
Põllumajanduslikud 
otsetoetused 2017. aastal 

 

 

 

aprill 2017 



Põllumajandusliku tegevuse nõuded (1) 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 

4 punkti c alapunkti i tähenduses on põllumajandustoodete 

kasvatamine või tootmine, sealhulgas saagikoristus, lüpsikarja 

pidamine, põllumajandusloomade aretamine ja pidamine on 

põllumajanduslik tegevus, kui selleks kasutatakse kohalikele 

normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid ja loomakasvatuse 

tehnoloogiaid.  

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 

4 punkti c alapunkti ii tähenduses põllumajandusmaa hoidmine 

karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras ilma 

tavapärasest erinevaid põllumajandusmeetodeid või -masinaid 

vajava ettevalmistava tegevuseta on rohumaa või sööti jäetud maa 

hooldamine, kui seda vegetatsiooniperioodi jooksul niidetakse või 

hooldatakse muul viisil ja selle tulemusena tekkinud niide (välja 

arvatud hekseldatud rohi) ka kokku kogutakse.  

 



Põllumajandusliku tegevuse nõuded (2) 

• Nii põllumajandustoodete kasvatamine või tootmine 

kui ka põllumajandusmaa hoidmine karjatamiseks või 

harimiseks sobilikus seisukorras  peab toimuma nii, et 

oleks välistatud ebasoovitava taimestiku ulatuslik levik 

ning seda maad peab olema võimalik kasutada 

järgmisel kasvuperioodil põllumajanduslikuks 

tegevuseks ilma lisakuludeta. 

• Põllumajandusmaal kasvatatav põllumajanduskultuur 

peab olema külvatud, maha pandud või istutatud 

hiljemalt 15. juunil, kasutades kohalikele normidele 

vastavaid agrotehnilisi võtteid, või peab 

põllumajandusmaad hoidma sama kuupäeva seisuga 

kesas. 

 



Põllumajanduslik tegevuse nõuded 
rohumaal 

• Rohumaa või sööti jäetud maa peab olema niidetud või muul 

viisil hooldatud ja niide peab olema kokku kogutud hiljemalt 

10. augustiks või „Looduskaitseseaduse“ § 4 nimetatud 

kaitstaval loodusobjektil asuva rohumaa hiljemalt 20. 

augustiks. KSM mesilaste korjealade toetuse alune rohumaa 

peab olema niidetud või muul viisil hooldatud hiljemalt 15. 

septembriks. 

• Rohumaal teostatav põllumajanduslik tegevus (nii tootmine 

kui ka hooldamine) peab olema visuaalselt tuvastatav 

vastavalt 10./20. augusti või 15. septembri seisuga. 

 



Põllumajandusliku tegevuse nõuete 
erisused 

• Põllumajandusmaa hooldamise nõudeid ja tähtpäevi ei 

kohaldata mis tahes põllumajanduslikuks 

tootmistegevuseks kasutatava põllumajandusmaa 

suhtes, sealhulgas rohumaal selle rajamise aastal, 

lühiajalisel rohumaal haljasväetise sissekünni aastal ning 

ka heinaseemne ja heintaimede energiakultuurina 

kasvatamise korral.  

     



Minimaalsed tegevused viljaaias 

• Kehtib üldine istutamise nõue 15. juuni seisuga. 

Seejuures peab olema välistatud ebasoovitava 

taimestiku ulatuslik levik.  

• Juhul, kui viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamisel 

ei toimu põllumajanduslikku tegevust 

põllumajandus- toodete kasvatamise või tootmise 

näol (seejuures taimede võrad on hooldatud ja 

istutustihedus on vastav), siis peavad rohttaimedega 

reavahed ja võraalused olema niidetud või muul 

viisil hooldatud sarnaselt rohumaadele ja niide peab 

olema kokku kogutud. 



Puu- ja köögivilja kasvatamise 
otsetoetus 

Muudatused toetusõiguslike põllumajanduskultuuride 

nimekirjas: 

• lisatud kapsas (valge peakapsas, hiina kapsas, 

lillkapsas, spargelkapsas, nuikapsas, lehtkapsas, 

brüsseli kapsas).  

• eemaldati aroonia, ebaküdoonia, viinapuu, 

kultuurjõhvikas ja kultuurmustikas. 

Pirnipuu istutustihedus on muudetud 270lt 100le puule 

hektari kohta. 

 

 



Üleminekutoetused  

• Üleminekutoetuse taotlejad peavad tegelema 

põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus 

majapidamises (vähemalt 1 hektar põllumajandusmaad 

või 1 loomühikule vastaval hulgal loomi); 

• Põllumajanduskultuuri üleminekutoetust saavad 

taotlejad, kes taotlevad ÜPTd ning kellele on määratud 

2006. ja/või 2008. a. põllumajanduskultuuri täiendava 

otsetoetuse toetusõigused; 

• Heinaseemne üleminekutoetust saavad need taotlejad, 

kellele on määratud 2006. a heinaseemne täiendava 

otsetoetuse toetusõigused; 

• Taotlemine PRIAs 2.-22. mai esitades pindalatoetuste 

taotluse ja maksetaotluse. 

 



Rohestamisega 
seotud muudatused 
2017. aastal  



Püsirohumaa tagasi rajamine 2017. a. (1) 

• 2016. aasta andmete alusel tehti kindlaks, et Eestis on 

püsirohumaa suhtarv võrrelduna võrdlussuhtarvuga 

vähenenud üle 5% (täpsemalt 8,71%), millest tulenevalt 

tekib püsirohumaa (de) tagasi rajamise kohustus 

nendele tootjatele, kellel on ROH nõuete alusel 

kohustus püsirohumaade säilitamiseks ja kelle käes on 

maa, millel olnud püsirohumaa on eelneva kahe aasta 

jooksul üles haritud; 

• 2016. aasta lõpus tegi PRIA kindlaks ning määras 

püsirohumaa tagasi rajamise kohustuse igale tootjale 

individuaalselt, vastavalt üles haritud püsirohumaa 

pindalale; 

 



Püsirohumaa tagasi rajamine 2017. 
a. 

• Määratud kohustuse suurus sõltus riigi tasemel tagasi rajatava 

püsirohumaa pindala suurusest ja sellest, kui suures ulatuses oli 

taotleja kasutuses maad, millel olnud püsirohumaa 

kasutusotstarvet oli muudetud; 

• Taastatav püsirohumaa peab olema tagasi rajatud hiljemalt 2017. 

a. pindalatoetuse taotluse esitamise lõpptähtajaks so hiljemalt 16. 

juuniks ning heintaimede segu peab olema selleks hetkeks 

külvatud alale, mis planeeritakse jätta tagasi rajatavaks 

püsirohumaaks; 

• Alates 2017. a. ei ole lubatud püsirohumaa sh tagasi rajatava 

püsirohumaa kasutusotstarbe muutmine ega üles harimine. 

Rikkumise korral vähendatakse ROH toetust. 

 



Püsirohumaa tagasi rajamine 2017. a. (2) 
• PRIA jälgib püsirohumaa säilitamise ning tagasi rajamisega seonduvat. Samuti 

on PRIA-l kohustus teavitada tootjaid juhtumist, kui Eestis on püsirohumaa 

suhtarv vähenenud alla 5% (so saavutanud positiivse tulemuse) kui ka 

vähenenud üle lubatud 5% piiri. Mõlemal juhul avalikustab PRIA vastava info nii 

PRIA peadirektori käskkirjaga kui ka Ametlikes Teadannetes ja PRIA kodulehel 

(vastav muudatusettepanek ÜPT määruses); 

• Alates 2017. a. ei pea püsirohumaa üleandmisel teisele tootjale esitama 

püsirohumaa üleandmise kohta ÜPT määruses lisa 7 vormikohast teatist 

paberkandjal. PRIA saab vajaliku info kätte põllumajandustoetuste ja 

põllumassiivide registrist. Küll aga kehtib endiselt nõue, et kui püsirohumaa 

antakse üle teisele tootjale, läheb vastuvõtjale üle ka püsirohumaa säilitamise 

kohustus vastavalt kokkuleppele.  

• Ülejäänutes ROH nõuete osas 2017. a. muudatusi ette näha ei ole va HPK alusel 

määratletud ökoalade elementide osas on täpsustatud kraavi mõistet. 



MAK keskkonnatoetuste 
muudatused 2017.aastal 

Põllumajanduskeskkonna büroo 

Maaeluministeerium 



2017. aastal saab  
alustada uut kohustust:  

• Keskkonnasõbralik majandamine  

• Piirkondlik mullakaitsetoetus 

• Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja 

marjakasvatuse toetus 

• Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 

• Ohustatud tõugu looma kasvatamise toetus 

• Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 

• Mahepõllumajandusele ülemineku ja 

mahepõllumajandusega jätkamise toetus 



2017.aastal saab jätkuvalt 
taotleda ka 

Loomade heaolu toetust 

Natura 2000 toetust põllumajandusmaale 

Natura 2000 toetust erametsamaale 

 

2018. aastal on kavas võtta vastu piirkondliku 

veekaitsetoetuse kohustusi  



Mis on 2017.aastal määrustes 
muutumas? 

 

 

 



Keskkonnasõbraliku  
majandamise toetus 

2017. aastal saab alustada uusi KSM 

kohustusi ja suurendada kohustust üle 20% 

Mesilaste korjealade rajamise lisategevuse 

ühikumäära suurendatakse 100 eurolt 193 

eurole hektari kohta aastas 



Keskkonnasõbraliku  
majandamise toetus 

Põlluraamatusse tuleb kanda andmed põllul 

kasutatud sertifitseeritud teraviljaseemne 

kohta 

Väetamisplaani nõude baasnõudeks 

veeseaduse alusel väetamisplaani koostamine 



Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetus 

Toetatavate kultuuride nimekirja lisatakse 

neli uut kultuuri koos miinimumtihedustega: 

-Harilik sarapuu – vähemalt 250 tk/ha 

-Söödav kuslapuu – vähemalt 665 tk/ha 

-Kurdlehine kibuvits – vähemalt 665 tk/ha 

-Harilik pihlakas – vähemalt 150 tk/ha 



Kohalikku sorti taimede  
kasvatamise toetus 

Valge ristik „Jõgeva 4“  - kui sertifitseeritud 

seemet ei ole saada, võib kasutada 

aretusseemet 

Täpsustuvad sordiehtsust tõendavad 

dokumendid: 

-Seemne müügipakendi originaaletikett  

-Taimepass või erialaliidu eksperdi (Aiandusliidu 

puuviljanduskomisjon) arvamus, et tegemist on 

toetatava sordiga 

-Tarnija dokument 

 



Poolloodusliku koosluse  
hooldamise toetus 
Täpsustused aitavad vähendada kaheti 

mõistetavust: 

Toetusõiguslik on ala „kus on võimalik 

poollooduslikku kooslust määruses sätestatu 

kohaselt hooldada“ (ei piisa sellest, et ala on 

PLK, aga puudub taimestik, mida 

niita/karjatada) 

Pinnaseteed, mis on üle poole ulatuses 

kaetud taimestikuga ja mida hooldatakse 



Poolloodusliku koosluse  
hooldamise toetus 

 

 

 

 

 

Karjatataval alal võib niita määruses 

sätestatud ajast alates ja teisi niitmise 

reegleid järgides 

 



Poolloodusliku koosluse  
hooldamise toetus 
Tuuakse selgemalt välja, et niidetaval alal on 

hekseldamine keelatud ning millistel 

tingimustel karjatataval alal KA loal 

hekseldamine lubatud 

KA määrab eemaldamist vajava puistu liigilise 

koosseisu, koha ja mahu kooskõlastamise 

käigus 

KA-l on õigus määrata niite äravedamise aega 



Mitmed muudatused on seotud piirkondliku 
vee-kaitsetoetuse eeldatava avamisega 2018. 
aastal 

Piirkondlik veekaitsetoetus NTA-l: 

• 60% talvise taimkatte nõue  

Kaitsmata põhjaveega 

aladel ja karstialadel 

maa rohumaana 

hoidmine 



Mitmed muudatused on seotud 
piirkondliku veekaitsetoetuse eeldatava 
avamisega 2018. aastal 

KSM 

-Põhitegevuse maa kohta ei saa samaaegselt 

VESI toetust maa rohumaana hoidmise eest 

-Taotleja ei saa samaaegselt toetust täiendava 

veekaitse lisategevuse ja VESI toetuse maa 

talvise taimkatte all hoidmise elluviimise eest 

-KSM kohustuse saab asendada VESI toetuse 

maa rohumaana hoidmise kohustusega 

 



Mitmed muudatused on seotud 
piirkondliku veekaitsetoetuse eeldatava 
avamisega 2018. aastal 

Piirkondlik mullakaitsetoetus 

-kohustuse saab asendada veekaitsetoetuse maa 

rohumaana hoidmise kohustusega 

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus ja Natura  

2000, keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse 

toetus ning toetus põllumajandusmaale 

-Samaaegselt ei saa toetust veekaitsetoetuse maale 

 



Loomade heaolu toetus 

 

Sigade väljaspidamise 

lisanõuet ei 

rakendata sigade 

aafrika katku tõttu 

kuni aastani 2020 

 

 



Ohustatud tõugu looma toetus 

Lisatoetust (100 EUR) võib taotleda 

toetusõigusliku eesti maatõugu lehma kohta, kes 

on toetuse taotlemisele eelnenud aastal andnud 

tõendatud põlvnemisega puhtatõulise järglase, 

ning vasikas on elussündinud ja andmed tema 

sünni kohta on kantud põllumajandusloomade 

registrisse või esitatud jõudluskontrolli läbiviijale 

Toetusõiguslik ka loom,  keda peetakse 

kohustuseaastal rendi- või muu selletaolise suhte 

alusel 



Natura 2000 erametsamaa toetus 

Toetust antakse väljapoole Natura alasid 

nimetatud kaitstava loodusobjekti 

sihtkaitsevööndi erametsamaadele (ca 5000 ha) 

Vastavad muudatused taotlusvormil 

Toetuse ühikumäär väljaspool Natura 2000 

alasid saab olema 110 eur/ha 

Taotlemine 4.-20. aprillil 

Muudatus on EK poolt kinnitamata (MAKi 

muutmine on menetluses)! 

 



Meetmete hindamine 

Põllumajandusuuringute Keskus on olnud 

MAK keskkonnatoetuste hindajaks alates 

2004 

Hindamise iga-aastased aruanded ja muu 

hindamise alane teave:  http://pmk.agri.ee/pkt 

 



Mahepõllumajandus: 
muudatused toetuse saamise 
nõuetes 

Karin Zereen 

Taimetervise osakond / peaspetsialist 

Karin.zereen@agri.ee  

6256533 

 



Nõuded toetuse saamise kohta (1) 

Mahepõllumajandusele ülemineku 

toetust antakse taotlejale, kes: 

• esitab ettevõtte esmakordse tunnustamise taotluse; 

• alustab üleminekut mahepõllumajanduslikule 

tootmisele; 

• kelle kasutuses olev maa ei ole üleminekuaega läbinud. 



Nõuded toetusõigusliku maa kohta 
(1) 
• Kontrollitakse 15. juuni seisuga 

kasvatatavaid kultuure.  

• Toetusõiguslik maa on põllumaa, millel kasvatatakse 

kuni kolmel järjestikusel kalendriaastal heintaimi ja 

hiljemalt heintaimede kasvatamise kolmandale 

järjestikusele kalendriaastale järgneval kohustuseaastal 

kasvatatakse seal punktis 1 või 4 nimetatud 

põllumajanduskultuuri. 



Nõuded toetusõigusliku maa kohta 
(2) 

Sätestatakse minimaalsed 

istutustihedused järgmistele puuvilja- ja 

marjakultuuridele: 

• harilik sarapuu – 250 istikut hektari kohta; 

• söödav kuslapuu ja kurdlehine kibuvits – 665 istikut hektari 

kohta; 

• harilik pihlakas – 150 istikut hektari kohta. 
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Nõuded toetusõigusliku maa kohta 
(3) 

• MAH toetust ei anta maa kohta, mille kohta taotletakse 

piirkondlikku veekaitse toetust maa rohumaana 

hoidmise eest. 

• MAH kohustus võimaldatakse asendada piirkondliku 

veekaitse toetuse saamiseks võetud maa rohumaana 

hoidmise kohustusega.  

 

 



Nõuded toetusõigusliku maa kohta 
(5) 

• Muudetakse „Ravim- ja maitsetaimede 

loetelu“ 

Loetelust jäetakse välja: 

• harilik kurgirohi; 

• kõrvenõges; 

• harilik orashein; 

• harilik sigur; 

• harilik võilill. 
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Uued e-teenused mahetootjatele 



Nõuetele vastavus (NV) 

Süsteemiga tagatakse, et täies mahus toetusi makstakse 

vaid neile, kes täidavad õigusaktidest tulenevaid  

-kohustuslikke majandamisnõudeid (KM) ja 

-maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 

hoidmise nõudeid (HPK).  

Toetuste saaja peab järgima nõudeid oma 

põllumajanduslikus tegevuses ja kogu 

põllumajandusliku majapidamise maal kalendriaasta 

jooksul.  

  

 

 



KM ja HPK struktuur 
Keskkond, kliima, maa 

hea 
põllumajandusseisund 

Vesi         KKI 
kontroll 

• KM 1 – NTA reostuse vältimine 

• HPK 1 – 3 – puhverribad, 

niisutamine, ohtlikud ained, 

naftasaaduste hoidmine 

Muld ja C-varud                     
PRIA  

• HPK 4 – 6 – talvine taimkate, üle 

10% kaldega alad, põletamine, 

viljavaheldusplaan 

Elurikkus                                 
KKI 

• KM 2 – 3 – loodusliku linnustiku, 

elupaikade, loomastiku ja 

taimestiku kaitse 

Maastik                                   
PRIA  

• HPK 8 – maastikuelementide 

säilitamine; heki või puude 

pügamine; karuputk 

Rahva-, looma- ja 
taimetervis 

Toiduohutus                       
VTA 

• KM 4 – 5 – toidu- ja 

söödaohutus, hormoonide 

kasutamine 
Loomade 
identifitseerimine ja 
registreerimine       VTA, 
PRIA 

• KM 6 – 8 – veiste, sigade, 

lammaste ja kitsede 

märgistamine ja 

registreerimine 

Loomahaigused                  
VTA 

• KM 9 - TSE 

Taimekaitsevahendid       
PMA 

• KM 10 – taimekaitsevahendite 

kasutamine  

Loomade heaolu 

Loomade 
heaolu     
VTA 

• KM 11 – 13 – 

põllumajandusl

oomade kaitse, 

vasikate ja 

sigade 

pidamise 

miinimumnõud

ed 



NV kehtib toetusesaajatele 

 

Otsetoetused 

- ühtne pindalatoetus (ÜPT) koos kliimat ja keskkonda 

säästvate põllumajandustavade toetusega (nn 

rohestamine, ROH) 

- noore põllumajandustootja toetus (NPT) 

- piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK) 

- puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV) 

 

NV ei kehti väiketootjate skeemis osalejatele ega 

 üleminekutoetuste taotlejatele 



MAK põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmed 
- keskkonnasõbralik majandamine (KSM)  

- piirkondlik mullakaitse (MULD) 

- keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA) 

- keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning 

maasikakasvatuse toetus (KSK) 

- kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (Sangaste/SORT) 

- ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL) 

- poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK) 

- mahepõllumajanduslik tootmine (MAHE) 

- loomade heaolu (LHT)  

- Natura 2000 põld (NAT) ja eramets (NAM) 

Kehtib ka kõigi eelmise perioodi MAK 2007-2013 analoogsete toetuste 

taotlejatele, kelle kohustus 2017 veel jätkub 



Muudatused 2017 
 
Kohustuslikud majandamisnõuded (KM)  
 

KM 1  - nitraadireostuse vältimine NTA-l  

Tulenevalt 6.1.2017 rakendunud veeseaduse muudatustest 

on muutunud enamuse nõuete sõnastused ja viited. 

KM 6-8 – loomade identifitseerimine ja 

registreerimine 

Nõuded veisepassi kohta – alates 2017 ei ole enam NV 

süsteemis, aga nõuded kehtivad siseriiklikus õiguses 

määruse (1.1.2010) nr 128  § 7 järgi jätkuvalt.  



Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõuded (HPK) – põllumajandusministri 
14.1.2015 määrus nr 4 

 
 

Alates 1.1.2017 kehtivad muudatused:   

Maastikuelemendid 

•Põllusaar, metsasiil, hekk, puude rida - lubatud on esialgse pindala 

muutumine/ vähenemine max kuni 30%  

•Kraavid – täpsustatud kraavide ääres oleva puittaimestiku 

toetusõigusliku pindala hulka arvestamist. Metsaäärsed kraavid – 

visuaalse tuvastamise tagamine.   

Tuulekaer  

Eestis ei kehti enam tuulekaera esinemisest teatamise nõue. Riigis on 

muudetud kogu tuulekaeraga tegelemise käsitlust ning tegevused on 

edaspidi suunatud tuulekaera leviku vältimisele (vt maaelu ja 

põllumajandusturu korraldamise seadus § 27). Tuulekaeraga seotud 

nõuded ei ole enam NV süsteemis.   

-    

 



Maastikuelementidest 
•Kohustus on elemente säilitada 

•Elemendid arvatakse toetusõigusliku põllumassiivi hulka 

•Erinevad elemendid on kaardistatud ja näha PRIA põllumassiivide 

 veebikaardil 

•Maastikuelemendi kriteeriumile vastav element tuleb säilitada igal  juhul, ka 

siis, kui taotleja ei ole elemendist PRIAle teada andnud 

•4 elemendi puhul - põllusaar, metsasiil, hekk, puude rida - on lubatud 

nende muutumine (ka muutmine) nii, et registrisse kantud esialgne pindala 

ei väheneks üle 30%. Arvestada, et element peab peale muutumist vastama 

vähemalt antud maastikuelemendi min kriteeriumitele (suurus, pikkus, laius 

vms).      

•Maastikuelemente kontrollitakse nii administratiivselt (ortofoto põhjal) kui 

ka vajadusel kohapealses kontrollis 

 

 

 



Kraavid  
ehk alla 10 km2 eesvoolud ja maaparanduskraavid 

Üldine tingimus  

Toetusõigusliku (TÕ) maa hulka arvatakse kraav koos 

serval ja nõlval ning serva ja põllu vahel oleva 

puittaimestikuga kuni 12 m laiuselt 

Metsaäärse kraavi puhul 

•TÕ maa hulka arvatakse kraav koos selle põllupoolsel 

serval ja nõlval ning põllupoolse serva ja põllu vahel 

oleva puittaimestikuga kuni 12 m laiuselt 

•Kraavi põhi ning selle põllupoolne nõlv ja serv peavad 

olema visuaalselt tuvastatavad. Kui ei ole, arvatakse  kraav 

TÕ maa hulgast välja.  

 



Kraavi serv – kraavi profiili murdepunkt, kus lõpeb nõlv ja algab kallas.  

Kraavi nõlv – kraavi kaldeosa kraavi servast kraavi põhja poole.  

Kraavi põhi – kraavi veega täidetud osa, mis on tuvastatav ortofotolt ja 

on vajalik kraavi keskse trajektoori määramiseks. Kui kraav on veest 

tühi, siis peab kraavi keskne trajektoor olema visuaalselt tuvastatav.  



Täiendav info 
Maaeluministeeriumi koduleht 

http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toetused-ja-

riigiabi/nouetele-vastavus    

PRIA koduleht http://www.pria.ee/et/oluline 

info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/  

sh KM nõuete loetelu, HPK nõuete selgitused, hindamis- 

maatriksid, NV nõustajate kontaktid, viited kontrolliasutustele 

ja õigusaktidele , põllumassiivide kaardikihid (maastiku- 

elemendid, kaldega alad, veekaitsevööndid,  NTA,  

eesvoolud ehk kraavid, karuputk) jm vajalik info 

 

Trükis „Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017“ 
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Püsirohumaa 
tagasirajamine 

Kadri Pärnpuu 

PRIA otsetoetuste osakond/põldude registri 

büroo 
 

 



• Püsirohumaa säilitamine 

• Tagasirajatava püsirohumaa määramine 

• Püsirohumaa tagasirajamine ja 

säilitamine 

• Püsirohumaa üleandmine 

• Püsirohumaa tagasi rajamata jätmine ja 

üles harimine 

 

 



Püsirohumaa säilitamine 
• Püsirohumaa kohustust jälgitakse riigi põhiselt. 

• Püsirohumaa (edaspidi PR) suhtarv ei tohi 

võrreldes 2015. aasta võrdlusarvuga väheneda üle 

5 %. 

• Kui suhtarv väheneb võrdlusarvuga võrreldes üle 5 

%, järgneb taotlejapõhine tagasirajamise 

kohustuse määramine. 

• PR säilitamise kohustus on nn rohestamise (ROH) 

toetuse nõue, millest on vabastatud vaid 

väiketootjate (VPT) skeemiga liitunud ja 

mahetaotlejad mahetunnustatud maa osas (juhul 

kui nad pole valinud taotlemisel võimalust täita 

ROH nõudeid kogu põllumajanduslikul maal). 

 



Tagasirajatava püsirohumaa 
määramine 
• Tagasirajatava püsirohumaa (edaspidi TAR) pind 

riigi lõikes arvutati, et TAR kataks PR suhtarvu 

vähenemise mitte üle 5 %. 

• Tagasirajamise kohustus määrati eelmise aasta 

lõpus taotlejatele, kes kasutasid 2016. a maad, 

millel olnud PR kasutusotstarvet oli viimase kahe 

aasta jooksul muudetud. Sellest tulenevalt oli 

võimalik saada TAR kohustus ka siis kui PR oli 

üles haritud 2015. a eelmise taotleja poolt. 

• TAR kohustuse said ca 1700 taotlejat, keda 

teavitati 2016. a lõpus TAR pinna suurusest ja 

põllumassiividest, mille pealt TAR määrati. 

 



Näide rohumaa tagasirajamise 
arvutusest – 5% vähenemise 
saavutamiseks 

Tagasi rajada PR-i kokku 
(ha) 

8202,40 

Üles haritud PR-i kokku (ha) 24412,65 

% 33,6 8202,40/24412,65=0,336 

Taotlejad Üles haritud PR 

taotlejate lõikes (ha) 

Tagasirajamise kohustus 

taotleja lõikes (ha) 

a 1000 0,336*1000=336 

b 200 0,336*200=67,2 

c 100 0,336*100=33,6 

d 700 0,336*700=235,2 

 

Keskmine TAR ha/taotleja kohta 4,76 ha 

Suurim TAR ha/taotleja kohta 125,88 ha  



TAR jaotus 

TAR 
vahemik 

Taotleja
te arv 

TAR pind 
kokku 
(ha) 

Sh sellest 
2015 
ülesharimises
t tulenev TAR 
(ha) 

Taotlejat
e pind 
kokku 
(ha) 

>100 ha  2  229,82 171,37 5088,52 

10-100 
ha  207  4712,66 2860,45 

153559,6

7 

1-10 ha  824  3012,8 1635,69 

216755,5

8 

<1 ha  689  247,12 114,2 58667,17 



PR tagasirajamine ja säilitamine 2017 
• PR tuleb teatises määratud ulatuses tagasi rajada 

hiljemalt 2017 taotlemise ajaks (hilj 15.juuni). 

• Tagasirajatavaks PR-ks võib olla pindalatoetuste taotlusel 

olnud maa – kas rajatakse uus heintaimede segudest 

rohumaa või kasutatakse selleks 2016 taotlusel olnud 1-5 

aastast lühiajalist heintaimede segust koosnevat 

rohumaad või sööti jäetud maad. Tagasirajatav PR 

tähistatakse taotlusel maakasutustüübiga TAR. 

• Tagasirajatavat PR peab hoidma samal kohal vähemalt 

6nda a-ni. 

• PR-i ei pea tagasi rajama täpselt samale kohale, kus 

see üles hariti. 

• 2017 pole lubatud olemasolevaid PR üles harida, sh 

pole lubatud PR asendamine mujal PR-ks muutuva 

maa arvelt. 



Püsirohumaa tagasirajamine ja MAK 

• KSM kohustuse alusele maale TAR-i rajades 

pole see maa enam KSM toetusõiguslik ja 

sellelt maalt saadud KSM toetus nõutakse 

tagasi. 

• KSM võimalik asendada MULD – sel juhul KSM 

tagasi ei nõuta ja saab rajada TAR. 

• MULD toetuse alusele maale TAR-i rajades 

rohumaa vanuse lugemise peatumine katkeb. 

• MULD puhul on PR säilitamine baasnõudeks 

ehk TAR nõude rikkumisel järgneb MULD 

toetuse vähendus. 



Püsirohumaa üleandmine 
- PR üleandmisel läheb üle ka PR säilitamise 

kohustus. Info kättesaadav PRIA kodulehel. 

- Kui PR üles haritud ja selle pealt määratud TAR, 

läheb koos maaga üle ka TAR kohustus ja üleandja 

TAR kohustus selle arvelt väheneb. 

- Kui PR või TAR kohustusega maa läheb 

mahetootjale või VPT taotlejale, siis neile PR 

säilitamine ega TAR ei rakendu. 

- Kui mahetootja või VPT taotleja on PR üles harinud 

ja annab maa üle, siis nende poolt eelnevalt üles 

haritud PR-i ülevõtja tagasi rajama ei pea. Kuid 

ülevõtja peab säilitama olemasoleva PR-i. 

 



Mis juhtub kui PR ei rajata tagasi 
nõutud ulatuses 
• Tagasirajatava PR-na arvestatakse ainult 

need rohumaad, mida taotleja tähistab 

PIN taotlusel maakasutustüübiga TAR. 

• Tagasirajamisnõude täitmata jätmisel või 

PR ülesharimisel vähendatakse ROH 

toetust alates 2017. 

• TAR-i peab hoidma samal kohal vähemalt rohumaa 

6nda aastani – nõude rikkumisel vähendus kuni 6nda 

aastani. 

• Uusi PR-e ei tohi rohkem üles harida kuni üle-Eestilise 

loa saamiseni. 



ROH toetuse vähendus  
• ROH summa vähendus tagasi rajamata 

jäetud ha ulatuses. 

• Alates 2017 ROH nõuete rikkumise eest 

täiendav halduskaristus, kui ROH 

rikkumise alune pind kokku on >2 ha või 

>3% ÜPT kindlaksmääratud pinnast, 

millest on eelnevalt maha arvatud ROH 

nõuete rikkumise alune pind. 



Rohumaade vanuse info 

• 2017 taotlemisel abiks rohumaade 

vanuse kiht, kus andmed 2016 rohumaa 

vanuse kohta. 

• Olemasolevate PR-de info andmed 

toodud põllumassiivi andmetes – eraldi 

põllumassiivid. 

• Massiivide andmetes info TAR kohta – 

massiivid, mille alusel TAR määratud. 



Muudatused e-PRIA 
taotlemise teenustes 2017. 

aastal 

Kätlin Tedrema 

29.03.2017 



Üldinfo – oluline meeles pidada 
Kliendiks registreerimine toimub uues e-PRIA 

iseteeninduskeskkonnas, pindalatoetuste teenused on nö 

vanas e-PRIAs! 

Pindalatoetuste teenuseid saab kasutada kas ID kaardi, 

Mobiil ID või pangaparoolidega. Kliendiks registreerimine 

uues e-PRIAs pangaparoolidega võimalik ei ole! 

Juhendid: http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid 

e-PRIA tehniliste küsimuste puhul telefon: 737 7677; 

sisuliste küsimuste puhul 7377679; 

 

 

 

http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid
http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid


Üldinfo – oluline meeles pidada 

Teenuste kiirlingid esilehel, Seadete alt meiliaadressi 

lisamine; 

Esilehel kuvatakse teade, milles on lingid esitamata 

taotlusvormidele; 

TOS teadetes kuvatakse lingid esitamata taotlusvormidele; 

LOT või NAM toetuse taotleja peab esitama PT50/50A 

taotlusvormi ning täitma NV küsimustiku osa; 

Meelespea: 

 

 



PT50, PT50A, ökoalad - meeldetuletuseks 

VPT skeemis osalejaid puudutav info: 

VPTst loobumise võimalust kuvatakse ainult sellistele taotlejatele, 

kes on 2015. aastal VPT skeemiga liitunud – st sõltuvalt taotlejast, 

on kuvatav taotlusvorm erineva ülesehitusega!  

 

 

Samuti ei kuvata taotlejatele, kes on liitunud VPT skeemiga, 

ökoalade loetelu, kuna VPT skeemiga liitunutele need nõuded ei 

kehti.  

VPT skeem asendab ainult otsetoetuseid, st kui taotletakse ka 

MAK toetuseid, tuleb täita NV küsimustik; 

Väljatrükile kuvatakse kõikidele VPTst loobumise võimalus! 

 

 



PT50, PT50A, ökoalad - uus 
Vormil üldandmete järel lingid taotluse erinevatele osadele: 

NV küsimustik; Põldude loetelu; Ökoalade loetelu; Koondinfo 

+ nö tagasilinkimine lehe algusesse; 

Friisimist veel testime – loodetavasti saame kasutada see 

aasta; 

Paljude kultuuride puhul tuleb täpsustada kultuurid ning 

kultuuride osakaalud Minu Põllud teenuses ning kuvatakse 

taotlusel kultuuri veergu; 

Üleminekutoetused + muudatused vormil SORT toetuse osas 

NB! Meeles pidada, et ökoalade loetellu kantakse kõik 

potentsiaalsed ökoalad, taotleja peab valima nende hulgast + 

e-PRIAs kuvatakse juba koefitsiendiga läbikorrutatud pind; 

 

 



TOS teated 

Läbi lugeda TOS teadete tekstid! 

Rohumaa vanuse kontrollid teostatakse Minu Põllud poole 

peal; 

Üks näide 2016. aastast: klient tegi volituse konsulendile, 

ühe põllu osas kuvati teade, et PRIA andmetel ei ole 

tegemist PR-ga. Taotlusele jäi PR, seetõttu põllumaa pind 

alla 15 ha. Kontrolli tulemusena muutus P maakasutusega 

põlluks + taotlejale hakkas kehtima ökoalade nõue. 

Kaasnes ROH toetuse vähendus.    

 



Koondinfo 

Oluline on lugeda läbi koondinfo!  

Endiselt info kõikide taotletud toetuste + 

põldude arvu + pinna kohta + olulisemad %-lised 

väärtused (liblikõieliste ja talvise taimkatte %, 

ökoalade % jne) 

Koondinfo nüüd ka kõikidel lisavormidel, sh 

kokkuvõte muudatusavaldusega muudetavatest 

andmetest; 



MT vormid 

MT68 – Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse 

taotlusvorm 

Uus veerg „Taotlen Jah/Ei“ – veerg kuvatakse ainult e-

PRIAs – tuleb taotlusele „Minu Niidud“ teenusest. KeA 

peab selle kooskõlastama. 

 

 



E-PRIA teenused 
Uus e-PRIA teenus „Põldude ajaloolised andmed“ – 

võimalik saada xml või csv väljund kõikide oma esitatud 

pindalatoetuste taotlustel olevate põldude kohta; 

Antud teenusest saab kätte vajalikud andmed eAgronomi 

teenuste kasutamiseks 

 

Endiselt olemas Toetusõiguste teenus ning Kohustuste 

teenus 

Kohustuste teenuses jooksev seis. Kohustuste andmete 

vaatamine on võimalik aastaringselt, kohustuste 

üleandmine on võimalik alates 02.05; 

 



2017.a uuendused e-
PRIA kaardirakendustes 

Vivian Parts 
PRIA / põldude registri büroo 

 

29.03.2017 



Uuendused 

1. „Minu põllud“ teenus (MP) 

2. „Minu niidud“ teenus (MN) 

3. Maakasutuse kontrollid 



Veerud MP nimekirjas 

Kasutaja saab: 

muuta veergude laiusi; 

sorteerida kõikide veergude järgi; 

peita või teha veerud vaates taas nähtavaks. 

 



Veerud MP nimekirjas 



MP: Uus maakasutuse tüüp 
Tagasirajatud rohumaa ehk TAR 



MP nimekiri – info TAR kohta 



MP viisardis sammudes 1-4 info TAR 
kohta 



MP Täpsustatud kultuur 



MP 4. samm – täpsustatud kultuur 



Täpsustatud kultuuri märkimine 



MP: Uus kiht - Rohumaad 



MP: Niitmistuvastus  
NB! 2017. a testimisel! 



MN 4. samm – võimalus taotlemisest 
loobuda 



MN– koosluste nimekirja veerud 



Põllu maakasutuse kontrollid 

 Ükski põllumassiivi ja põllu maakasutuse 

vastuolu ei takista põllu salvestamist; 

Vajadusel üle vaadata ja muuta põllu piir, 

maakasutus; 

Vajadusel põhjendada ja selgitada 4. 

sammus. 



Põldude maakasutuse kontrollid 

1. P, PR või PK massiivile joonistatud põld 

kattub osaliselt või täielikult kihiga 

"Rohumaad" 0-4a alaga ning taotleja 

märgib põllule maakasutuseks PR + 

rohttaimed. 

2. Taotleja joonistatud põld kattub osaliselt 

või täielikult kihil "Keskkonnatundlik 

püsirohumaa" ehk TPR alaga ning taotleja 

märgib põllule maakasutuseks P + 

heintaimede segu (mis ei katkesta PR 

järgnevust). 

 



3. PR massiivile joonisatud põld kattub TPRi 

alaga ja kihil "Rohumaad" oleva 0-4a 

alaga ning  taotleja märgib joonistatud 

põllule maakasutuse PR või TPR. 

4. PR, PK või P massiivi põld on TPR alaga 

kattuv ja kattub osaliselt või täielikult 

kihil "Rohumaad" oleva 5a alaga ning 

taotleja märgib joonistatud põllule 

maakasutuse P + heintaimede segu (mis 

ei katkesta PR järgnevust). 

 



5. P või PK massiivile joonistatud põld 

kattub  <100% "Rohumaad" kihiga või kui 

kattuvus on  100% 0-4a rohumaaga ning 

taotleja märgib  põllu maakasutuseks TPR. 

6. P või PK massiivile joonistatud põld ei 

kattu  ühegi kihi "Rohumaad" objektiga 

ning taotleja  märgib põllu maakasutuseks 

PR. 

 



7. Taotleja joonistab P või M 

maakasutusega  põllumassiivile põllu, mille 

maakasutuseks  määrab PK/PR/TPR/TAR 

või määrab uuele  elementidega kattuvale 

põllule maakasutuse  PK/PR/TPR/TAR ning 

põld kattub selliste  säilitatavate 

elementidega, mis oma  tingimustega ei 

sobi valitud maakasutusega (nt  põllusaar, 

metsasiil, hekk (mitte piiril olev) ja  puude 

rida (mitte piiril olev)). 

 



8. P, PK või PR massiivile joonistatud põld 

kattub  kihil "Rohumaa vanus" 6a (PR) 

rohumaaga ning  taotleja märgib põllu 

maakasutuseks TAR. 

9. PR massiivile joonistatud põld kattub 

 rohumaaga ning taotleja märgib põllu 

 maakasutuseks TAR. 

 



10.P, PK või PR massiivile joonistatud põld 

 kattub TPRiga ja osaliselt või 

täielikult  rohumaa kihil oleva 6a (PR) 

alaga ning märgib  põllule P + 

heintaimede segu (mis ei katkesta 

 püsirohumaa järgnevust). 

11.Ühtseks maa-alaks märgitud põllud 

peavad reaalselt külgnema. 

 



Abiks e-PRIAs 

• http://www.pria.ee/ePRIA/Juhendid - e-

PRIA kasutusjuhend 

• 737 7679 – pindalatoetuste infotelefon 

• maa@pria.ee – info põllumassiivide 

kohta, avaldused jne 



2016. aasta administratiivsed 
kontrollid - peamised 
eksimused ja millele 
tähelepanu pöörata 

 
Tanel Trell 

PRIA/Menetlusbüroo 

 

 



Ühtne pindalatoetus 

Peamised toetuse vähendamise põhjused: 

 

 

 

 

puudus õigus maad kasutada või ei olnud maa taotleja 

kasutuses – 130 (taotlejal)  

Taotlemine toetusõiguslikust suuremale pinnale või topelt 

taotlemine 

84 taotlejal vähendati toetust või ei määratud seda üldse, 

sest hekseldatud rohi oli maas üle lubatud määra. 

 

 

Põhjus 2015 2016 

Taotletud ja 

kindlakstehtud 

pindade erinevus 

845 taotlejat 

(4620 ha) 1668 

taotlejat (6300 ha) 

 

845 taotlejat 

(4620 ha)  



Eelkontrolli teatis (ET) -1007-le taotlejale 

Muudatusavalduse esitas 346 taotlejat 548 massiivi ja 666 

põllu kohta. Topelt taotlejate arv vähenes 51%, 226 

taotleja võrra. 

 
  

Enne ET 
saatmist 

06.juuli 
seisuga 

Vähenemine 
arvuliselt 

Vähenemise 
% 

Mitme taotlejaga 
lõhkiste 

massiivide arv 367 207 160 44 

1 taotlejaga 
lõhkiste 

massiivide arv 1396 966 430 31 

Topelttaotlejate 
arv 445 219 226 51 



Nn rohestamine (ROH) 

Mitmekesistamine (MK) 

 

 

 

 

Peamised toetuse vähendamise põhjused: 

MK peamise kultuuri nõude rikkumine – 169 

MK 2 peamise kultuuri nõude rikkumine – 41 

Põhjus 2015 2016 

Mitmekesistamise 

nõude rikkumine 

255 186 



ROH ökoalade nõue 

 

 

 

 

 

Taotlejad, kelle ökoalade % oli pärast kontrolle 0 – kas 

administratiivse või kohapealse kontrolli tulemusena – 98 

(aastal 2015 oli selliseid taotlejaid 177) 

Söödiks ja kesaks märgitakse püsirohumaad. 

Maakasutus ei ole õigesti märgitud 

Toetust ei määratud ROH nõuete rikkumise eest - 10 

Põhjus 2015 2016 

Ökoalade 

nõude 

rikkumine 

331 195 



ROH - Püsirohumaade säilitamine ja 
toetuse vähendamine 

Tundlikku püsirohumaad ülesse ei haritud.  

2016. aastal vähenes püsirohumaa suhtarv 2015. 

aasta võrdlusarvuga võrreldes üle lubatud 5% 

piiri 

2016 aasta oli viimane, mille jooksul ei järgne ROH 

nõuete rikkumisele täiendavaid halduskaristusi. 

 

 



Noorte põllumajandustootjate (NPT)  
ja puu- ja köögivilja otsetoetus (PKV) 

NPT 

 

 

Kõik liikmed ei vastanud nõuetele, peamiselt 

seetõttu, et tegu ei olnud esmase alustamisega 

põllumajanduses  

PKV  

Jälgige, et tegu oleks toetusõigusliku kultuuriga 

Puuvilja aedades kehtivad ÜPT reavahede 

hooldamise nõuded ja kui seda tähtaegselt ei 

tehta, siis ei ole need pinnad toetusõiguslikud. 

 

Põhjus 2016 2015 

Ei vastanud NPT nõuetele 211 212 



Väiketootja kavaga (VPT) liitunute 
toetus 
 

 

 

Maksimum summa 1250 eurot! 

Loobuda saab loomatoetuste ja pindalatoetuste taotlusel 

taotlusperioodil vastava märke tegemisega, mida ei saa 

enam tagasi võtta ka taotluse annulleerimisega. 

Loobumine emmal-kummal taotlusel tähendab 

tavatingimustes taotlemist nii looma- kui pindalapõhiste 

otsetoetuste osas. 

VPT kavas osalemine ei ole päritav ega üleantav. 

2015 
liitusid 

2016 
jätkasid 

2016 
taotlesid 

Taotlejate arv 2032 1983 1679 



MAHE 

 

 

 

 

 

Kuni kolme aastane rohumaa – makstakse taotlejale 

kõrgemas määras, et neljandal aastal oleks sellel mõni 

muu kultuur kui heintaim. Kui neljandal aastal on ikkagi 

heintaimed, siis nõutakse enammakstud toetus tagasi. 

Nõude täitmist kontrollitakse ka juhul kui taotleja kohustus 

lõpeb enne nõue täitmise tähtaega. 

Erinev kultuur taotlusel – 52 taotlejat 

 

Põhjus 2015 2016 

Viljavahelduse nõuete 

rikkumine 

87 57 

Liblikõieliste nõue 62 57 

Kohustuse väheneme 124 209 



KSM 
Algselt võetud kohustusaluse pinna vähenemine 

Toetuse tagasinõue 1231 taotlejal (1672 ha ulatuses) 

Neist 1001 taotleja tagasinõue jäi alla 100 euro (474 ha 

ulatuses) ja seda summat reaalselt tagasi ei nõuta 

230 taotlejal üle 100 euro (1198 ha ulatuses), millest 283 

ha on tingitud kohustuse lõppemisest ja 706 ha ulatuses 

on tegemist heintaimede kasvatamisega kauem kui  neli 

aastat. 

NB! Kohustuste andmeid saate vaadata ja kohustust 

teisele taotlejale üle anda teenusest Pindala- ja 

loomapõhiste toetuste kohustuste andmete vaatamine ja 

üleandmine.  

https://testepria.pria.ee/epria/pria.jsp?ago=F_2089292884&lingiKirjeldus=Pindala-_ja_loomap6histe_toetuste_kohustuste_andmete_vaatamine_ja_yleandmine
https://testepria.pria.ee/epria/pria.jsp?ago=F_2089292884&lingiKirjeldus=Pindala-_ja_loomap6histe_toetuste_kohustuste_andmete_vaatamine_ja_yleandmine
https://testepria.pria.ee/epria/pria.jsp?ago=F_2089292884&lingiKirjeldus=Pindala-_ja_loomap6histe_toetuste_kohustuste_andmete_vaatamine_ja_yleandmine
https://testepria.pria.ee/epria/pria.jsp?ago=F_2089292884&lingiKirjeldus=Pindala-_ja_loomap6histe_toetuste_kohustuste_andmete_vaatamine_ja_yleandmine
https://testepria.pria.ee/epria/pria.jsp?ago=F_2089292884&lingiKirjeldus=Pindala-_ja_loomap6histe_toetuste_kohustuste_andmete_vaatamine_ja_yleandmine
https://testepria.pria.ee/epria/pria.jsp?ago=F_2089292884&lingiKirjeldus=Pindala-_ja_loomap6histe_toetuste_kohustuste_andmete_vaatamine_ja_yleandmine
https://testepria.pria.ee/epria/pria.jsp?ago=F_2089292884&lingiKirjeldus=Pindala-_ja_loomap6histe_toetuste_kohustuste_andmete_vaatamine_ja_yleandmine


KSM  

Põllul on teravilja kasvatatud kauem kui kolmel 

järjestikusel aastal 

 

 

 

Põllul on kasvatatud sama liiki põllukultuuri või köögivilja 

kauem kui kahel järjestikusel aastal 

 

 

  

 

2015 2016 

Taotlejate arv 220 189 

2015 2016 

Taotlejate arv 103 68 



KSM 

Põllul on kasvatatud ristõieliste sugukonda kuuluvaid 

põllumajanduskultuure uuesti enne kolme aasta 

möödumist  

 

 

 

4 aastane lühiajaline rohumaa – kui korra kohustusaastal 

ei kasva põllul muu kultuur kui heintaimed, siis pole põld 

olnud toetusõiguslik ka eelnevatel aastatel 

 

2015 2016 

Taotlejate arv 120 96 

2015 2016 

Taotlejate arv 317 85 



Loomade heaolu toetus 

Koolituse lisanõue 

 

 

 

Nõude LHT ravimtaimed lammastele ja kitsedele rikkumine 

 

 

8 lihaveiste pidajat ei saanud toetust, sest ei täitnud talve 

perioodil hoones või rajatises loomade pidamise nõuet 

4 taotlejale ei määratud toetust, sest taotlusalune loomagrupp 

oli MAHE  

 

 

Aasta Taotles  Määrati 

2015 233 1 

2016 466 421 

2015 2016 

Taotlejate arv 108 37 



PLK ja SORT 
PLK 

NB! PLK toetuse toetusõiguslikud kaardikihid 

võivad perioodide vahel olla erinevad, arvestage 

sellega vana perioodi kohustuse asendamisega 

uueks! 

SORT 

Jälgige, et kõik vajalikud lisadokumendid nagu 

taimepassid ja etiketid saaksid esitatud hiljemalt 

taotlusperioodi lõpuks 



Kokkuvõtteks 

Viige ennast nõuetega kurssi ja kui tekib küsimusi maa ajaloo 

osas, siis on abiks veebikaardil väljas olevad taotletud e-

põldude andmed aastate 2011-2016 kohta.  

Järgige tähtaegu! - Pärast vastuvõtuperioodi, s.o pärast 16. 

juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotluses 

esinevate puuduste kõrvaldamiseks saab taotlusel muudatusi 

teha kuni 16. juunini või kuni PRIA saadetud järelepärimises või 

e-PRIAs antud teates toodud tähtajani.  

Kasutage taotlemiseks e-PRIA-t, palju vormistuse ja 

sisupõhiseid kontrolle, mis aitavad vigu vältida. Lugege 

teateid ja reageerige koheselt, kui tekib küsimusi, helistage 

PRIA infotelefonile.  

Kokkuvõte taotlusel esitatu ja nõuete täitmise osas aitab 

eksimusi vältida. Sisaldab ka üles jäänud teateid. 



Pindalatoetuste 
kohapealne kontroll 
2016 

Jaanus Ainso 

PRIA/kontrollibüroo 



Käsitletavad teemad 

• Valim 

• Pindalatoetuste suuremad rikkumised 

• NV peamised rikkumised 



Pindalatoetuste valimi maht 

926 
986 

875 

1226 1243 
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Valimite mahud 

73071,5 74970,5 

67032,57 

93580 

128537 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

2012 2013 2014 2015 2016 

Pindala (ha) 

Pindala (ha) 



ÜPT rikkumised 

Põld on nõuetekohaselt hooldamata – 192 taotlejat (569 

põldu) 

 

 



ÜPT rikkumised (2) 

61 taotleja kohapealses kontrollis leiti eest maa, mis ei 

olnud taotlemise aastal põllumajanduslikus kasutuses 

(128 põldu). 

 



ÜPT rikkumised (3) 

Maa kasutamiseks puudus õiguslik alus - 18 

taotlejat (77 põldu) 

Maale taotles toetust maa omanik, kes põllu 

harimisega ei tegelenud – 47 taotlejat (106 põldu) 



Rohestamise rikkumised 

Kohapealses kontrollis leiti 62-l taotlejal 207 

ökoala, mis ei vastanud kehtestatud 

nõuetele; 

50 taotleja 108-l põllul leiti eest kultuur, mis 

ei olnud  harimispraktika kultuuride 

loetelus; 

Lämmastikku siduvat kultuuri on kasvatatud 

veekaitsevööndis - 16 taotleja (36 põldu). 



KSM rikkumised 

Kohapeal eestleitud kultuur või maakasutus ei ole 

KSM toetusõiguslik  - 49 taotlejat (90 põldu);  

Samal põllul on kasvatatud teravilja rohkem kui 

kolmel järjestikusel aastal – 20 taotlejat (20 põldu); 

Samal põllul on kasvatatud sama liiki põllu-, 

rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel 

järjestikusel aastal –6 taotlejat (6 põldu). 



MAHE rikkumised 

Põld ei ole MAH toetusõiguslik (kohapealse 

kontrolli käigus eestleitud põllu, maa-ala või põllu 

osa pindala on alla 0,30 ha) – 62 taotlejat (187 

põldu);  

Ei ole täidetud mullaproovide võtmise ja 

edastamisega seotud nõudeid  - 18 taotlejat; 

Kohapeal eest leitud kultuur kuulub madalamasse 

ühikumääragruppi – 48 taotlejat (166 põldu). 



LHT rikkumised 

Karjatamisperioodil ei ole karjatatud vähemalt taotlusel 

märgitud arvul loomi – 6 taotlejat. 

Karjatamispäevik puudu/kajastuvad andmed puudulikud – 4 

taotlejat. 

Lamba/kitse kohta ei ole kasvatatud vähemalt 5 määruses 

loetletud põllumajanduskultuuri – 32 taotlejat 

Loomapõhised puudused: 

Taotletud loom karjast välja viidud – 314 looma (23 

taotlejat). 

Puuduvad mõlemad kõrvamärgid – 8 looma (3 taotlejat). 

Kanne karjaregistris puudu või puudulik – 72 looma (6 

taotlejat). 





PLK rikkumised 

Karjatatav poollooduslik kooslus on 1. oktoobriks 

nõuetekohaselt karjatamata – 11 taotleja alad; 

Niidetav poollooduslik kooslus on 1. septembriks 

niitmata või on niide kokku kogumata – 10 

taotleja alad; 

Ala ei ole hooldatud KeA poolt taotlusperioodil 

kinnitatud hooldamisvõttega – 4 taotleja alad. 

 



Nõuetele vastavuse suuremad 
rikkumised 

PRIA – tuulekaera tõrjeabinõude järgmine oli puudulik 39-

l taotlejal; 

Loomade registri kontroll – loomade liikumisest 

teavitamisega hilines 113 taotlejat, kellest 19-l tuvastatud 

rikkumine oli väike ja selle eest ei sanktsioneeritud; 

VTA – veiste identifitseerimise nõuet rikkus 30 taotlejat; 

PMA – taimekaitsevahendite kasutamisele kehtestatud 

nõuete rikkumisi tuvastati 3 taotlejal; 

KKI – sõnnikuhoidlale seatud nõuete rikkumisi oli 10-l 

taotlejal, kellest enamusel oli sama nõude rikkumine 

tuvastatud juba mitmel varasemal aastal. 



Infoks ja meeldetuletuseks! 

Maade kasutamise õiguslik alus 

Õigeaegne teavitamine loomade liikumisest 

Kultuuride järgnevus (ka kohustuse 

ülevõtmisel) 

Rohumaade vanuse jälgimine 

 

 


