taotlejal, kes on füüsilisest isikust ettevõtja ja peab 

raamatupidamist kassapõhiselt, oli taotluse esitamisele 

vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmine 

korrigeeritud ettevõtluse tulem12 vahemikus 

 

0–5000 eurot 

 

5000,01 – 30 000 eurot 

 

30 000,01 – 100 000 eurot 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

Taotlejal13, kes on juriidilisest või füüsilisest isikust 

ettevõtja ja peab raamatupidamist tekkepõhiselt, oli 

taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe 

majandusaasta keskmine müügitulu puhasrentaablus 

vahemikus 

 

0–0,04 

 

0,041–0,09 

 

üle 0,09 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

3.3 Suurema omafinantseeringuga investeeringud 

Omafinantseeringu osakaal toetatava tegevuse 

abikõlblike kulude maksumuses on 

 

60–70% 

 

70–80% 

 

80–85% 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

                                                           
12 Korrigeeritud ettevõtluse tulem arvutatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tuludeklaratsiooni vormi E näitajate põhjal, 

kasutades selleks järgmist valemit: rida 4 + rida 1.2.1 + rida 2.2.1 + rida 3.2.1 + rida 2.4 + rida 3.4. 
13 Kui taotlejaks on tootjarühm või tootjaorganisatsioon, kes on tegutsenud alla kahe majandusaasta, siis vaadatakse tema müügitulu puhasrentaablust taotluse esitamisele 

vahetult eelnenud majandusaasta andmete alusel. 
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3.4 Taotleja teeb investeeringu noorkarjalauda14 ehitamiseks  5 

3.5 Taotleja teeb investeeringu elektrigeneraatori15 ostmiseks  1 

3.6 Taotleja teeb investeeringu bioohutusnõuete täitmiseks 

Taotleja teeb investeeringu loomade bioohutusnõuete 

täitmiseks vajaliku loomapidamishoone16 ehitamiseks või 

sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme või loomade 

pidamiseks mõeldud paigaldise ostmiseks 

1 

Majanduslike hindamiskriteeriumite hindepunktid kokku 14 

 

4. Ühistegevusega seotud investeeringu hindamiskriteerium 

 
Hindamiskriteerium Kriteeriumi kirjeldus/alakriteeriumid Hindepunktid 

 Taotleja on tunnustatud tootjarühm või tunnustatud 

tootjaorganisatsioon 
 2 

Ühistegevusega seotud investeeringu hindamiskriteeriumi hindepunktid kokku 2 

 

Hindamiskriteeriumite maksimaalne hindepunktide summa 45 

Hindamiskriteeriumite minimaalne hindepunktide summa (25% maksimaalsest hindepunktide summast) 12 

 

                                                           
14 Noorkarjalaudaks loetakse lauta, kus peetakse ainult noorkarja kuni tiinuse lõpuni. 
15 Elektrigeneraator peab olema statsionaarne ja tagama võimaliku elektrikatkestuse korral tootmisüksuse elektriga varustatuse läbi tootmisüksuse jaotustoite, varutoite või 

peakilbi. 
16 Loomapidamishoone ehitamise või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme või loomade pidamiseks mõeldud paigaldise maksumuse hulka arvatakse ka loomade 

pidamiseks mõeldud hoonet ümbritseva aia ostmise ja vajaduse korral paigaldamise kulud.  


