
Kasutusjuhend 

Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotluse esitamine Maaeluministeeriumi 

kliendiportaalis 

Maaeluministeeriumi kliendiportaali https://portaal.agri.ee/  (edaspidi Portaal) kaudu saab esitada 

vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlust.  

1. Portaali sisenemiseks kliki rohelisel taustal tekstile  > Sisene portaali 

 

2. Valida sisenemisviis.  

Portaali sisenetakse, kas ID-kaardi, Mobiili-ID, pangalingi, Smart –ID või EU eID abil. 

 

Valida > Jätkan 

3. Valige, kellena soovite taotlust esitada ehk 

kas: Ettevõtte nimi (äriregistrikood) või FIE 

nimi  (äriregistrikood). Kui isikul on mõne 

ettevõtte esindamise õigus, näitab Portaal 

talle neid ettevõtteid ja kasutaja saab valida, millise ettevõtte nimel ta taotluse esitab. 

Muudel juhtudel peab ettevõtte esindamise õigusega isik andma taotlejale volituse ettevõtte 

nimel andmeid Portaali kaudu esitada.  

 

4. Minu koondvaade   

Kui varasemalt ei ole tellitud ühtegi teenust, siis tuleb >vasakul ekraani poolel klikata 

Taimetervise real seejärel avaneb   TELLI UUSI TEENUSEID > valida teenus 

Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlus > kliki rohelisele noolele ja seejärel 

rohelisel tekstil > Alusta uut taotlust 

Keri menüüriba allapoole kui ekraanil ei ole näha vastavat teenust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaal.agri.ee/


5. Kontaktandmed 

 

Ettevõtte kontaktid/Kontaktid 

Märkida ettevõtte kontaktandmed, seejärel > Salvesta 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtte esindaja kontaktid 

Kui taotlust täidab volituse alusel täitja, siis märkida 

 

 

 

 

6. Taotluse andmed 

 

Tegevuskohad 

Taotlusele tuleb märkida ettevõtte tegevuskoha aadress(d), kus toimub pakkematerjali või puidu 

märgistamine, töötlemine, parandamine. 

Kliki rohelisele tekstile >Lisa uus tegevuskoht 



 

Tegevuskoha lisamine > täida punase tärnikesega märgitud väljad 

Tegevuskoha üldkontaktid :  

 Valdkond > valida nimekirjast Taimetervis 

 Märkida telefon, e-posti aadress, seejärel kliki > Lisa 

Tegevuskoha kontaktisikud: märkida enesekontrollisüsteemi eest vastutava isiku nimi ja kontaktid 

 Valdkond > valida nimekirjast Taimetervis 

Märkida telefon, e-posti aadress, seejärel kliki > Lisa 

 

Salvesta 

Kliki linnuke        kastikeses, mis on tootmiskoha kontaktide rea ees  

  

Andmed 

Täida andmete väljad: 

 EMTAK nimetus ja kood: märkida äriregistris registreeritud ettevõtte põhi-või 

lisategevusala  

 Taimetervise eest vastutava isiku nimi ja isikukood: ettevõttes määratud 

taimetervise eest vastutav isik 

 Enesekontrollisüsteemi eest vastutav isik, isikukood ja kontaktid: isiku andmed, kes 

vastutab ettevõttes kogu ettevõtte enesekontrollisüsteemi eest  



 

7. Lisad 

Taotlusega koos tuleb esitada:  

 Enesekontrolliplaan 

 NB! Andmed vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlemiseks 

 

Kliki Faili valimine ja lae üles lisadokumendid salvesta 

 

Salvesta ja jätka 

8. Esitamine  

 

 

 

Enne vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotluse esitamist tuleb tasuda  

riigilõiv 320 € 



Riigilõivu saab tasuda: 

 koheselt pangalingi kaudu ’’Maksan internetipangas’’ 

 pangaülekandega-märgista märkeruut ’’Maksan pangaülekandega’’  ja seejärel 

märgista märkeruut ’’Kinnitan, et olen tasunud riigilõivu pangaülekandega’’ 

Makse selgitus: „Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlemine“  

Viitenumber: 2900082964 

 

 

Kui riigilõiv on tasutud kliki >  

Seejärel kuvab info, et tegevusloa taotlus on esitatud 

 

Sellega on tegevusloa taotlus esitatud. 


