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MÄÄRUS 
 
 

07.07.2021 nr 42 

Maaeluministri määruste muutmine   

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 

lõike 2 alusel. 

 

§ 1. Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate 

põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muutmine 

 

Maaeluministri 8. mai 2015. a määrust nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete 

töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muudetakse järgmiselt: 

 

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse läbivalt tekstiosa „I lisa“ tekstiosaga „I lisaga hõlmatud“;  

 

2) paragrahvi 6 punktis 6, § 151 lõike 3 punktis 2 ning § 20 lõike 3 punktis 2, lõike 4 punktis 2 

ja lõikes 8 asendatakse tekstiosa „2023.“ tekstiosaga „2025.“; 

 

3) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse arv „500 000“ arvuga „750 000“; 

 

4) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 13 ja 14 järgmises sõnastuses: 

 

„(13) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2019. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA 

poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks 

vähemalt ühe maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, võib:  

1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt 

kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul 

arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest; 

2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta 

jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 

viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 

2025. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel. 

 

(14) Lõikes 13 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud 

tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks ühe aasta võrra.“. 

 

§ 2. Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma 

põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus“ muutmine 
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Maaeluministri 30. septembri 2015. a määrust nr 6 „Tunnustatud tootjarühma 

põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus“ muudetakse järgmiselt: 

 

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt: 

„Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete 

töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“; 

 

2) paragrahvis 1 asendatakse sõnad „tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise 

ja“ sõnadega „tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma 

põllumajandustoodete töötlemise ning“; 

 

3) paragrahvi 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „korras“ sõnadega „tunnustatud 

tootjaorganisatsioon või“; 

 

4) paragrahvi 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „nimetatud“ sõnadega „tunnustatud 

tootjaorganisatsiooni või“; 

 

5) paragrahvi 6 punktis 6, § 151 lõike 3 punktis 2 ning § 20 lõike 3 punktis 2 ja lõikes 6 

asendatakse tekstiosa „2023.“ tekstiosaga „2025.“; 

 

6) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse sõna „kaks“ sõnaga „kolm“; 

 

7) paragrahvi 10 lõiget 21 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses: 

„11) maaeluministri 9. juuni 2016. a määruse nr 38 „Tootjaorganisatsiooni ja 

tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine“ § 4 lõike 1 punktis 1 ja lõike 11 punktis 1 

nimetatud kehtiva liikmete nimekirja, kui taotlejaks on § 3 punktis 1 nimetatud 

tootjaorganisatsioon;“; 

 

8) paragrahvi 10 lõike 21 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „omava“ tekstiosaga „tunnustatud 

tootjaorganisatsiooni punktis 11 nimetatud nimekirja või“; 

 

9) lisad 1 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Urmas Kruuse 

Maaeluminister 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Siim Tiidemann 

Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler 

Kantsleri ülesannetes 


