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NÕUETELE VASTAVUS  
 

 
Nõuetele vastavuseks nimetatakse kohustuslike majandamisnõuete (KM) ja heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste (HPK), sh püsirohumaa (PR) pindala 
säilitamise kohustuse täitmist.  
 
Nõuetele vastavuse süsteemi eesmärgiks on tagada, et täies mahus toetusi saavad need 
põllumajandustootjad, kes järgivad keskkonna-, loomade heaolu- , rahva- ja taimetervise ning 
põllumajandusmaa heas korras hoidmise nõudeid.  
 
 
Kellele see kehtib?  
Nõuetele vastavuse nõudeid peavad järgima järgmiste toetuste taotlejad: 
* Otsetoetused: ühtne pindalatoetus (ÜPT), piimasektori eritoetus. 
* Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 toetused:  

• ebasoodsamate piirkondade toetus (ESA); 
• põllumajanduslik keskkonnatoetus (PKT): keskkonnasõbraliku majandamise toetus 

(KSM), mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAH), ohustatud tõugu looma 
pidamise toetus (OTL), kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (Sangaste) ja 
poolloodusliku koosluse hooldamise toetus(PLK);  

• Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT); 
• Natura 2000 toetus erametsamaale (NAM); 
• loomade karjatamise toetus (LKT).  

Nõuded kehtivad põllumajandustootja põllumajandusliku tegevuse või põllumajandusliku 
majapidamise põllumajandusmaa suhtes, olenemata sellest, kas sellele maale toetusi 
taotletakse või mitte. 
 
 
Kus kehtivad? 
Nõudeid tuleb täita kogu majapidamises. Nõuded kehtivad ainult põllumajandusliku tegevuse 
või põllumajandusmaa suhtes, olenemata sellest, kas sellele maale toetusi taotletakse või 
mitte. Erand Natura 2000 erametsa puhul: nõudeid tuleb täita ka metsaalal, millele toetust 
taotletakse.  
 
 
Nõuetele vastavus jaguneb:  
1) Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused (HPK), sh püsirohumaa säilitamine – 
kehtestatakse põllumajandusministri määrusega; 
2) Kohustuslikud majandamisnõuded (KM) – nõuded tulenevad juba kehtivatest Eesti ja 
Euroopa Liidu õigusaktidest.  
 
Lisaks moodustavad nõuetele vastavuse osa väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise 
miinimumnõuded (VTK), mis on lisanõuded põllumajandusliku keskkonnatoetuse viie 
alameetme toetuse taotlejatele.  
 
 
1) HEAD PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNATINGIMUSED (HPK) 
Tingimused on kehtestatud põllumajandusministri 17.02.2010. a määrusega nr 11 “Head 
põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise 
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täpsem kord,  püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning 
püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord“. Nõuded on 
määratletud teemade järgi, milleks on mulla erosioon, mulla orgaanilise aine ja struktuuri 
säilitamine, minimaalne hooldustööde tase põllumajandusmaal ning veekaitse- ja majandus. 
Enamus põllumajandusmaa hooldamise nõudeid on kehtinud alates 2004. aastast, viimastel 
aastatel täiendatud mulla- ja veekaitse nõudeid.  2011. a nõuetes sisulisi muudatusi ei ole.  
 
Püsirohumaa säilitamine 
Püsirohumaadel on keskkonnale positiivne mõju ning nende säilitamise eesmärgiks on vältida 
rohumaade suuremahulist üles harimist. Püsirohumaade säilitamise kohustust jälgitakse riigi 
tasandil (PRIA) ning senimaani on Eesti oma kohustuse täitnud. Vajaduse korral avaldab 
PRIA teabe püsirohumaa pindalaks vajalike abinõude rakendamise kohta väljaandes 
Ametlikud Teadaanded. 
Püsirohumaa mõiste: püsirohumaa on maa, mida kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
looduslikuks kasvatamiseks (isekülvi teel) või harimiseks (külvamise teel), ning mis ei ole 
põllumajandusettevõtte külvikorraga hõlmatud viie aasta jooksul või kauem. 
Püsirohumaana käsitletakse kõiki üle 5 a põlde, mille maakasutuse tüübiks on taotlusel 
põldude loetelus märgitud pikaajaline rohumaa (PR) või looduslik rohumaa (LR).  
Ühe kultuuriga rohumaad (nt puhas liblikõieline: ristik või lutsern) ei loeta püsirohumaaks, 
kuna see peab sisaldama vähemalt 2 kultuuri. 
Püsirohumaa uuendamine on lubatud heintaimede seguga ilma vahekultuurita. Uuendamine 
tähendab nii pealtparandust, kus vana rohukamarat ümber ei künta kui ka uuskülvi, kus vana 
rohukamar küntakse sisse ja samale põllule külvatakse uuesti heintaimed.  
Kui säilitamisele kuuluva püsirohumaa asemele külvatakse vahekultuur või rajatakse 
mustkesa, katkestab see püsirohumaa olemasolu. Vahekultuuriks loetakse kõik teravilja-, 
kaunvilja-, köögivilja-, õli-, kiu- ja rühvelkultuurid või ühest kultuurist koosnevad heintaimed 
ning mis tuleb vahekultuuri kasvatamise aastal märkida vastava maakasutusega (P…vms).  
Kui taotleja planeerib rajatud rohumaa jätta püsirohumaaks, ei või ta seda üldjuhul taotlusele 
märkida püsirohumaana (PR või LR) rohumaa rajamisest alates järgneval 5 aastal. Siinkohal 
kehtib keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse taotlejatele erisus, kus  taotleja võib 
soovi korral oma rajatud mitmeliigilise pikaajalise rohumaa märkida rohumaa rajamise aastast 
alates püsirohumaana (PR e pikaajaline rohumaa), kuid talle lisandub kohustus seda maad ka 
järgmised 5 aastat rohumaana säilitada.  
Kui maakasutuse ja püsirohumaa säilitamise kohustus läheb üle teisele põllumajandustootjale, 
säilitab vastuvõtja püsirohumaa pindala taotluses näidatud ulatuses. Üleandja ja vastuvõtja 
täidavad põllumajandusministri 17. veebruari 2010. a määruse nr 11 „Head põllumajandus- ja 
keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord, 
püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa 
säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord“ lisas 3 toodud püsirohumaa 
säilitamise kohustuse üleandmise-vastuvõtmise taotluse. Üleandja edastab taotluse ärakirja 
PRIA-le 15 päeva jooksul. 
 
Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded (VTK) 
Täiendavad nõuetele vastavuse nõuded põllumajandusliku keskkonnatoetuse 5 alameetme 
toetuste taotlejatele, milleks on keskkonnasõbraliku majandamise (KSM), 
mahepõllumajandusliku tootmise (MAH), ohustatud tõugu looma pidamise (OTL), kohalikku 
sorti taimede kasvatamise (Sangaste) ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetused. 
Nõuded on kehtinud Eestis alates 2009. aastast ja 2011. aastal sisulisi muudatusi ei ole. 
Nõuded on avaldatud poollooduslike koosluste (PLK) hooldamise toetuse määruse lisas ning 
kodulehtedel.  
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KOHUSTUSLIKUD MAJANDAMISNÕUDED (KM) 
Nõuded tulenevad Eestis juba kehtivatest õigusaktidest (nt Veeseadus, Looduskaitseseadus, 
Identifitseerimisele kuuluvate loomade registreerimise kord, Toiduseadus, Söödaseadus, 
muud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu  otsekohalduvad määrused, …). Nõuded rakenduvad 
Eestis järk-järgult vastavalt etteantud ajakavale aastatel 2009–2013.  Kõikide nõuete täitmist 
on tavapäraste kontrollide käigus kontrolliasutused kontrollinud ka varasemalt.  
 
A osa kehtib alates 2009. a  – keskkonna osas (KM 1–5) on 18 nõuet ning loomade 
identifitseerimise ja registreerimise osas (KM 6-8) 8 nõuet. 2011 aastal sisulisi muudatusi ei 
ole.  
B osa hakkas kehtima alates 2011. a – rahva-, looma- ja taimetervise ning 
loomahaigustest teatamise osades (KM 9–15) on kokku 20 nõuet.  
 
Alates 2013. aastast rakenduvad loomade heaolu (KM 16–18) osa nõuded. 
 
 
UUED KOHUSTUSLIKUD MAJANDAMISNÕUDED (KM 9–15) ALATES 2011: 
 
TAIMEKAITSEVAHENDITE KASUTAMINE (KM 9) 
NÕUE 1: Kasutada tohib ainult Eestis turule lubatud taimekaitsevahendeid. 
(Taimekaitseseadus § 62 lg 2). 
Eestis turule lubatud taimekaitsevahendite nimekiri on avaldatud Põllumajandusameti 
koduleheküljel. 
 
NÕUE 2: Taimekaitsevahendit tohib kasutada ainult märgistusel nimetatud tingimusel, 
otstarbel, viisil ja kulunormide piires (Taimekaitseseadus § 78  lg 1).  
Taimekaitsevahendi kasutaja peab jälgima, et vahendit kasutataks ainult nendel kultuuridel, 
mis on vahendi märgistusel loetletud. Kõik kasutatud taimekaitsevahendid peavad olema 
kantud põlluraamatusse, sõltumata sellest, kas nad on ostetud vabamüügist või 
taimekaitsetunnistuse alusel. Taimekaitsevahendi märgistusel näidatud kulunorme võib 
kasutamisel vähendada, kuid ei või mingil juhul ületada. Taimekaitsevahendite kasutamisel 
tuleb kinni pidada märgistusel nimetatud kasutuspiirangutest (puhvertsoon, 
taimekaitsevahendi järjestikustel aastatel samal põllul kasutamise keeld). Puhvertsoon on 
veepiiri ja taimekaitsevahendiga pritsitava ala vahele jääva riba laius meetrites, millest 
lähemale veekogule ei või taimekaitsevahendit kasutada. Kasutuspiirangud nii puhvertsooni 
laiuse kui ka järjestikustel aastatel samal põllul kasutamise keelu kohta on toodud 
taimekaitsevahendi märgistusel. Koondnimekiri taimekaitsevahenditest, milledele on 
kehtestatud nimetatud kasutuspiirangud, on avaldatud ka PMA kodulehel. Kui 
taimekaitsevahendile ei ole kehtestatud puhvertsooni nõuet, lähtutakse veekogude (veega 
kraavid, jõed, järved) läheduses pritsimisel Veeseadusega kehtestatud veekaitsevööndi ulatuse 
nõudest  (maaparandussüsteemide eesvooludel valgalal alla 10 km2 – 1 m; teistel järvedel, 
veehoidlatel, jõgedel – 10 m ja 20 m suurte veekogude [Läänemeri, Peipsi ja Pihkva järv, 
Võrtsjärv] kallastest). 
 
 
HORMOONIDE KASUTAMINE LOOMAKASVATUSES (KM 10) 
NÕUE 1: Turustada ei tohi inimtoiduks loomi ja neilt pärit loomseid saadusi, kellele on 
manustatud keelatud aineid ning ravimeid või kui loomaarsti poolt määratud ravimi 
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keeluaeg ei ole möödas (põllumajandusministri 12.01.2009 määrus nr 5 § 1, Toiduseadus § 
22 lg 4).   
Nõue puudutab nii toidu kui ka loomatervishoiu valdkonda. Loomset toitu on keelatud 
kasutada, kui loomale on manustatud ravimit, ravimitaolist või hormonaalse toimega ainet ja 
kui nende kasutamise järgne keeluaeg ei ole möödunud. Põllumajandusloomadele on keelatud 
manustada järgmisi biostimulaatoreid, hormoonpreparaate ja muid aineid mis tahes viisil:  
1) nõukogu määruse (EMÜ) nr 37/2010 lisas tabelis 2 nimetatud farmakoloogilised 
toimeained (Aristolochia spp. ja sellest valmistatud preparaadid, Klooramfenikool, 
Kloroform, Kloorpromasiin, Kolhitsiin, Dapsoon, Dimetridasool, Metronidasool, 
Nitrofuraanid (sh furasolidoon), Ronidasool);  
2) androgeense, gestageense või östrogeense toimega ained, sealhulgas 17β-östradiool ja selle 
estrilaadsed derivaadid;  
3) stilbeenid ja stilbeeni derivaadid ning nende soolad ja estrid;  
4) türeostaatikumid;  
5) veiste somatotropiinid (BST);  
6) β -agonistid. Loomset toitu on keelatud kasutada, kui loomale on manustatud ravimit või 
hormonaalse toimega ainet ja kui nende kasutamise järgne keeluaeg ei ole möödunud. 
 
NÕUE 2: Loomapidaja peab arvestust põllumajandusloomale manustatud ravimite ja 
ravimsöötade kohta (põllumajandusministri 23.03.2005 määrus nr 21 § 15).  
Arvestuses kajastatakse: looma või loomarühma identifitseerimise andmed; kasutatud ravimi 
või ravimsööda nimetus ja manustatud kogus; andmed ravimi väljastanud veterinaararsti või 
apteegi kohta; ravimi manustamise kuupäev ja andmed manustaja kohta; veterinaararsti 
etteantud manustamisviis ja raviskeem; määratud keeluaeg.  
 
 
TOIDU- JA SÖÖDAOHUTUS (KM 11) 
Toidu- ja söödaohutuse nõuetele peavad tähelepanu pöörama eelkõige esmatootjad ja 
söödatootjad. Söötade valdkonna nõuded on nõuetele vastavuse süsteemi raames 
mõeldud käitlejatele, kes toodavad sööta oma loomadele või söödavad ostusöödaga 
loomi, keda peetakse toidu tootmise eesmärgil. Nõuded ei kehti isikutele, kes tarbivad 
loomsed saadused ära oma perega.  
Nõuded hõlmavad taimsete esmatoodete tootmist ja sellega seonduvaid tegevusi. Sellised 
tegevused on nt teravilja, puuvilja, köögivilja või maitsetaimede, ürtide kasvatamine. Taim-
sete esmatoodete väike kogus on kogus, mille tootja turustab otse tarbijale või Eestis asuvale 
jaekaubandusettevõtjale, sh toitlustusettevõtjale. Nõuded hõlmavad ka loomsete esmatoodete 
tootmist ja sellega seonduvaid tegevusi. Sellised tegevused on nt munade tootmine ja 
kogumine tootja juures ning munade müümine tunnustatud munapakenduskeskusele, 
munatoodete tootmise ettevõttele või kohalikul turul; v.a väikeses koguses, st alla 50 linnuga 
farmist pärinevate munade turustamine; mesindusega seonduvad tegevused, mida teostatakse 
mesiniku enda juures, nagu mee kogumine, vurritamine, pakendamine ja turule viimine, v.a 
väikeses koguses, st 15 tarust pärineva mee turustamine; põllumajandusloomade, sh 
hobuslaste ja farmiulukite pidamine; lüpsiloomade lüpsmine ja piima hoiustamine 
põllumajandusettevõttes, v.a piimafarmist kohapealt otse tarbijale turustamiseks mõeldud 
toorpiima väikeses koguses turustamine, st lehma toorpiim kuni 100 kg päevas või kuni 700 
kg nädalas; kitse toorpiim kuni 20 kg päevas; ute toorpiim kuni 10 kg päevas. 
 
NÕUE 1: Turuleviidav toit peab olema ohutu inimese tervisele ning vastama 
õigusaktides sätestatud nõuetele (EPN määrus (EÜ) nr 178/2002 art 14; Toiduseadus § 12 
lg 1).  
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Toit on töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata aine või toode, mis on mõeldud 
inimestele tarvitamiseks või mille puhul eeldatakse, et seda tarvitavad inimesed. Toidu alla 
kuuluvad ka joogid ja vesi.  
Esmatootmine – esmatoodete tootmine, pidamine või kasvatamine, kaasa arvatud 
saagikoristus, lüpsmine ja põllumajandusloomade kasvatamine enne tapmist. Esmatootmine 
on mõiste, millega kirjeldatakse põllumajandusettevõttes või sellega sarnasel tasandil 
tehtavaid toiminguid. See hõlmab taimsete saaduste nagu teravilja, puuviljade, köögiviljade ja 
maitsetaimede kasvatamist ning nende vedu, ladustamist ja käitlemist (ilma nende laadi 
oluliselt muutmata) ja edasist vedu ettevõttesse; toiduloomade kasvatamist ning sellega seotud 
toiminguid; lüpsmist ja piima hoiustamist; munade tootmist ja korjamist tootja valdustes 
(välja arvatud munade pakkimine). 
 
NÕUE 2: Sööt peab olema ohutu inimese ja looma tervisele (EPN määrus (EÜ) nr 
178/2002 art 15; Söödaseadus § 4 lg 2). 
Sööt on ohtlik, kui sellel on kahjulik mõju inimese või looma tervisele või kui looma 
söötmisel sellise söödaga pole loomadelt saadavad saadused inimestele ohutud. Loomadele 
võib sööta vaid neile ettenähtud sööta. Tuleb jälgida sööda kasutusjuhendit. 
 
NÕUE 3: Esmatoodete tootmisega tegelevad toidukäitlejad peavad tagama suurimas 
võimalikus ulatuses esmatoodete kaitse saastumise eest, võttes arvesse esmatoodete mis 
tahes järgnevat töötlemist (EPN määrus (EÜ) nr 852/2004 art 4 lõige 1 ning I lisa A osa (II 
jaotise punkti 4 alapunktid g, h ja j, punkti 5 alapunktid f ja h).  
 
Esmatootjad, kes tegelevad loomsete ja/või taimsete saadustega, peavad rakendama 
järgmiseid hügieeninõudeid, kui on asjakohane:  

• hoidma ja käitlema jäätmeid ning ohtlikke aineid sellisel viisil, mis välistab 
saastumise;  

• kasutama taimekaitsevahendeid ja biotsiide vastavalt kehtivatele õigusaktidele;  
• vältima toiduga inimesele edasikanduvate nakkushaiguste sissetoomist ja levikut, 

sealhulgas võtma tarvitusele ettevaatusabinõusid uute loomade sissetoomisel ning 
teavitama pädevat asutust võimalikest puhangutest;  

• kasutama söödalisandeid ja veterinaarravimeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele.  
 
NÕUE 4: Esmatoodete tootmisega tegelevad toidukäitlejad peavad pidama arvestust ja 
säilitama andmeid asjakohasel viisil ja asjakohase aja jooksul ohtude ohjamiseks võetud 
meetmete kohta (EPN määrus (EÜ) nr 852/2004: III jaotise punkti 8 alapunktid a, b, d ja e, 
punkti 9 alapunktid a ja c).  
 
Loomakasvatusega või loomse päritoluga esmatoodete tootmisega tegelevad toidukäitlejad 
peavad pidama arvestust eelkõige:  

• loomadele söödetud sööda liigi ja päritolu kohta;  
• loomade ravimiseks kasutatud veterinaarravimite või muude menetluste, nende 

kasutamise ja keeluaegade kuupäevade kohta;  
• haiguste esinemise kohta, mis võivad vähendada loomse toidu ohutust;  
• loomadelt võetud proove või muudel diagnostilistel eesmärkidel võetud proove 

kasutades tehtud asjakohaste analüüside inimese tervise seisukohast tähtsate tulemuste 
kohta;  

• loomade või loomse päritoluga toodete kontrollimise asjakohaste aruannete kohta.  
 
Taimsete toodete tootmisega või vastava saagi kogumisega tegelevad toidukäitlejad peavad 
pidama arvestust eelkõige:  
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• taimekaitsevahendite ja biotsiidide mis tahes kasutamise kohta;  
• taimedest võetud proove või muudel diagnostilistel eesmärkidel võetud proove 

kasutades tehtud asjakohaste analüüside inimese tervise seisukohast tähtsate tulemuste 
kohta. 

 
NÕUE 5: Toorpiim peab olema nõuetekohane ja pärinema kliiniliselt tervetelt 
loomadelt.  Lüpsiseadmed ja ruumid, kus piima hoitakse, käsitsetakse või jahutatakse 
on paigaldatud ja ehitatud piima saastumisohtu maksimaalselt piiravalt. Lüpsmine 
sooritatakse hügieeniliselt. Vahetult pärast lüpsi tuleb piim hoida puhtas kohas, mis on 
projekteeritud ja varustatud saastamist vältivalt (Toiduseadus § 12 lg 1 ja § 21 lg 1; PM 
määrus 72 § 4; PM määrus nr 71 § 2 lg 3, 4 ja § 5 lg 3).                                                                        
Toorpiim peab olema pärit loomadelt, kes ei ilmuta inimestele piima kaudu kanduda võivate 
nakkushaiguste sümptomeid; kelle üldine tervislik seisukord on hea, kes ei saasta piima; 
kellele pole manustatud keelatud aineid ega tooteid ning kes pole saanud keelatud ravi; kelle 
suhtes, kui neile on manustatud lubatud tooteid või aineid, on järgitud ettenähtud keeluaegu.  
Piima hoidmise ruumid peavad olema kaitstud kahjurite eest, olema piisavalt eraldatud 
ruumidest, kus hoitakse loomi ja vajadusel omama sobilikke külmutusseadmeid. Piimaga 
ettenähtud korras kokkupuutuvate seadmete pinnad tuleb hoida heas korras. Lüpsmine 
sooritatakse hügieeniliselt. Vahetult pärast lüpsi hoitakse piim piima hoidmise ruumis ja 
nõutaval temperatuuril. Piim tuleb peale lüpsi viivitamata jahutada temperatuurini 8 ºC iga-
päevase kogumise puhul või temperatuurini mitte üle 6 ºC, kui kogumine ei toimu iga päev. 
 
NÕUE 6: Kuni tarbijale müügini tuleb mune hoida puhtalt, kuivalt, lõhnavabalt, 
löökide eest efektiivselt kaitstult ja otsese päikese eest varjus (EPN määrus (EÜ) nr 853 
III lisa X jao I peatüki punkt 1). Hoiutingimuste mittetäitmine võib põhjustada munade 
kvaliteedi languse ja/või nende muutumise inimeste tervisele ohtlikuks (saastumise 
tagajärjel). 
 
NÕUE 7: Sööta tuleb käidelda ohutult, puhastel pindadel ja puhaste seadmetega ning 
hoida eraldi ohtlikest ainetest, et vältida sööda saastumist. Tuleb tagada sööda õige 
jaotamine (EPN määrus (EÜ) nr 183/2005 I lisa A osa I peatüki punkt 4e ja III lisa punkt 1 
ja 2). 
Nõude rikkumisel tekib ohtlik saastumine soovimatute, söödaks kõlbmatute või nende 
ainetega, mis teisele loomaliigile on keelatud. Kui sööt ei jõua sihtloomadele, võivad loomad 
saada söödast neile keelatud söödalisandeid või võivad saada söödalisandeid suuremas 
koguses kui neile lubatud. 
 
NÕUE 8: Söödakäitlejad peavad arvet eelkõige järgmise üle: a) taimekaitsevahendite ja 
biotsiidide kasutamine; b) geneetiliselt muundatud seemnete kasutamine; c) iga 
sissetulnud sööda allikas ja kogus ning iga väljaläinud sööda sihtkoht ja kogus (EPN 
määrus (EÜ) nr 183/2005 I lisa A osa II peatüki punkt 2; punkti e alus ka EÜ nr 178/2002 art 
18 lg 2 ja 3). 
 
NÕUE 9: Hankida ja kasutada tohib üksnes sööta, mis pärineb Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 alusel registreeritud ja/või tunnustatud 
söödakäitlejatelt (EPN määrus (EÜ) nr 183/2005 art 5 lg 6). 
Registreeritud ja tunnustatud ettevõtete nimekiri on avalik ja leitav VTA kodulehelt MS 
Exceli failina. Kasutades otsingut (menüüst või klahvikombinatsioon Ctrl+F), on otsitav 
käitleja lihtsalt leitav. 
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NÕUE 10: Käitleja peab tagama turuleviidava või loomadele söödetava toidu ja sööda 
vastavuse pestitsiidide jääkide piirnormidele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 
(EÜ) nr 396/2005 artikli 18 kohaselt (EPN määrus (EÜ) nr 396 art 18).  
Nõue söödale ei kohaldu ja nõuet ei kontrollita loomsete esmatoodete tootmisel. Määruse 
artikkel 18 sätestab, et määruse I lisaga hõlmatud tooted ei sisalda pestitsiidi jääke üle 0,01 
mg/ kg toodete puhul, millele ei ole kehtestatud jääkide piirnorme. Piirnormid on seatud nii, et 
piirnormiga võrdses koguses taimekaitsevahendite jääkide organismi sattumine ei kahjusta 
tervist. Piirnormid on reeglina ADI väärtusest kümneid kuni sadu kordi väiksemad. 
  
NÕUE 11: Käitleja peab tagama toidu jälgitavuse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 18 kohaselt  (EPN määrus (EÜ) nr 178/2002 art 18, 
Toiduseadus § 23).  
Nõue on vajalik, et toidukäitlejad suudaksid kindlaks teha, kellelt ja kellele on toodet tarnitud 
ning kasutaksid süsteeme ja menetlusi, mis võimaldaksid kõnealust teavet pädevatele 
asutustele taotluse korral kättesaadavaks teha. Säilitada tuleb vähemalt järgmised andmed: 
varustaja nimi, aadress ja tarnitavate toodete tunnusandmed; tarbija nimi, aadress ja kohale 
toimetatud toodete tunnusandmed; kuupäev ja kui vajalik, tehingu/tarne toimumisaeg; maht 
või kogus, vastavalt vajadusele. Toidukäitlejad ei pea kindlaks tegema vahetuid tarbijaid, kui 
viimased on lõpptarbijad. 
 
NÕUE 12: Toidukäitleja vastutab käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest 
ja on kohustatud kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks. Isik on kohustatud 
abistama järelevalveametnikku õigusaktidega ettenähtud ülesannete täitmisel (EPN 
määrus (EÜ) nr 178/2002 art 19; Toiduseadus §22 lg 1 ja § 48 lg 4, EPN määrus (EÜ) nr 
852/2004 I lisa A osa II jaotise punkt 6).  
Kui toidukäitleja peab vajalikuks või kui tal on põhjust arvata, et tema imporditud, toodetud, 
töödeldud, valmistatud või turustatud toit ei vasta toiduohutusnõuetele, siis algatab ta 
viivitamata menetlused kõnealuse toidu kõrvaldamiseks turult, kui toit on kõnealuse 
esmakäitleja vahetu kontrolli alt väljunud, ning teatab sellest pädevatele asutustele. 
Toidukäitleja teavitab viivitamata pädevaid asutusi, kui ta arvab või kui tal on põhjust arvata, 
et toit, mille ta on turule viinud, võib kahjustada inimeste tervist. Toidukäitlejad teevad 
pädevate asutustega koostööd seoses meetmetega, mis võetakse nende tarnitavast või tarnitud 
toidust tuleneva riski ärahoidmiseks või vähendamiseks. 
 
NÕUE 13: Söödakäitleja põhjendatud kahtluse korral, et sööt ei vasta 
söödaohutusnõuetele ja võib olla ohtlik inimese või looma tervisele, algatab ta koheselt 
sööda käitlemisest eemaldamise, teavitab sellest viivitamata Veterinaar- ja Toiduametit 
(VTA) ning teeb VTAga koostööd (EPN määrus (EÜ) nr 178/2002 art 20; Söödaseadus § 4 
lg 7).  
Nõude rikkumisel on oht, et ohtlikku sööta ei kõrvaldata või ei suudeta ise (nt pole selleks 
piisavalt pädevust) kogu ahelast kõrvaldada. 
 
 
TSE (TRANSMISSIIVSED SPONGIFORMSED ENTSEFALOPAATIAD (KM 12) 
Transmissiivsed spongiformsed entsefalopaatiad (TSE) on kõik loomadel esinevad 
infektsioosse proteiini ehk priooni tekitatud spongiformsete ajukahjustustega kulgevad ning 
surmaga lõppevad loomade haigused. 
 
NÕUE 1: Põllumajandusloomadele ei tohi sööta neile keelatud loomset proteiini (EPN 
määrus (EÜ) nr 999/2001 art 7).   
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Põllumajandusloomadele on keelatud sööta mäletsejalistelt saadud želatiini, hüdrolüüsitud 
valke (v.a mittemäletsejaliste kehaosadest ja mäletsejaliste toornahkadest saadud) ja 
töödeldud loomseid valke (liha- ja kondijahu).  
Lisaks on mittemäletsejalistele keelatud sööta verejahu.  
Lisaks on mäletsejalistele keelatud sööta järgmisi proteiine: kalajahu (v.a võõrutamata 
mäletsejalistele kalajahu sisaldav täispiimaasendaja); verejahu; veretooteid; loomset päritolu 
dikaltsiumfosfaati ja trikaltsiumfosfaati. 
 
NÕUE 2: TSE esinemise kahtluse või diagnoosimise korral tuleb koheselt teavitada 
Veterinaar- ja Toiduametit ning järgida TSE tõrje tegevusjuhendit (EPN määrus (EÜ) nr 
999/2001 art11, 12, 13 ja 15). 
Loomapidaja ja iga isik, kes hooldab veiseid, lambaid või kitsi, on kohustatud pädevale 
asutusele või riiklikule veterinaararstile viivitamatult teavitama TSE esinemise kahtlusest, 
tuginedes haigusele iseloomulikele kliinilistele sümptomitele. Kliiniliselt iseloomustavad 
TSE-d järgmised progresseeruvast ajukahjustusest tingitud käitumismuutused ja närvinähud: 
kartlikkus, ülitundlikkus helisignaalide ja muude välisärritajate suhtes, liikumise 
koordineerimatus, lihaste tõmblused, sage komistamine ja kukkumine.  
TSE on progresseeruva iseloomuga haigus, mille peiteperiood võib kesta aastaid ja mis lõpeb 
pärast kliiniliste tunnuste ilmnemisest mõne kuu möödumist haige looma surmaga. 
 
 
LOOMAHAIGUSTEST TEATAMINE (KM 13-15) 
 
NÕUE 1: Loomataudi kahtluse korral tuleb viivitamatult teavitada piirkonda 
teenindavat volitatud veterinaararsti või järelevalveametnikku (EN direktiiv (EMÜ) nr 
511/1995 art 3; EN dir (EMÜ) nr 119/1992 art 3; EN di (EMÜ) nr 75/2000 art 3).  
Loomataudid: suu- ja sõrataud, veiste katk, väikemäletsejaliste katk, sigade vesikulaarhaigus, 
lammaste katarraalne palavik, hirvede episootiline hemorraagia, lammaste ja kitsede rõuged, 
vesikulaarne stomatiit, sigade aafrika katk, nodulaarne  dermatiit, Rifti oru palavik.  
Loomaomanik ja iga isik, kes hooldab loomi, saadab loomi transportimisel või valvab loomi, 
on kohustatud pädevale asutusele või riiklikule veterinaararstile viivitamatult teatama 
nimetatud haiguste esinemisest või selle kahtlusest ning hoidma nakatunud või nakkuskahtlasi 
loomi eemal kohtadest, kus ülejäänud vastuvõtlikel loomadel oleks oht nakatuda või puutuda 
kokku haigustekitajaga. Veterinaararsti kohalekutsumine või teatamine peab toimuma kohe, 
kui kõnesolevate haigustele vastuvõtlikul liigi loomal täheldatakse loidust, isutust,  kõrget 
temperatuuri ning iseloomulikke haigustunnuseid. 
      
                       
Kontrolliasutused 2011 
2011. a kontrollivad nõuetele vastavuse nõuete täitmist PRIA (Head põllumajandus- ja 
keskkonnatingimused (HPK), loomade id. ja registreerimise nõuete administratiivkontroll), 
VTA (kohustuslikest majandamisnõuetest loomade identifitseerimise ja registreerimise nõuete 
kohapealne kontroll, hormoonide kasutamine, toidu- ja söödaohutus, TSE ja loomahaigustest 
teatamine), Keskkonnainspektsioon (kohustuslikest majandamisnõuetest keskkonna 
valdkonna nõuded, väetiste kasutamise nõuded ja HPK veekasutuse nõue) ja Põllumajan-
dusamet (taimekaitsevahendite kasutamine). 
 
 
Nõustajad, nõuandetoetus ja lisainfo 
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Põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik saab PRIAst taotleda nõuandetoetust 
(MAK meede 1.3) individuaalse nõuandeteenuse eest tasumise kompenseerimiseks. 
Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määrus nr 41 „Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi 
toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“. Nõuetele 
vastavuse koolituse läbinud nõustajate nimekirja ja kontaktandmed leiab Eesti põllu- ja 
maamajanduse infoportaalist www.pikk.ee/est/Konsulendid/, nõuandetoetuse kohta leiab 
lisainfot www.pria.ee/et/toetused/valdkond/nouanne_koolitus_arendamine/ ja 
Põllumajandusministeeriumi kodulehelt www.agri.ee/nouetele-vastavus/. 
 
 
Trükised  
Nii nagu paaril viimasel aastal nii ka 2011 aastal antakse välja trükis „Nõuetele vastavus 
2011“, mis sisaldab üldist informatsiooni ning kõiki nõudeid lühikeste selgitustega.  
Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused ning püsirohumaa säilitamine on pikemalt lahti 
kirjutatud ning avaldatud kohustuslikud majandamisnõuded ka igal aastal koostatavas 
infokirjas „Abiks Taotlejale“. 2011. aastal levitamiseks on uute kohustuslike 
majandamisnõuete kohta koostatud ka põhjalikumate selgitustega infolehed, mida levitatakse 
PRIA ja VTA kaudu ning avaldatakse kodulehtedel.  
Väiksemas tiraažis on koostatud ka mahukad nõuetele vastavuse käsiraamatud, millest I osa 
on trükitud 2010. aastal ning II osa valmib suvel 2011.  
 
 
 
 
 
ÜHTNE PINDALATOETUS NING PÕLLUMAJANDUSKULTUURI JA 
HEINASEEMNE TÄIENDAV OTSETOETUS  
 
 

• Otsetoetused 
o Ühtne pindalatoetus 

• Täiendavad otsetoetused 
o Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus 
o Heinaseemne täiendav otsetoetus 

 
 
Õiguslikud alused 

• Nõukogu määrus (EÜ) nr 73/2009. 
• Komisjoni määrused (EÜ) nr 1120/2009, 1121/2009 ja 1122/2009. 
• Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus. 
• Põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määrus nr 36 “Ühtse pindalatoetuse, 

põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse 
toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord”.  

 
 
Ühtne pindalatoetus 
 
Toetusõiguslikkuse nõuded 
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• Põllumajandusmaa, mis oli 30. juunil 2003 heas põllumajanduslikus korras ja mille 
kohta on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris vastavad andmed. 

• Minimaalne põllumajandusmaa pindala taotlejal 1 ha. 
• Minimaalne põllu pindala vähemalt 0,3 ha. 
 

Nõuetele vastavus 
• Head põllumajandus ja keskkonnatingimused. 
• Kohustuslikud majandamisnõuded. 

 
 
Muudatused 
 
Lühikese raieringiga madalmetsa paju kasvatamise puhul on nõuded võrreldes eelmise 
aastaga samad. Nõuded on kehtestatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seaduse § 14 lõikes 21 ehk ühtse pindalatoetuse puhul on madalmetsa 
kasvatamine toetatav, kui mulla boniteet on kuni 35 hindepunkti ja kasvatamine on kooskõlas 
maaparandusseadusele ja looduskaitseseadusele. Põllumajandusministri määrus sätestab veel, 
et raiet tuleb teha hiljemalt igal viiendal aastal arvates istandiku rajamisest ja toetatav on paju. 
 
2011. a määruse muudatusega täpsustame, et mulla boniteedi hindepunkti määramisel 
võetakse aluseks Põllumajandusameti kasutuses olevad mulla perspektiivse boniteedi andmed, 
kuna Eestis ei ole viimastel aegadel üldist muldade boniteedi määramist läbi viidud. Mulla 
boniteedi ja maaparandusseadusega vastavuse kontrollimiseks esitab PRIA 
Põllumajandusametile (edaspidi PMA) nende põldude loetelu, mille kohta taotletakse ühtset 
pindalatoetust lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamiseks ning mille kohta ei ole PRIA-l 
andmeid. PMA teatab PRIA-le mulla perspektiivse boniteedi andmed ja annab seisukoha 
lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamise maaparandusseadusele vastavuse kohta 14 
tööpäeva jooksul põldude loetelu saamisest alates. Kui PMA andmetel on mulla perspektiivne 
boniteet kõrgem kui 35 hindepunkti või PMA-l puuduvad andmed boniteedi kohta, siis 
teavitab PRIA taotlejat ja annab talle võimaluse teha mõistliku aja jooksul mulla boniteedi 
hindamine. Hindamine tellitakse asjaomase pädevusega asutusest ning vajadusel tellitakse 
mulla boniteedi hindamiseks vajalikud analüüsid akrediteeritud laboratooriumist. Eestis on 
selleks näiteks Põllumajandusuuringute Keskus.  
 
Lühikese raieringiga madalmetsa puhul täpsustatakse veel, et kui viiendal aastal pärast 
istandikuga rajamist raiet ei tehta, siis loetakse, et põld ei ole olnud toetusõiguslik kõigil 
aastatel ning toetus nõutakse taotlejalt tagasi. Kui põllul on raie toimunud osaliselt, siis 
makstakse toetust raiutud osa ulatuses. 
 
Kanepi kasvatamise puhul lisatakse säte, et kanepit tuleb kasvatada õitsemise lõppemisest 
vähemalt kümme päeva. 
 
Saare, Hiiu, Pärnu ja Lääne maakonnas asuvate püsirohumaade osas on kehtestatud erisus 
võrreldes teiste põllumassiividega. Nimetatud neljas maakonnas loetakse toetusõiguslikuks ka 
sellised põllumassiivide maa-alad, millel puude liituvus on kuni 0,5. Nimetatud erisus on 
kehtestatud põllumajandusministri 15. veebruari 2010. a määrusega nr 8 “Põllumassiivi 
piiripunktide määramise, põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord 
ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende andmete esitamise kord.” 
Liituvusega põllumassiivide osas on Euroopa Komisjon seisukohal, et nende puude ja 
kadakatega kaetud maad ei ole ühtse pindalatoetuse saamiseks täielikult toetusõiguslikud. 
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Seega on välja töötatud nimetatud maakonnas asuvate liituvusega alade osas pindalade 
vähendamise koefitsiendid, mis on sätestatud samuti eelpool mainitud põllumajandusministri 
15. veebruari 2010 määrusega nr 8. PRIA esitab 2011. aasta taotlejatele ettetrükitud 
pindalatoetuste taotluse eelmisel aastal esitatud andmete põhjal ja esitatavatel kaartidel ei ole 
eelpoolmainitud määruses toodud koefitsientide põhjal liituvusega alade pindalasid 
vähendatud. Taotleja peab  märkima põllumassiivi kaardile püsirohumaa (põllu) piiri ja 
numbri ning toetustaotluse lisasse põllu pindala, millele ta toetust soovib saada või mida ta 
kasutab aga toetust ei soovi taotleda arvestades selle juures maksimaalse toetusõigusliku 
pindalaga. Maksimaalseks toetusõiguslikuks pindalaks loetakse liituvusega alade 
koefitsiendijärgse mittetoetusõigusliku pinna võrra vähendatud põllumassiivi pindala. 
Liituvuse erisusega põllumassiivide taotlejate pindalatoetuste taotluskomplekti lisatakse 
lisaleht, millel on tabeli kujul toodud nende põllumassiivide maksimaalsed toetusõiguslikud 
pinnad. PRIA kontrollib taotlusel esitatud andmete õigsust administratiivse kontrolli käigus 
jälgides, kas taotleja poolt esitatud põllu piiri sisse jäävad ka liituvusega alad. Kontrollitakse 
kõiki liituvusega põllumassiive, millel on lisaks pikaajalisele rohumaale ja looduslikule 
rohumaale veel teisi maakasutustüüpe ja millel on rohkem kui üks kasutaja. Maksimaalsest 
toetusõiguslikus pindalast väiksema pindala taotlemisel, kui taotluskaardil märgitud ala sisse 
jäävad liituvusega alad, arvutab PRIA toetuse taotletud pindala ja  kontrolli tulemusi 
arvestades Taotlejatel on võimalik liituvusega alasid näha ka PRIA veebikaardilt, kuhu 
kuvatakse lisaks põllumassiivi piiridele ja pindalale ka liituvusega ala piirid ja pindala.  
 
 
Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus 
 
Muudatused 
 
Hetkel kehtiva korra kohaselt võib toetust taotleda taotlejale määratud toetusõiguste alusel. 
Muudatusega täpsustatakse, et täiendavat otsetoetust võib taotleda ka üle võetud toetusõiguse 
alusel. 
 
Teiseks muudatus puudutab toetusõiguse üleandmise teavitamist. Hetkel on toetusõiguse 
üleandjal kohustus teavitada PRIAt toetusõiguse üleandmisest, siis muudatusega hakkab 
toetusõiguse üleminemisest teavitama ülevõtja. 
 
 
Toetuse taotlemine majapidamise ülevõtmise puhul 
 
Lisatakse taotlemist puudutavasse paragrahvi säte, milles sätestatakse periood, mille jooksul 
kogu majapidamise üle võtnud isik saab taotleda üleandja poolt taotletud toetuseid. Komisjoni 
määrus (EÜ) nr 1122/2009 artikkel 82 sätestab tingimused, millal võib toetused maksta 
majapidamise üle võtnud isikule. Majapidamise üle võtnud isik saab majapidamise üle 
andnud isiku poolt taotletud toetuse maksmist taotleda ülevõtmisperioodil, milleks on 22. mai 
kuni 1. september. Lisaks esitab ülevõtja vajalikud dokumendid. PRIA kodulehelt leiab ka 
vormi majapidamise üleandmisest teavitamiseks. 
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EBASOODSAMATE PIIRKONDADE TOETUSE SAAMISE NÕUDED, TOETUSE 
TAOTLEMISE JA TAOTLUSE MENETLEMISE TÄPSEM KORD  
 
 
Eesmärk 
Säilitada põllumajandusmaa jätkuva kasutuse kaudu paikkonda ning alal hoida ja edendada 
säästvat põllumajanduslikku tootmist, mille kaudu toetatakse keskkonna ja paikkonna 
parandamist maade hooldamise läbi. 
  
Saavutustasemed MAKis 
Toetuse saajate arv: 9000 
Pindala: 365 000 ha 
 
Kohustusperiood 
Ebasoodsamate piirkondade toetused on:  

• üheaastane toetus, kohustusega viis järjestikust aastat tegeleda ebasoodsamas 
piirkonnas põllumajandusliku tegevusega pärast esmast ebasoodsamate piirkondade 
toetuse esimest väljamakset; 

• viieaastane kohustus.  
Esmakordne taotleja saab võtta ainult üheaastast toetust. Nende toetuste erinevus on vaid 
selles, et viieaastase toetuse puhul  võtab taotleja kohustuse tegeleda põllumajandusega viis 
aastat ebasoodsamas piirkonnas esmakordsel taotlemisel esitatud pindala ulatuses, üheaastasel 
seda nõuet ei ole.  Taotleja, kes võtab üle viieaastase toetuse, võtab kohustuse asendada see 
üheaastase toetusega.  
 
Toetuse määr on 25 eurot hektari kohta aastas. 
 
 
Nõuded toetuse saamiseks: 

• taotletav registrisse kantud pind vähemalt 1,0 ha, mis on heas põllumajanduslikus 
korras ja mida kasutatakse 15. juunil; 

• põllu pind vähemalt 0,3 ha; 
• põllumassiiv tervikuna peab asuma ebasoodsamas piirkonnas; 
• paju (Salix), mida kasvatatakse põllumajandusmaal, mille mulla keskmine boniteet on 

kuni 35 hindepunkti ning kus selle rajamine ja kasvatamine on kooskõlas 
maaparandusseaduses ja looduskaitseseaduses sätestatuga;  

• hoiab kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaad heades 
põllumajandus- ja keskkonnatingimustes ning järgib kohustuslikke 
majandamisnõudeid.  

 
 
Taotleja peab esitama järgmised dokumendid: 

• taotluse; 
• vormikohase põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa 

kohta, mida taotlejal on õigus kasutada; 
• põllumassiivi kaardi või muu kaardimaterjali, millele kantud põldude ja püsirohumaa 

põldude numbrid ja piirid, muu kaardimaterjali puhul katastritunnused; 
• vajadusel avalduse andmete kandmiseks PRIA põllumajandustoetuste ja 

põllumassiivide registrisse. 
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Taotluste vastuvõtmisperiood 
 

02. – 23. mai 
 
Toetuse määramine 
PRIA teeb otsuse järgneva aasta 25. jaanuariks. 
 
Toetuse maksmine 
Järgneva aasta 30. juuniks. 
 
 
Andmed eelnevate aastate kohta: 

• 2008. a esitati 9731  taotlust, 347 704 ha; 
• 2009. a esitati 8485 taotlust, 353 677 ha; 
• 2010. a esitati 8654 taotlust, 364 263 ha. 

 
 
2011. a määruse muudatused 
 

• Euroopa komisjoni määruse (EÜ) 1975/2006 muutmine. Uue komisjoni 
kontrollimääruse number on (EÜ) 65/2011, vastavalt sellele ka muudetud viited. 

 
• PRIA esitab Põllumajandusametile nende põldude loetelu, mille kohta taotletakse 

ühtset pindalatoetust lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamiseks ning mille kohta 
puuduvad PRIA-l andmed mulla perspektiivse boniteedi kohta ning lühikese 
raieringiga madalmetsa kasvatamise “Maaparandusseadusele” vastavuse kohta.  
Põllumajandusamet teatab PRIA-le mulla perspektiivse boniteedi andmed ja annab 
seisukoha lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamise “Maaparandusseadusele” 
vastavuse kohta 14 tööpäeva jooksul põldude loetelu saamisest arvates. 
 

• Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakondades olevatel liituvusega põllumassiividel 
makstakse toetust vähendatud määras. Liituvusega massiividel märgib taotleja 
taotlusel põllumajanduslikus kasutuses oleva põllu pindala lähtudes põllumassiivi 
maksimaalsest toetusõiguslikust pindalast. Maksimaalseks toetusõiguslikuks pindalaks 
loetakse liituvusega alade koefitsiendijärgse mittetoetusõigusliku pinna võrra 
vähendatud põllumassiivi pindala. PRIA lisab liituvuse erisusega põllumassiivide 
taotlejate pindalatoetuste taotluskomplekti lisalehe, millel on tabeli kujul toodud nende 
põllumassiivide maksimaalsed toetusõiguslikud pinnad.  5-aastase toetuse puhul 
vähenduskoefitsiendiga vähenemist ei arvestata lubatud kuni 30% algse kohustusaluse 
maa pindala vähendamise hulka. Taotleja võib 2011.aastal toetuse taotlemise korral 
esitada andmed nendes maakondades asuva põllumajandusmaa pindala kohta, mida tal 
on õigus kasutada, vähendamata pindala suurust. 

 
• Lisatud säte põllumajandusliku majapidamise  ülevõtmisperioodi kohta. Selle kohaselt 

on ülevõtmisperiood 22 maist 1. septembrini. 
 
 
Määrusega saab tutvuda internetis nii PRIA, Põllumajandusministeeriumi kui ka Riigi 
Teataja kodulehel: 
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• www.pria.ee 
• www.agri.ee 

www.riigiteataja.ee 
 
 
 
 
 
KESKKONNASÕBRALIKU MAJANDAMISE TOETUSE SAAMISE NÕUDED, 
TOETUSE TAOTLEMISE JA TAOTLUSE MENETLEMISE TÄPSEM KORD  
 
 
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (edaspidi KSM) on maaelu arengukava suurim 
meede. Eeldasime, et toetust taotletakse perioodi lõpuks kuni 400 000 hektari kohta ning see 
eesmärk täideti (ületati) juba esimese taotlusaastaga. 2010. a oli taotlejaid 1968 ning toetust 
taotleti  453 942 ha (põhitegevus 70 290 ha, põhi- ja lisategevus 393 652 ha). 
 
5 aasta eelarve on ca 127 000 eurot (ca 2 miljardit krooni).  
 
1. Keskkonnatoetuse andmise põhimõtetest 
Kuigi kõiki keskkonnatoetuse meetmeid nimetatakse toetusteks, on tegelikult tegemist 
õigusaktidega võrreldes täiendavate keskkonnanõuete täitmise ehk ühiskonnale 
tavatootmisega kaasneva keskkonnaseisundiga võrreldes parema keskkonna tagamise eest 
hüvitise maksmisega. Millist põllumajanduskeskkonda (maastike ilme, mulla- ja veekaitse, 
elurikkus jne) ühiskond ootab, lepitakse kokku erinevates strateegiates ja arengukavades 
määratletud eesmärkide kaudu.  
 
Keskkonnaeesmärkide ja ka keskkonnatoetuse juures on määrava tähtsusega nn referentstase, 
mis jagab keskkonnakvaliteedi saavutamise meetmed kaheks. Referentstasemest allapoole 
jääv osa saavutatakse põllumajandustootja enda kulul või selleks ettenähtud eritoetuste kaudu. 
Põllumajandusmaa kasutamisel tuleb vältida keskkonna saastamist, samuti kaasnevad vara (st 
põllumajandusmaa) kasutamisega teatud kohustused (nt maa sihtotstarbeline kasutus). 
Keskkonnakahju ära hoidvad meetmed on sätestatud kõigile kohustuslike õigusaktidena ning 
üldjuhul nende täitmise järgimisega kaasnevaid kulusid toetustega ei hüvitata. Lisaks kaasneb 
põllumajandusega sageli ka nn tavapärane keskkonnakasu (nt hoitakse söödatootmise kaudu 
maastikud avatuna) ja ka selle eest ei maksta üldjuhul keskkonnatoetust. 
 
Referentstasemest ülespoole jääb see osa keskkonnaeesmärkidest, mille puhul on tegemist 
avaliku hüve osutamisega ning nende saavutamine hüvitatakse eelkõige põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse ning samuti loomade heaolu toetuse kaudu. Avalikud hüved on tooted ja 
teenused, mida turumajandus üldjuhul ei reguleeri ning seetõttu peabki nende eelkõige just 
keskkonnaalaste teenuste kõigile kättesaadavus olema tagatud muul moel, sh ka 
keskkonnatoetusi makstes.   
 
Kuna peagi on algamas arutelud uue programmperioodi 2014-2020 keskkonnatoetuse osas, 
soovib Põllumajandusministeerium saada varasemaga võrreldes enam tagasisidet ja 
ettepanekuid ka põllumeestelt ja nende esindusorganisatsioonidelt. Pakkuge välja täiendavaid 
vee- ja mullakaitse, elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse alaseid keskkonnanõudeid, 
mida te oleksite toetuse saamisel nõus täitma. Kas toetuse saamise nõuded võiksid edaspidi 
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sõltuda näiteks tootmistüübist (taime- ja loomakasvatus) või piirkonnast (Kesk-Eesti 
intensiivsem piirkond, kuppelaladel ja saartel jm ekstensiivsem) jne. 
 
 
2. KSMi koostamisest 
KSMi hakati välja töötama juba 1998. aastal ning 2007-2013 KSM meede valmis 
peaasjalikult aastate 2005-2009 jooksul. Tegemist on pikaajalise protsessiga ning sinna on 
olnud kaasatud väga palju erinevaid põllumajandus- ja keskkonnaeksperte. KSMi koostamisel 
lähtuti eelkõige: 

• ELi ja Eesti põllumajanduskeskkonna poliitika eesmärkidest 
• Eesti põllumajanduskeskkonna eri valdkondade hetkeseisundist  

  … muld, vesi, elurikkus, maastikuline mitmekesisus jne 
  … mis hästi, mis halvasti 

• MAKi seire ja hindamise tulemustest 
   … kuivõrd toetusele seatud eesmärke toetuse nõuete kaudu täidetakse. 
 
MAK 2007-2013 lepiti kokku järgmistes KSMi eesmärkides: 

• Soodustada keskkonnahoidlike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat 
kasutamist põllumajanduses, et: 

o kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust; 
o kaitsta mulla- ja veeseisundit. 

• Laiendada keskkonnasõbralikku planeerimist põllumajanduses. 
• Suurendada põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. 

 
 
3. Teiste riikide näited 
Kuna liikmesriikide põllumajanduskeskkonna seisund ja valdkondlikud strateegiad, millel 
keskkonnatoetus põhineb, on erinevad, on ka liikmesriikides rakendatavad toetusskeemid 
väga erinevad. Kuna ka riikide põllumajanduse tase ning baasnõuded (õigusruum) on 
erinevad, ei saa toetusmäärasid riigiti sageli võrrelda. Seetõttu saab toetusemäärade osas 
omavahel võrrelda vaid riike, kus on sarnased meetmed ja sarnane õigusruum ning 
võrreldavad toetusmäära arvestamise alused (töötasu jms).  
 
Milliseid meetmeid rakendatakse, on seega liikmesriigi otsustada. Üldiselt jaotatakse 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetmed nende ülesehituse alusel kaheks: lai-ja-madal 
või kitsas-ja-sügav skeem. 
Lai-ja-madal on meede, kus on eesmärgiks seatud, et toetust antakse paljudele tootjatele, 
hõlmates sellega ka suurt osa riigi põllumajandusmaast. Samas on jälle nõudeid, mida taotleja 
peab täitma, suhteliselt vähe. Selliseks skeemiks on ka Eesti keskkonnasõbraliku 
majandamise meede ning sarnased laiapõhjalised nn baasmeetmed on veel ka näiteks Soomes, 
Iirimaal ja Inglismaal. Samas Lätis ja Leedus selline suurt osa ettevõtte põllumajandusmaast 
hõlmav ning kogu riiki kattev Eestile sarnane KSMi meede puudub.  
 
Kuigi lai-ja-madal skeem moodustab mitmetes riikides suurema osa keskkonnatoetuse 
eelarvest, rakendatakse kõigis riikides ka nn erimeetmeid. Selliste kitsas-ja-sügav tüüpi 
meetmetega lahendatakse mitmeid spetsiifilisi keskkonnaküsimusi ning oodatav 
keskkonnakasu on sageli lai-ja-madal skeemiga võrreldes konkreetse maa kohta suurem. 
Samuti on hektari kohta makstav toetuse määr seetõttu kõrgem. Näiteks toetatakse selliste 
meetmete kaudu ohustatud taime- või loomaliikide elupaikade säilimiseks või liigikaitseks 
vajalikke tegevusi (majandamisviise). Kuna sellised tegevused saavad toimuda ainult teatud 
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aladel või on nõuded tootjalt paljunõudvad (kulukad), on sellistes skeemides taotlejate arv 
suhteliselt väike. Eestis võiks selliseks skeemiks lugeda pool-loodusliku koosluse hooldamise 
toetuse. Lätis-Leedus aga koosnebki keskkonnatoetus vaid sellistest erimeetmetest.  
 
 
LÄTI http://www.zm.gov.lv/doc_upl/RDP_final(2).pdf 

• mahepõllumajandus  
• integreeritud aiandus (piirangud taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamisele) 
• poollooduslike koosluste hooldamine (niitmine 1. augusti ja 15. septembri vahel) 
• kõrretüü jätmine talveks (koristusjärgne taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste 

kasutamine on keelatud)  
•  riigieelarvest toetatakse täiendavalt puhveralade rajamist ja ohustatud tõugu loomade 

pidamist. 
 
 
LEEDU http://www.zum.lt/min/failai/RDP_2007-2013_2007_09_19_EK.pdf 
Taotleja võib taotleda erinevaid toetusi, kuid sama maa kohta makstakse vaid ühte toetust: 

• poollooduslike koosluste hooldamine  
• märgalade hooldamine  
• veekaitsevööndite rajamine rohumaa  äärde  

o 5 m mitmeaastase taimestikuga ribad 
o keelatud on väetamine ja taimekaitsevahendite kasutamine 
o niita/karjatada võib 15.07 – 30.09 

• veekaitsevööndite hooldamine põllumaa ääres  
• kõrretüü jätmine talveks  
• põllumaale ribade rajamine  

o 0,5 m põlluribade või 6 m ribade rajamine 
o 10 ha põllumaa kohta 1 ala  
o peavad koosnema 3 eri liiki liblikõielistest taimedest 
o käsitsi umbrohutõrje – pestitsiide kasutamine ja väetamine on keelatud 
o juuni keskel tuleb pool alast niita, septembriks kogu ala jne 

• kraavide ja maastikuelementide hooldamine  
 
 
SOOME 
http://www.mmm.fi/attachments/maaseutu/maaseudunkehittamisohjelmat/ohjelmatkaudelle20
072013/5paOIhQwF/Manner-
Suomen_maaseudun_kehittamisohjelman_muutos_230109_EN.pdf 
 
Soome keskkonnatoetus koosneb baasmeetmest, lisameetmetest ja erimeetmetest. Taotleja 
peab endale valima baasmeetmele vähemalt 1, kuid mitte üle 4 lisameetme. Erimeetmete 
puhul peab taotleja täitma samuti baasmeetme nõudeid. 
 
 
Baasmeede: eraldi toetus taimekasvatus- ja loomakasvatustaludele (hõlmab üle 90% 
taotlejatest ja põllumajandusmaast), taotleja peab täitma kõiki alljärgnevaid tegevusi: 

• keskkonnaplaneerimine ja majandamisviiside seire, taimekasvatusplaan (sh 
väetusplaan), mullaproovid, põlluraamat 
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• loodushoiu põllud: haritavale maale kuni 15% osas püsirohumaa rajamine, 
spetsiaalsed külvisegud, niitma peab vähemalt igal 3. aastal, arvestades linnuliikide 
vajadusi (hilisem niitmine, servast-serva, keskelt-lahku), taimekaitsevahendite 
kasutamine on keelatud. 

• põllukultuuride N- ja P-väetamine, baseerub mullaproovidel ja väetusplaanil, olenevalt 
piirkonnast, mullaliigist ja saagitasemest, rohumaal lisaks ka niitmise kordadest. 4t/ha 
juures võib kaerale ja odrale anda 60-100 kg N, suvinisule 70-120, rukkile (3 t/ha) 
sügisel 23-30 ja kevadel 60-110 kg N jne. Suuremate saakide puhul võib anda 
olenevalt kultuurist + 10-30 kg N. Rohumaale võib anda 160-240 kg N. Jne.  

• puu- ja köögiviljakultuuride väetamine 
• 1-3 m puhverribade (mitmeaastane taimestik) jätmine/rajamine veekogude äärde, 

bioloogilise mitmekesisuse eesmärgil ka mujale, niitmine ei ole kohustuslik (lubatud 
alates 1. augustist), kuid maa ei tohi võsastuda, taimekaitsevahendite kasutamine on 
lubatud eritingimustel vaid väga suure umbrohtumuse korral, väetisi ei tohi kasutada. 
Nõuetele vastavuse raames peab jätma 0,6 m riba. 

• bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamine – haritav maa tuleb hoida 
avatuna, tootmishoonete ümbrus tuleb hoida korras, ettevõttes asuvad bioloogilise 
mitmekesisusega alasid (nt põllu ja metsa vahelised alad, üksikud puud ja 
puudegrupid, ojad, märgalad jmt) tuleb hooldada, neid ei tohi taimekaitsevahenditega 
kahjustada. Tee ääres olevaid ribasid ei tohi taimekaitsevahenditega pritsida (va 
eritingimustel tuulekaera puhul), neid võib niita. Need alad (niidud, põldude servaalad, 
sh tee ja metsa ääres asuvad, vanad kiviaiad, ojad, märgalad, heinaküünid, puuderead, 
rändlindudele olulised rohumaad jne, tuleb määratleda (kanda põllumassiivi kaardile). 

 
 
Lisameetmed:  

• vähendatud väetamine (kaerale ja odrale 50-90 kg N, suvinisule 60-110 kg N,  siloks 
kasvatatavatele rohumaadele 150-180 kg N) 

• põllukultuuride täpsem N-väetamine 
• talvine taimkate ja minimeeritud harimine 
• põllukultuuride mitmekesistamine (üht kultuuri ei tohi olla enam kui 40% ning sama 

kultuuri võib kasvatada samal põllul kuni 2 aastat järjest) 
• ekstensiivne rohumaade majandamine 
• toitainete bilanss  
• kattekultuuride kasvatamine 
• aianduses:  täpsem N-väetamine, multši kasutamine, taimekahjurite seire 
 

 
Erimeetmed: 

• veekaitsevööndite rajamine ja hooldamine (olenevalt veekogust, vähemalt 15 m), seda 
maad ei tohi harida, seal ei tohi kasutada väetisi ja taimekaitsevahendeid. Iga-aastane 
niitmine alates 1. augustist 

• märgalade hooldamine 
• leostumise ja erosiooni tõkestamine 
• mahepõllumajanduslik tootmine 
• traditsiooniliste biotoopide majandamine 
• bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse suurendamine 

-  tee ja veekogu äärde ribade rajamine (kuni 20 m), haritavale maale metsatukkade 
rajamine (kuni 1 ha), lindudele toitumis- ja pesitsuspaikade jätmine, liblikate 
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elupaigad, vanade traditsiooniliste maastikuelementide, nt heinaküünide, aedade, sh 
kiviaedade hooldamine jne. Neil aladel ei tohi kasutada väetisi ja 
taimekaitsevahendeid. 

• kohalike sortide  ja tõugude kasvatamine 
• toitainete leostumise veelgi tõhusam vähendamine 
• vedelsõnniku kasutamine 
• pikaajalise rohumaa jätmine turvasmuldadel 

 
 
ROOTSI  
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/08/27/27/ee703769.pdf 
 
Keskkonnasõbralik majandamine: 

• poollooduslike koosluste hooldamine  
• looduslike ja pärandkultuuri poolest oluliste alade, sh põhjapõdra kasvatuseks 

kasutatavate alade hooldamine  
• kohalike põllumajanduskeskkonna eesmärkide saavutamine (vanade hoonete 

taastamine, aedade parandamine, alleede, kiviaedade taastamine jmt) 
• kohalikud tõud ja sordid 
• haritavalt maalt leostumise vähendamine  
• mahepõllumajanduslik tootmine 
• ekstensiivne lühiajalise rohumaa majandamine (vähemalt 3-aastane rohumaa, niitmine 

või karjatamine, niite koristamine, taimekaitsevahendeid ei tohi kasutada, va 
ümberrajamisel). 

 
 
POOLA  
Eeldatavasti hõlmatakse skeemidega 10 % põllumajandusmaast ja 200 000 taotlejat. 

• säästlik põllumajandus  
• mahepõllumajandus  
• ekstensiivne rohumaade majandamine, lindude pesitsuspaikade kaitse, väärtuslike 

looduslike elupaikade kaitse  
• kohalike sortide kaitse  
• ohustatud tõugu loomade pidamine  

 
 
4. KSM toetuse taotleja, toetatavad tegevused 
KSMi makstakse ettevõtjatele, st äriregistrisse kantud FIEdele ja juriidilistele isikutele 
tingimusel, et kuni 4-aastane rohumaa moodustab igal kohustuseaastal ettevõtte kogu 
põllumajandusmaast kuni 50%. Kui ettevõttes on nt 100 ha põllumajandusmaad, kuid kuni 4-
aastaseid rohumaid on 60 ha, ei ole KSMi võimalik taotleda. Samas võib aga sellisel juhul 4-
aastaste rohumaade osakaalu teiste põllumajanduskultuuride arvelt vähendada ning siis on ka 
KSMi võimalik taotleda.  
 
Kui taotleja on otsustanud jätta rohumaa selle rajamisest arvates püsirohumaaks, peab ta seda 
säilitama rohumaana vähemalt viis aastat selle rajamise aastast arvates.  
 
Toetust antakse kaheks tegevuseks: 

1) põhitegevus; 



 21 

2) põhi- ja lisategevus. 
 
Kuna 2009. a esimese KSM taotlusvooruga ületati KSMi 5-aastase perioodi lõpuks seatud 
eesmärk majandada KSMi nõuete kohaselt 400 000 ha, siis võetakse uusi KSMi kohustusi 
2011. a vastu vaid isikutelt, kellel lõppes 2011. aastaga 2006. a alustatud mahetootmise 
kohustus. Taotlejal võib samal ajal olla üks toetuse põhitegevuse või toetuse põhi- ja 
lisategevuse kohta võetud  kohustus. Kui taotleja võtab endale uue perioodi mahetoetuse 
kohustuse, võib 2011. a KSMi taotleda üksnes põhitegevuse eest.  
 
Kuna 2013. aastaks seatud KSMi eesmärgid on juba täidetud ning eelarve kõigiks 
kohustuseaastateks broneeritud, ei ole ka 2009. a alustatud kohustust võimalik üldjuhul 
suurendada. Seda võib teha üksnes avalikult kasutatava teega piirnevate kuni 5 meetri laiuste 
rohumaa ribade võrra. 
 
 
5. KSM toetusõiguslik maa 
Toetust võib taotleda registrisse kantud: 

1) põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse põllukultuure, milleks on teravilja-, õli- 
ja kiukultuurid ning kaunviljad; 

2) põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse rühvelkultuuri, köögiviljakultuuri, 
ravim- ja maitsetaimi ning aedmaasikat; 

3)    põllumajandusmaa kohta, mida hoitakse mustkesas; 
4)   Kuni 4 järjestikusel aastal kasutatava rohumaa kohta, mille alusel maal kasvatatakse 

vähemalt ühel kohustuseaastal muud põllumajanduskultuuri või mida hoitakse mustkesas. 
Rohumaade vanust arvestatakse külvist (mitte kohustuse võtmisest) alates. Allakülviaasta ja 
taotluse esitamise järgselt rajatud rohumaa loetakse 0-aastaks. Tegemist on nn 
toetusõiguslikkuse nõudega, mis tähendab, et kui rohumaal ei kasvatata 5. aastal muud 
põllumajanduskultuuri, nõutakse eelmistel aastatel selle rohumaa kohta makstud toetus tagasi. 
Allakülviaasta ja taotluse esitamise järgselt rajatud rohumaa loetakse 0-aastaks; 

5) Põllumajandusameti poolt igal kohustuseaastal põldtunnustatud heinaseemnepõldude 
kohta. Toetust võib seega taotleda ka üle 5 aasta vanuse püsirohumaa kohta, kuid seda üksnes 
tingimusel, et see maa heinaseemne tootmiseks tunnustatakse. Taotleja, kes soovib saada 
toetust heinaseemnepõllu kohta, peab pindalatoetuste taotlusel märkima selle 
heinaseemnepõllu lahtris ristikesega. Kuna külviaastal heinaseemnepõldu ei tunnustata, 
käsitletakse seda kuni 4-aastase rohumaana.  
 
Toetust makstakse ka põllumajandustoetuse ja põllumassiivide registrisse kantud sõidukite 
liiklemiseks avalikult kasutatava teega piirneva põllumajandusettevõtte KSM toetusõigusliku 
põllumajandusmaa ääres oleva kuni 5 m laiuse mitmeaastase kõrreliste heintaimede 
(aasnurmikas, punane aruhein, karjamaa raihein jt) ja teiste rohtsete õistaimede (nt valge 
ristik) segust koosneva mitmeliigilise taimestikuga rohumaa riba kohta (kokku vähemalt 3 
liiki). Rohumaa ribal, mille kohta taotleja toetust taotleb, ei tohi esineda tuulekaera taimi ning 
looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide (nt Sosnovski karuputk, kanada kuldvits, vooljas 
pargitatar jt) taimi. Ida-kitseherne ja lupiini taimi võib rohumaa ribal olla kuni 10% serva 
joonpikkusest. Häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi tuleb täita ka rohumaa ribal. Nt 
kui riba kohta taotletakse KSMi toetust, peab riba vähemalt üks kord enne 20. augustit niitma.  

 
 
6. Toetuse määr 
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Toetuse määr on ühe hektari toetusõigusliku maa kohta põhitegevuse nõuete järgimise eest 
35,15 EUR/ha aastas ning põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest 57,52 EUR/ha aastas. 
 
 
7. Kohustuseperiood 
KSMi nõudeid tuleb täita 5 järjestikust kalendriaastat kohustuse võtmise aastal taotluses 
näidatud või taotluse kontrollimisel kindlaks tehtud maal ja selle pindalal (algne kohustus). 
Samas on jälle oluline märkida, et kui toetust taotletakse vaid osale maale, tuleb KSMi 
nõudeid täita kogu KSMi toetusõiguslikul maal (seda ka juhul, kui kohustuseperioodi jooksul 
suurendatakse ettevõtte pindala).  
 
Toetuse saamise nõudeid peab 5 aastat järjest täitma samal algse kohustuse all oleval maal. 
Kui ühel aastal järgitakse nõudeid ja teisel mitte, siis sellega ei ole võimalik saavutada 
positiivset keskkonnamõju. Põllumajandustootja võib aga algse kohustuse alust pindala 
vähendada sama kohustuse raames kuni 30% (selle eest toetust tagasi ei nõuta). Kui pindala 
väheneb üle 30%, nõutakse seda ületavas osas aga toetus tagasi. Toetust ei nõuta kohustuse 
katkestamisel tagasi juhul, kui tootja on täitnud kohustusest 3 aastat ning lõpetab 
põllumajandusliku tegevuse.  Samas on aga võimalus oma kohustus anda üle teisele isikule. 
Sellisel juhul kohustus jätkub ning sellest tuleb PRIAt teavitada.     
 
 
8. Nõuetest 
Taotleja peab järgima toetusõiguslikkuse nõudeid (st millise maa ja tegevuste kohta võib 
toetust taotleda), nõuetele vastavuse nõudeid (kohustuslikud majandamisnõuded, head 
põllumajandus- ja keskkonnatingimused), väetiste ja taimekaitsevahendite miinimumnõudeid, 
KSMi baasnõudeid ning põhitegevuse või põhi- ja lisategevuse nõudeid. 
 
 
Baasnõuded 
Need on nõuded, millest rangemate nõuete täitmisest tulenevad saamata jäänud tulu ja 
lisakulud on arvestatud KSMi toetuse määraks. Baasnõueteks on üldjuhul muudes 
õigusaktides sätestatud nõuded (nõuetele vastavuse nõuded, ka veeseaduse ning 
taimekaitseseaduse nõuded). Lisaks on baasnõudeks veel kohustuslik KSM koolitus, mille 
peab läbima taotleja või tema ettevõtte töötaja, kes tegeleb keskkonnasõbraliku 
majandamisega või FIE puhul tema perekonnaliige. Algkoolitus tuleb läbida 2. kohustusaasta 
1. novembriks ja täiendkoolitus 5. kohustuseaasta 15. juuniks. Koolitusi korraldab 
Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). Kui ettevõte (KSM kohustus) antakse üle teisele 
isikule, peab ka kohustuse ülevõtja koolituse läbima. Kui koolitusel käinud isik lahkub 
ettevõttest, tuleb sellest PMKd aadressil Teaduse 4/6, 75501, Saku, Harjumaa kirjalikult 
teavitada. 
 
 
Põhitegevuse nõuded  
Neid nõudeid peab täitma kogu KSM toetusõigusliku maa kohta (seda ka juhul, kui toetust 
taotletakse vaid osa maa kohta). 
1. Taotleja peab koostama kogu ettevõtte põllumajandusmaa kohta iga kohustuseaasta 15. 
juuniks väetusplaani, mille vorm on leitav PRIA kodulehelt. Seni oli väetusplaan kehtestatud 
ühtse vormina kõigile toetuse taotlejatele määruse lisas, kuid kuna vormi täiustatakse pidevalt 
ja kuna väetusplaani peetakse ka elektroonselt, ei ole ühtse vormi kehtestamine enam 
põhjendatud. Taotleja peab väetusplaani kandma vähemalt samad andmed mis varasemalt (kui 
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vorm oli kehtestatud). Väetusplaani koostamisel peab arvesse võtma mulla- ning 
sõnnikuanalüüside tulemusi. Kõik koostatud plaanid peavad olema kontrollimiseks 
kättesaadavad. 
 
2. Viljavaheldus- või külvikorraplaani koostamisel ja järgimisel peab taotleja arvestama, et 
kogu ettevõtte KSM toetusõiguslikul maal ei kasvatata samal põllul teravilja kauem kui 
kolmel järjestikusel aastal ning sama liiki põllu-, rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui 
kahel järjestikusel aastal. Nõue ei hakka kehtima mitte kohustuse võtmise ajast alates, vaid 
nõude täitmisel peab arvestama ka enne kohustuse võtmist samal põllul kasvatatud 
kultuuridega.  
 
3. Vähemalt 30% kogu ettevõtte KSM toetusõiguslikust maast peab iga kohustuseaasta 1. 
novembrist 31. märtsini olema toitainete leostumise vältimiseks põllumajanduskultuurist 
koosneva taimkatte all. Talvine taimkatte tähendab sügisel rohelist taimikut ning eelkõige 
loetakse sellisteks põllumajanduskultuurideks talivili ja rohumaa.  
 
4. Taotleja peab kasvatama igal kohustuseaastal kogu ettevõtte KSM toetusõiguslikul maal 
taotlemise aastale eelneva aasta sügisesel ja taotlemise aasta kevadisel külvipinnal kokku 
vähemalt 15,0% sertifitseeritud seemnega külvatud põllumajanduskultuuri. Külvipinnaks 
loetakse pindala, millele on taotlemisele eelnenud sügisel või taotlemise aasta kevadel 
kultuure külvatud. Samale põllule ei tohi külvata sertifitseeritud ja sertifitseerimata seemet, va 
allakülvi puhul, kus kattevili peab olema sertifitseeritud.  
 
5. Taotleja peab korraldama eelmiste mullaproovide võtmise aastale järgneva viienda aasta 1. 
detsembriks KSM toetusõigusliku maa iga põllu kohta mullaproovide võtmise ja proovide 
saatmise akrediteeritud laboratooriumisse (Eestis Põllumajandusuuringute Keskus, 
pmk.agri.ee). Seega, kui eelmised mullaproovid võeti 2006. a, tuleb uued proovid võtta 2011. 
a 1. detsembriks. Mullaproovid tuleb võtta ka lisandunud maa kohta. 
Kui kohustuse võtmise aastale eelnenud nelja aasta jooksul ei ole mullaproove võetud, tuleb 
need korraldada 2. kohustuseaasta 1. detsembriks. 
 
6. Kui ettevõtte loomapidamishoone juures, milles peetakse üle 10 lü loomi on sõnnikuhoidla, 
korraldab taotleja 2. kohustuseaasta 31. detsembriks iga sõnnikuhoidla kohta akrediteeritud 
laboratooriumisse sõnnikuproovide võtmise ja saatmise.  
 
7. Sõidukite liiklemiseks avalikult kasutatava teega piirneva taotleja ettevõtte toetusõigusliku 
maa ääres, mis on suurem kui 20 ha ja kus taotluse esitamise aastal kasvatatakse põllukultuuri 
või maa ääres, mida hoitakse mustkesas, peab tee ja põllu vahel olema kokku 2–5 m laiune 
mitmeaastase taimestikuga rohumaa riba või maastiku joonelement nagu kraav, hekk või 
kiviaed. Oluline  on, et maastikuelemendid oleksid kokku 2-5 m laiused. Kui tee ääres riba 
või muud maastiku joonelementi ei ole, tuleks see hiljemalt 15. juuniks rajada. Rohumaa riba 
tuleb rajada mitmeliigilisena ning see peab koosnema madalate või keskmisekasvuliste 
kõrreliste heintaimede (aasnurmikas, punane aruhein, karjamaa raihein) ja teiste rohtsete 
õistaimede (nt valge ristik) segust (kokku vähemalt 3 liiki). Kui rohumaa riba rajamise korral 
on olemasolev kamarat moodustavate püsitaimedega rohumaa riba vähemalt 1 m laiune, võib 
taotleja jätta ülejäänud servaosa sellest põllumaast sööti. Sööti jäetud põllumaa servaosa on 
sööti jätmise aastal ja sellele järgneval aastal soovitatav enne 20. augustit vähemalt kaks 
korda niita (vajadusel ka sagedamini). Rohumaa ribal ei ole soovitatav kasutada väetist ja 
taimekaitsevahendeid. Olemasolevat või nõuete kohaselt rajatud rohumaa riba ei tohi 
kohustuseperioodi jooksul üles harida ega muul viisil hävitada. 
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8. Ettevõtte põllumajandusmaal asuvat pärandkultuuriobjekti (allikas, hiis, põlispuu, ristipuu, 
pärimusega kivi, heinaküün, kuhjalava, kaev, sealhulgas karjamaakaev, kiviküna, paemurd, 
linaleoauk, tuulik, tuuleveski, veskijalg, piimapukk, kiviaed, tara, talukoht ja põline talutee) 
ning muid väärtuslikke maastikuelemente (rändrahn, tiik, puuderiba või allee, hekk, põllul 
asuv üle viie aasta vanune kivikuhjatis, üksikpuu või puudegrupp) ei tohi kohustuseperioodi 
jooksul rikkuda ega hävitada. Teisel kohustuseaastal kannab toetuse saaja ettevõtte 
põllumajandusmaal asuvad maastikuelemendid toetuse taotlemise ajal PRIAle esitatavale 
põllumassiivi kaardile ja põllumassiivist väljaspool asuva põllu kohta katastrikaardile. NTAl 
asuva ettevõtte puhul kannab toetuse saaja teisel kohustuseaastal ettevõtte kajastavale kaardile 
ettevõtte maal asuva allika, karstilehtri, kaitsmata põhjaveega ala ja kaevu ning võimalikult 
ohtliku punktreostusallika, milleks on kanalisatsiooniehitis, naftasaaduste hoidmise ehitis, 
siloladustamiskoht, sõnnikuhoidla ja väetisehoidla.  
 
 
Nõuded põhi- ja lisategevuse kohta  
Lisaks eelpool toodud nõuetele peab taotleja täitma alljärgnevaid nõudeid.  
1. Viljavaheldus- ja külvikorraplaani koostamisel peab arvestama, et igal kohustuseaastal 
kasvatataks kogu ettevõtte KSM toetusõiguslikul maal vähemalt 15% puhaskülvina 
liblikõielist põllumajanduskultuuri või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu. 
 
2. Ettevõtte KSM toetusõiguslikul maal ei ole põllu-, rühvel- ja köögiviljakultuuri 
kasvatamise korral lubatud kasutada glüfosaate kultuurtaimede tärkamisest kuni saagi 
koristamiseni.  Samuti ei ole glüfosaate lubatud kasutada haljasväetiseks kasvatatavatel 
heintaimedel. 
 
3. Ettevõtte KSM toetusõiguslikul maal võib taimekasvuregulaatoreid kasutada üksnes 
talivilja kasvatamise korral. 
 
4. Taotleja ei tohi KSM toetusõiguslikku maad hoida mustkesas.  

 
5. On soovitatav, et taotleja väetab kogu majandusüksuse põllumajandusmaad vajaduse 
korral, arvestades, et kogu toetusõigusliku maa keskmisena on aastas ha kohta lubatud anda 
mineraalväetistega lämmastikku kuni 100 kg. Mineraalväetiste ja sõnnikuga kokku on aastas 
lubatud anda kuni 155 kg lämmastikku. NTAl asuval põllumajandusmaal on kogu NTA 
toetusõigusliku maa keskmisena aastas hektari kohta lubatud anda mineraalväetistega 
lämmastikku kuni 90 kg. Mineraalväetiste ja sõnnikuga kokku on aastas lubatud anda kuni 
140 kg lämmastikku. 
 
 
Kokkuvõte 2011. a muudatustest/täpsustustest 
 

• Komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 muutmine. Uue komisjoni kontrollimääruse 
number on (EÜ) nr 65/2011. 

 
• Väetusplaani vorm ei ole enam määruse lisas, kuid taotleja peab väetusplaani kandma 

vähemalt samad andmed, mis eelmisel aastal. 
 
• Kui rohumaa planeeritakse 1. aastast PRna, peab seda maad ka 5 a rohumaana hoidma. 
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• Sõnnikuproovi peab võtma, kuid selle võtmine 4-6 kuud seisnud sõnnikust enne 
laotamist on soovituslik. 

 
• Toetust võib saada kohustuse ülevõtja ka ettevõtte üleandmise samal aastal.  

 
 
 
 
POOLLOODUSLIKU KOOSLUSE HOOLDAMISE TOETUSE SAAMISE NÕUDED, 
TOETUSE TAOTLEMISE JA TAOTLUSE MENETLEMISE TÄPSEM KORD  
 
 
1. Poollooduslikest kooslustest 
Poolloodusliku koosluse ehk pärandkoosluse all mõeldakse inimese poolt ümber kujundatud 
looduslikku kooslust, mis sellisena püsib mõõduka inimmõju, eeskätt niitmise ja karjatamise 
abil. Inimmõju lõppemise korral muutub pärandkooslus loodusliku pikaajalise muutumise 
käigus tagasi looduslikuks. Kuni 20. sajandi keskpaigani saadi põhiline rohusööt 
poollooduslikelt rohumaadelt. 1939. aasta põllumajandusloenduse andmetel moodustasid 
kultuurrohumaad vaid 3,4% kogu rohumaa pindalast. Lisaks kõrgele esteetilisele väärtusele 
on Eesti poollooduslike koosluste taimestiku ja loomastiku mitmekesisus võrreldes teiste 57. 
paralleelist põhja poole jäävate aladega üks maailma suuremaid.  
 
Suurtootmisele üleminek, traditsiooniliste majandamistavade kõrvaleheitmine ja madalama 
tootlikkusega rohumaade kasutamata jätmine on viimase poole sajandi jooksul poollooduslike 
koosluste pindala oluliselt kahandanud. Puisniitude pindala on viimase 70 aasta jooksul 
vähenenud ligi sada korda, praegu on Eestis niidetavaid puisniite 1500 ha. Heas seisukorras 
on Eestis u 9000 ha loopealseid. Hooldatavaid luhtasid on Eestis u 15 000 ha, puiskarjamaid 
3000 ha.  
 
 
2. Eesmärk MAKis, saavutustasemed 
Poolloodusliku koosluse hooldamise (PLK) toetuse andmise eesmärgiks on tagada Natura 
2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund. Seeläbi tagatakse nende maade 
liigiline ja maastikuline mitmekesisus.  
 
Poollooduslike koosluste kogupindala on praegu ca 100 000 ha. MAKis on eeldatud, et 
perioodi 2007–2013 lõpuks hooldatakse poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse abil 
Natura 2000 võrgustiku alal asuvaid poollooduslikke kooslusi ca 35 000 hektaril.  
 
2010. a esitati 886 taotlust kokku 23 503 ha hooldamiseks. Sellest 747 ha puisniitude ja 22 
756 ha muude koosluste hooldamiseks. Kuigi PLK toetuse taotlemine on olnud suur ning 
aastatega on see kasvanud, jääb see siiski alla eesmärgistatud taseme. Arvestades senist 
taotlemisaktiivsust nii taotlejate arvu kui ka pindala osas, siis võime järeldada, et seatud 
eesmärkide taset tõenäoliselt lähiaastatel ei saavutata. 
 
Poollooduslike koosluste hooldamise toetamiseks on arengukava eelarve kohaselt aastateks 
2007–2013 kavandatud ligi 3,8 miljonit eurot (60 miljonit kr) aastas. 
 
 
3. Kohustuseperiood 
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PLK nõudeid tuleb täita 5 järjestikust kalendriaastat kohustuse võtmise aastal taotluses 
näidatud või taotluse kontrollimisel kindlaks tehtud maal ja selle pindalal (algne kohustus).  
 
Toetuse saamise nõudeid peab 5 aastat järjest täitma samal algse kohustuse all oleval maal. 
Kui ühel aastal järgitakse nõudeid ja teisel mitte, siis sellega ei ole võimalik saavutada 
positiivset keskkonnamõju. 
 
Toetuse taotleja võib aga algse kohustuse alust pindala vähendada sama kohustuse raames 
kuni 30% (selle eest toetust tagasi ei nõuta). Kui taotleja vähendab pindala üle 30%, nõutakse 
30% ületavas osas aga toetus tagasi. Toetust ei nõuta kohustuse katkestamisel tagasi juhul, kui 
tootja on täitnud kohustusest 3 aastat ning lõpetab põllumajandusliku tegevuse. Samas on aga 
võimalus oma kohustus anda üle teisele isikule. Sellisel juhul kohustus jätkub ning sellest 
tuleks siis ka PRIAt teavitada. Kohustust võib sama kohustuseperioodi jooksul ka kuni 30% 
osas suurendada. Kui pindala suurendatakse üle 30%, algab uus kohustus. 
 
 
4. Toetuse määrad 

• Toetusega hüvitatakse täiendavate keskkonnanõuete järgimisega kaasnevad saamata 
jäänud tulu ja lisakulu. 

• 238,07 EUR/ha aastas puisniidu kohta. 
• 185,98 EUR/ha aastas muu PLK kohta. 

 
 
5. Taotleja, toetusõiguslik maa 
PLK toetust võib taotleda füüsiline ja juriidiline isik, seltsing ning muu isikute juriidilise 
staatuseta ühendus keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,10 hektari suuruse Natura 2000 
alal asuva poolloodusliku koosluse kohta. Keskkonnaregistris on alasid, mis võivad olla kan-
tud ka PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Sellisel juhul peab taotleja 
jälgima, et sama ala kohta ei taotleta peale PLK toetuse teisi pindalatoetusi.  
 
Suur osa poollooduslikest kooslustest on viimase poole sajandi jooksul põllumajanduslikust 
kasutusest välja jäänud, mistõttu on need alad sageli metsastunud. Selleks, et sellised 
poollooduslikud kooslused oleksid taas põllumajanduslikult kasutatavad, tuleb need enne 5-
aastase hooldamise kohustuse võtmist taastada (selleks on võimalik taotleda 
loodushoiutoetust). PLK toetust antakse vaid sellistele vastava koosluse tüübile 
iseloomulikele aladele, kus on võimalik põllumajanduslik tegevus ehk niidetavatele ja 
karjatatavatele aladele. Vajadusel peab taotleja seal kohustuseperioodi jooksul tekkinud liigse 
võsa maha raiuma. Keskkonnaregistrisse on kantud ka poollooduslikud kooslused, mis 
vajavad eelnevalt taastamist ja ei ole seetõttu veel niitmise või karjatamise teel hooldatavad. 
Selliste alade kohta toetust ei maksta. 
 
Kuna enamasti moodustavad poollooduslikud kooslused looduskaitseliselt väärtusliku terviku 
üksnes koos seal olevate maastikuelementidega, s.h pärandkultuuri objektidega, ei arvata neid 
kõiki PLK toetuse puhul toetusõigusliku maa hulgast välja. Poolloodusliku koosluse pindalast 
arvatakse siiski maha poollooduslikul kooslusel paiknev üle 0,01 ha suuruse maa-ala pindala, 
millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puudegrupp, kivihunnik jne) ja üle 2 m 
laiune maastiku joonelement, välja arvatud juhul, kui nende olemasolu on seotud 
traditsioonilise põllumajandusliku tegevusega või arengukavas sätestatud toetuse eesmärkide 
saavutamisega (tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund). 
Arengukava eesmärkide saavutamisega seoses ei loeta toetusõigusliku pinna hulka: 
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1) veega piirnevat rannaala (liivane või kivine maa), kus rohttaimede osakaal 
koosluses on alla 50%; 

2) põõsastikku või metsatukka (ei kehti keskkonnaregistris arvele võetud 
looniitude, kadastike, puisniitude ja puiskarjamaade puhul);  

3) keskkonnaregistris arvele võetud looniitude, kadastike, puisniitude ja 
puiskarjamaade koosluse osa, kus pole tuvastatav rohukamara olemasolu;  

4) tehisobjekte (hooned, kivihunnikud, tehisveekogud jne, välja arvatud 
looduskaitselistel eesmärkidel rajatud objektid nt kõretiik ja määruse § 5 lg 4 märgitud 
kinnismälestised ja pärandkultuuri objektid).  
 
Toetust makstakse vaid poollooduslike koosluste kohta, kui taotleja tagab, et koosluste piir on 
kohapeal visuaalselt tuvastatav. Näiteks võiks looduslikuks piiriks lugeda kraavi, jõge, teed, 
järve ja põhikaardi kõlviku piir. Tehislikuks piiriks loetakse eelkõige katastripiiri, vaia, tara, 
kiviaeda, puude märgistamist. Taotleja võib koosluse piiri ka muul viisil tähistada, kuid see 
peab olema selgelt visuaalselt tuvastatav. Puude märgistamisel tuleb jälgida, et märgistused ei 
rikuks üldist pilti. Soovitav on teha puutüvele 1-1,5 m kõrgusele 10x15 cm roheline triip või 
täpp. 
 
 
6. Nõuded toetuse saamiseks 
Taotleja peab järgima nõuetele vastavuse nõudeid (kohustuslikud majandamisnõuded, head 
põllumajandus- ja keskkonnatingimused), toetuse saamise baasnõudeid ning nn täiendavaid 
nõudeid ehk nõudeid poolloodusliku koosluse kohta, mille eest siis ka toetust makstakse.  
 
 
Baasnõuded on nõuded, millest rangemate (millega võrreldes täiendavate) nõuete täitmisest 
tulenevad saamata jäänud tulu ja lisakulud on arvestatud PLK toetuse määraks. Baasnõuded 
on otseselt seotud täiendavate nõuetega ning kui taotleja ei täida baasnõuet, ei ole võimalik 
üldjuhul ka täiendavat nõuet korrektselt täita ning seetõttu vähendatakse ka toetust või jäe-
takse taotlus rahuldamata. Baasnõueteks on üldjuhul nõuetele vastavuse nõuded, õigusaktides 
varasemalt sätestatud nõuded või muud asjakohased nõuded.  

• Natura 2000 alal asuvat poollooduslikku kooslust ei tohi rikkuda ega hävitada. 
• Loomapidaja peab tagama oma majandusüksuses peetavatele põllumajandusloomadele 

sööda ja joogivee kättesaadavuse.  
• Kaitstavat looduse üksikobjekti ei tohi rikkuda ega hävitada.  
• Taotleja või tema majapidamise töötaja, kes tegeleb poolloodusliku koosluse hoolda-

misega, või füüsilise isiku puhul tema perekonnaliige peab teise kohustuseaasta 1. 
septembriks olema osalenud Keskkonnaameti korraldatud vähemalt 6-tunnisel 
koolitusel, kus jagatakse juhiseid, milliseid võtteid poollooduslike alade hooldamiseks 
peab kasutama.  

• Taotleja kannab andmed majapidamise põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta 
põlluraamatusse. 

• Taotleja peab ka toetuse saamiseks niitma poollooduslikku kooslust, mille kohta toe-
tust taotletakse, vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit või karjatama seal enne 1. 
oktoobrit loomi. 1. oktoobriks peab niide olema koristatud või hekseldatud. Nimetatud 
toimingute tegemist peab kogu taotlusel märgitud maa-alal olema võimalik visuaalselt 
tuvastada. Konkreetse loomkoormuse täpsustab Keskkonnaamet. 2011. aastast 
loetakse üle 6 kuu vanune hobune või mära koos varsaga 1 loomühikuks (varem 0,7 
lü).   
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Poolloodusliku koosluse hooldamise nõuded (mille täitmise eest makstakse PLK 
toetust). 

• Niidetavat poollooduslikku kooslust on niidetud keskelt-lahku, servast-serva või 
Keskkonnaametiga varem kirjalikult kokku lepitud teisel meetodil. 

• Niitmine on lubatud kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise 
tegevuskavas määratud ajast alates. Kui niitmise alguskuupäev ei ole nimetatud do-
kumentides sätestatud, võib poollooduslikku kooslust niita ala looduskaitselisi väärtusi 
arvesse võttes Keskkonnaameti määratud ajast alates. 

• Niide peab hiljemalt taotlemisele järgneva aasta 1. maiks olema ära veetud.  
• Niite hekseldamist üldjuhul ei lubata. Taimikut võib hekseldada või niidet koristamata 

jätta on üksnes Keskkonnaameti eelneval kirjalikul nõusolekul, kuid vaatamata sellele 
vähendatakse toetust vastava koosluse kohta kuni 60%, kuna kulud ala hooldamiseks 
on niitmise või karjatamisega võrreldes väiksemad.  

• Kui karjatamise alguskuupäev on kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse 
ja ohjamise tegevuskavas sätestatud, võib loomi karjatada neis dokumentides 
sätestatud ajast alates (sellekohase info saab Keskkonnaametist). 

• Puisniidul võib loomi karjatada vaid siis, kui seda on eelnevalt niidetud ja niide on 
koristatud. 

• Loomadele on poollooduslikul kooslusel lisasööda andmine keelatud.  
• Taotlusalusel poollooduslikul kooslusel olevat kinnismälestist ja pärandkultuuri 

objekti ei tohi rikkuda ega eemaldada, välja arvatud Keskkonnaameti eelneval 
kirjalikul nõusolekul ja tingimusel, et suureneb poolloodusliku koosluse 
looduskaitseline või muinsuskaitseline väärtus. Kohustuse võtmise aastale järgneval 
aastal kannab toetuse saaja PRIAle esitatavale PLK kaardile kaitstavad 
loodusobjektid, kinnismälestised ja pärandkultuuri objektid. 

 
 
Kokkuvõte 2011. a muudatustest/täpsustustest 
 

• Komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 muutmine. Uue komisjoni kontrollimääruse 
number on (EÜ) nr 65/2011. 

 
• Täpsustatud on maa toetusõiguslikkuse nõudeid (millised objektid arvatakse 

toetusalusest pindalast maha). 
 
• Üle 6 kuu vanune hobune või mära koos varsaga on nüüd 1 lü. 
 
• Koolituse osalemist tõendav dokument ei pea enam kohapeal kättesaadav olema. 
 
• Koolituse nõude puhul võetakse arvesse ka taotluse esitamise aastale eelnenud 12 kuu 

jooksul läbitud koolitus. 
 
• Kui hekseldamiseks saadakse Keskkonnaameti luba, vähendatakse toetust kuni 60%. 
 
• Toetust võib saada kohustuse ülevõtja ka ettevõtte üleandmise samal aastal.  
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• Kui taotleja pole kohustuse võtmisele järgnevaks aastaks poolloodusliku koosluse 
kaardile kandnud kaitstava looduse üksikobjekte, kinnismälestisi ja pärandkultuuri 
objekte, vähendatakse toetust kuni 10%. 

 
 
 
 
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE SAAMISE NÕUDED, TOETUSE 
TAOTLEMISE JA TAOTLUSE MENETLEMISE TÄPSEM KORD 
 
 

Eesmärk 
• Säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säilitada ja 

parandada mullaviljakust ja veekvaliteeti. 
• Toetada mahepõllumajanduse arengut ning aidata kaasa mahetoodangu mahu 

suurenemisele. 
• Toetada ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet. 

 
 
Saavutustasemed MAKis 

• Toetuse saajate arv: 1800 
• Pindala: 100 000 ha 

 
Kohustusperiood 
Tegemist on 5-aastase toetusega. 

 
 
Toetuse määr 

• Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemiseks kasutatava 
põllumajandusmaa kohta: 
1) 76,69 EUR/ha (1200 krooni/ha) aastas rohumaa kohta (v.a kuni kaheaastane 
külvikorras olev rohumaa ja heinaseemnepõld), mille iga hektari kohta peetakse 
ettevõttes vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke 
karjatatavaid loomi; 
 
2) 119,20 EUR/ha (1865 krooni/ha) aastas teravilja, kaunvilja, õli- ja kiudtaimede, 
kartuli ja söödajuurvilja kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa, mustkesa 
ning kuni kaheaastase külvikorras oleva rohumaa ja heinaseemnepõllu kohta; 
 
3) 349,60 EUR/ha (5470 krooni/ha) aastas avamaa köögivilja, puuvilja- ja 
marjakultuuri ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava 
põllumajandusmaa kohta. 

• 31,96 EUR (500 krooni) karjatatava looma ühe ühiku kohta, kelle andmed on 
pärast Põllumajandusameti kohapealset kontrolli kantud mahepõllumajanduse 
registrisse. 
 

• Ettevõttes taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal 
mahepõllumajanduslikult peetud kodulindude, sigade, küülikute või mesilasperede 
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keskmise arvu kohta: 
1) 6,39 EUR (100 krooni) kodulinnu kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise 
aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt 50 kodulindu ühest järgnevalt 
nimetatud liigist: kalkun, hani, part, broiler või üle kuue kuu vanune munakana; 
2) 210,91 EUR (3300 krooni) emise või kuldi kohta ning 127,82 EUR (2000 
krooni) vähemalt kahe kuu vanuse nuum- või noorsea kohta, kui ettevõttes peeti 
taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt kahele 
ühikule vastaval hulgal sigu; 
3) 6,39 EUR (100 krooni) küüliku kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise 
aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt 50 üle nelja kuu vanust 
küülikut; 
4) 31,96 EUR (500 krooni) mesilaspere kohta, kui ettevõttes oli taotluse esitamise 
aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt viis mesilasperet. 
 

Karjatatavate loomade ja sigade ühikud arvutatakse järgmiste koefitsientide alusel: 

1) lüpsilehm             1,2; 
2) üle 24 kuu vanune veis, sh ammlehm         1,0; 
3) 6-24 kuu vanune veis            0,6; 
4) kuni kuue kuu vanune veis           0,2; 
5) vähemalt kuue kuu vanune kits või lammas; kits või utt talledega   0,15; 
6) hobune              0,2; 
7) emis (sh põrsastega) või kult           0,33; 
8) vähemalt kahe kuu vanune nuum- või noorsiga         0,2. 

 
• Toetuse määr keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamiseks nõuetekohase 

sõidukite liiklemiseks avalikult kasutatava teega piirneva ettevõtte toetusõigusliku 
maa ääres oleva kuni 5 meetri laiuse rohumaa riba hektari kohta on sama, mis 
rohumaa ribaga külgneva kultuuri kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa 
hektari kohta. 

• Rohumaa puhul loetakse heintaimede külviaasta, sealhulgas allakülvina tehtava 
külvi aasta, rohumaade vanuse arvestamisel 0-aastaks. 

• Rohumaal ei pea mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi pidama taotleja, kes 
taotleb toetust mesilaspere kohta ja kellel on ühe mesilaspere kohta kuni 0,1 
hektarit  rohumaad. 

 
 
Nõuded toetuse saamiseks 

• Taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik. 
• Põllumajandusmaal tegeletakse mahepõllumajandusliku taimekasvatusega. 
• Põllumajandusmaa pindala on vähemalt 1,0 ha ja maa on heas põllumajanduslikus 

korras. 
• Põllu pindala on vähemalt 0,3 ha. 
• Ravim- ja maitsetaimed, mille kohta toetust taotletakse, on loetletud määruse lisas. 
• Puuvilja- ja marjakultuuri kasvatamiseks kasutatava maa kohta toetuse taotlemise 

korral on minimaalne ühtlaste ridadena istutatud istikute arv hektari kohta 
järgmine: 

 1) õunapuu tugeva kasvuga alusel – 100; 
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 2) õunapuu keskmise kasvuga alusel – 300; 
3) õunapuu nõrga kasvuga alusel – 500; 

 4) ploom, kirss, pirn – 270; 
 5) astelpaju, aroonia – 400; 
 6) sõstar, karusmari – 800; 
 7) vaarikas – 3000; 
 8) maasikas – 20 000. 
 
 

Taotleja täidab 
• Kogu kohustuseperioodi jooksul kohustusealusel põllumajandusmaal 

mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõudeid ja mahepõllumajanduslikult 
peetavate loomade puhul mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid. 

• Kogu ettevõtte põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses 
kohustusperioodi jooksul baasnõudeid. 

• Kogu ettevõtte põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses häid 
põllumajandus- ja keskkonnatingimusi, kohustuslikke majandamisnõudeid ning 
väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid. 

 
 
Taotleja peab esitama järgmised dokumendid: 
 
            PMA-le 

• Taotlus ettevõtte tunnustamiseks mahepõllumajanduse seaduse alusel või teave 
mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega jätkamiseks. 

 
      PRIA-le 

• Taotlusvorm (ÜPT määruse lisa). 
• Taotluse lisa kohane põldude loetelu, kus andmed kogu põllumajandusmaa kohta, 

mida taotlejal õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate 
põllumajanduskultuuride kohta. 

• Põllumassiivi kaart või muu kaardimaterjal, millele kantud põldude numbrid ja 
piirid, muu kaardimaterjali puhul katastritunnused. 

• Vajadusel avaldus andmete PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 
registrisse kandmiseks. 

• Loetelu ettevõttes taotluse esitamise aastale eelnenud aastal 
mahepõllumajanduslikult peetud kodulindude, sigade, küülikute ja mesilasperede 
keskmise arvu kohta (määruse lisa kohane vorm). 

• Kinnitus kohustuse võtmise kohta. 
• Vajadusel muud tõendavad dokumendid (nt koolitustõend). 

 
 
Taotluste vastuvõtmisperiood PRIAs 
 02. – 21. mai, sellel aastal erandina kuni 23. mai (21. mai on nädalavahetus). 
 
Toetuse määramine 
PRIA teeb otsuse järgneva aasta 1. veebruariks. 
 
Toetuse maksmine 
Järgneva aasta 30. juuniks. 



 32 

 
 
Andmed eelnevate aastate kohta 

• 2009. a esitati 978 taotlust 77 693,68 ha kohta summas umbes 7,93 mln EUR (124 
mln krooni). 

• 2010. a esitati 1267 taotlust 102 743 ha kohta summas umbes 11,12 mln EUR (175 
mln krooni). 

 
 
2011. a määruse muudatused: 
 

• Euroopa komisjoni määruse (EÜ) 1975/2006 muutmine. Uue komisjoni 
kontrollimääruse number on (EÜ) 65/2011. 

 
• Sätestatakse, et keskmise kasvuga alusel õunapuu minimaalne istikute arv hektari 

kohta on 300. Senikehtinud määruse kohaselt oli keskmise ja nõrga kasvuga alusel 
õunapuu puhul see 500. 

 
• Täiendatakse baasnõuet, millega on sätestatud rohumaa niitmise tähtaeg, erisusega 

heintaimede energiakultuurina kasvatamiseks kasutatava rohumaa kohta. 
 
• Sätestatakse ülevõtmisperioodiks 22. mai kuni 1. september kogu ettevõtte üleandmise 

korral. Kui ülevõtja esitab selle ajavahemiku jooksul kõik vajalikud dokumendid, mis 
on nõutud, on võimalik toetus maksta ettevõtte uuele omanikule. 

 
• Saare, Hiiu, Pärnu või Lääne maakonna liituvusega põllumassiivide osas, kasutatakse 

maakondlikke vähenduskoefitsiente üksnes liituvusega alal ning saadud tulemus 
lahutatakse kogu põllumassiivi pindalast. Vähenduskoefitsiendiga vähenemist ei 
arvestata kuni 30% algse kohustusaluse maa pindala vähendamise hulka. Taotleja 
esitab 2011. aastal liituvusega massiivide puhul põllumajanduslikus kasutuses oleva 
põllu pindala lähtudes põllumassiivi maksimaalsest toetusõiguslikust pindalast. 
Maksimaalseks toetusõiguslikuks pindalaks loetakse liituvusega alade 
koefitsiendijärgse mittetoetusõigusliku pinna võrra vähendatud põllumassiivi pindala. 
PRIA lisab liituvuse erisusega põllumassiivide taotlejate pindalatoetuste 
taotluskomplekti lisalehe, millel on tabeli kujul toodud nende põllumassiivide 
maksimaalsed toetusõiguslikud pinnad.  

 
• Lisatakse rakendussäte, mille kohaselt on alates 1. jaanuarist 2012 toetuse määr 

210,91 eurot emise kohta, kes on taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta 
jooksul vähemalt 1 kord poeginud. 

 
 

Määrusega saab tutvuda internetis nii PRIA, Riigi Teataja kui ka 
Põllumajandusministeeriumi veebilehel: 
• www.pria.ee 
• www.riigiteataja.ee  
• www.agri.ee 
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KOHALIKKU SORTI TAIMEDE KASVATAMISE TOETUSE SAAMISE NÕUDED, 
TOETUSE TAOTLEMISE JA TAOTLUSE MENETLEMISE TÄPSEM KORD  
 

 
Eesmärk 
Tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast olulise kohaliku taimesordi, 
talirukki ”Sangaste” säilitamine ja keskkonnasõbralike viljelusmeetodite järgimine. 
 
Saavutustasemed MAKis 
Pindala: 5000 ha 
 
Kohustusperiood: 
Toetus on põllumajandusliku keskkonnatoetuse alammeede ja seetõttu 5 aastase kohustusega.  
 
Toetuse määr on 32,28 eurot hektari kohta aastas. 
 
 
Nõuded toetuse saamiseks: 

• taotletav registrisse kantud pind vähemalt 5,0 ha; 
• põllu pind vähemalt 0,3 ha; 
• külvamisel kasutatakse vaid sertifitseeritud seemet; 
• külvinorm vähemalt 140 kg sertifitseeritud seemet hektari kohta; 
• hoiab kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaad heades 

põllumajandus- ja keskkonnatingimustes ning järgib kohustuslikke 
majandamisnõudeid; 

• kõik tegevused põldudel tuleb kanda põlluraamatusse.  
 
 
Taotleja peab esitama järgmised dokumendid: 

• taotluse; 
• vormikohase põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa 

kohta, mida taotlejal on õigus kasutada; 
• põllumassiivi kaardi või muu kaardimaterjali, millele kantud põldude ja püsirohumaa 

põldude numbrid ja piirid, muu kaardimaterjali puhul katastritunnused; 
• külvatud talirukki sordi ’Sangaste’ sertifitseeritud seemne müügipakendi etiketi; 
• vormikohane kinnituse kohustuse võtmise kohta; 
• järgnevatel aastatel vormikohane kohustuse jätkamise kinnituse; 
• vajadusel avalduse andmete kandmiseks PRIA põllumajandustoetuste ja 

põllumassiivide registrisse. 
 
 
Taotluste vastuvõtmisperiood 
 
02. – 21. mai, sellel aastal erandina kuni 23. maini (21. mai on nädalavahetus). 
 
Toetuse määramine 
PRIA teeb otsuse järgneva aasta 25. jaanuariks. 
 
Toetuse maksmine 
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Järgneva aasta 30. juuniks. 
 
 
Andmed eelnevate aastate kohta 

• 2009. a esitati 8 taotlust, 308 ha 
• 2010. a esitati 22 taotlust, 654 ha 

 
 
2011. a määruse muudatused: 
 

• Euroopa komisjoni määruse (EÜ) 1975/2006 muutmine. Uue komisjoni 
kontrollimääruse number on (EÜ) 65/2011, vastavalt sellele ka muudetud viited; 

• Lisatud uus peatükk ettevõtte üleandmise ja ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperiood on 
22. maist kuni 1. septembrini. 

 
 
Määrusega saab tutvuda internetis nii PRIA, Põllumajandusministeeriumi kui ka Riigi Teataja 
kodulehel: 

• www.pria.ee 
• www.agri.ee 
• www.riigiteataja.ee 
 
 
 
 

OHUSTATUD TÕUGU LOOMA PIDAMISE TOETUS 
 
 
Eesmärk 

• Tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike 
ohustatud tõugude säilimine; 

• Suurendada kõikide kohalikku ohustatud tõugu loomade arvu. 
 
 
2010. a taotlusvooru numbrid 

• Taotlejate arv:  692 
• Toetust taotleti: 

o 1503 eesti hobuse pidamise eest 
o 780 maatõugu veise pidamise eest 
o 199 raskeveo hobuse pidamise eest 
o 530 tori hobuse pidamise eest 

 
Kohustus 

• Taotleja võtab kohustuse pidada majapidamises taotluse esmakordse esitamise 
kalendriaastast alates viis järjestikust kalendriaastat kohustuse võtmise aastal 
taotletud ja kindlaks tehtud arvul nõuetekohaseid loomi. Iga looma tõu kohta võtab 
taotleja eraldi kohustuse. 

• Algset kohustust võib vähendada kuni 30%. 
• Algset kohustust võib suurendada kuni 30% või kuni kahe looma võrra. 
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• Kohustust võib osaliselt või täielikult teisele isikule üle anda. 
 
Kohustust saab alustada ka 2011. a. 
 
 
Toetuse määr 

• Eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest 186,62 eurot (2920 krooni)  
• Eesti raskeveohobuse pidamise eest 199,08 eurot (3115 krooni)  
• Eesti maatõugu veise pidamise eest 196,2 eurot (3070 krooni)  

 
 
Nõuded toetuse saamiseks 

• Taotleja on põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing  või muu 
ühendus.  

 
• Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest toetuse taotleja peab 2. mai 

seisuga vähemalt kuue kuu vanust puhtatõulist ja nõuetekohaselt identifitseeritud 
tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku eesti või eesti raskeveo 
tõugu hobust või tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks 
sobilikku ja tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluvat tori tõugu hobust. 

 
• Tori tõugu hobuse pidamise kohustuse võtnud toetuse saaja  kehtiv kohustus tori 

tõugu hobuste kohta, kes ei ole kantud tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa 
ega  kuulu tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni, kehtib kuni taotleja 
kohustuseperioodi lõpuni, KUID toetuse saaja võib nende hobuste osas ka kehtiva 
kohustuse lõpetada ja loomade kohta  seni makstud toetust tagasi ei nõuta. 

 
• Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotleja peab tõuraamatu põhiossa kantud 

või sinna kandmiseks sobilikku ja 2. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse 
kantud vähemalt kuue kuu vanust eesti maatõugu veist, kelle mõlemad vanemad ja 
vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa. 

 
• Taotleja peab järgima häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning 

kohustuslikke majandamisnõudeid sh väetiste ja taimekaitsevahendite 
miinimumnõudeid. 

 
 
Taotleja peab esitama PRIA-le järgmised dokumendid: 

• kirjaliku taotluse koos ohustatud tõugu loomade loeteluga; 
• põldude loetelu ja põllumassiivi kaardi;  
• muu kaardimaterjali, kui andmed põllumajandusmaa kohta pole registrisse kantud; 
• esimesel kohustuseaastal kinnituse kohustuse võtmise kohta; 
• kui taotleja lõpetab aasta jooksul kohustuse aluse looma pidamise ja ei asenda looma, 

siis teavitab taotleja taotluse muudatustest PRIA-t. Juhul kui taotleja kogu kohustus 
väheneb kuni 30%, siis looma kohta seni makstud toetust tagasi ei nõuta. 

 
 
Taotleja peab esitama VTA-le järgmised dokumendid: 

• rendile võetud looma puhul esitab taotleja VTA-le rendilepingu ärakirja; 
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• toetuse saaja võib asendada 20 päeva jooksul kohustuse aluse looma teise toetuse 
saamise nõuete kohase sama tõugu loomaga, kelle kohta ei ole kohustust võetud. 
Taotleja teavitab asendamisest VTA-d 7 päeva jooksul arvates looma asendamisest, 
esitades vormi kohase teatise.  

 
 
Taotluste vastuvõtmisperiood PRIA-s 
 02. – 21. mai, sellel aastal erandina kuni 23. mai (21. mai on nädalavahetus). 
 
Toetuse määramine 
PRIA teeb otsuse järgneva aasta 25. jaanuariks.  
 
Toetuse maksmine 
Järgneva aasta 30. juuniks. 
 
 
2011. a määruse muudatused 
 

• Euroopa komisjoni määruse (EÜ) 1975/2006 muutmine. Uue komisjoni 
kontrollimääruse number on (EÜ) 65/2011. 

 
• Tuuakse ära erandlikud asjaolud (loom on hukkunud või veterinaarsetel näidustustel 

hukatud või läinud kaduma). Taotleja teavitab PRIA-t 10 päeva jooksul ja esitab 
tõendid (volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse või Politsei- ja piirivalveametile 
esitatud avalduse koopia). 

 
• Kui erandlike asjaolude korral ei soovi taotleja looma osas kohustust lõpetada, aga ei 

saa looma ka 20 päeva jooksul asendada, teavitab taotleja sellest VTA-d 7 päeva 
jooksul (arvates päevast, mil selgus nõude täitmist takistav asjaolu) ja asendab looma 
esimesel võimalusel. 

 
• Loom, kellega asendatakse  kohustuse alust looma, peab asendamise ajaks vastama 

toetuse saamise nõuetele (olema vähemalt kuue kuu vanune, registrisse ja/või 
tõuraamatusse kantud jne). 

 
• Lisatakse kohustuse üleandmine kord kogu majapidamise üleandmise korral. 
 

 
Määrusega saab tutvuda internetis PRIA, Põllumajandusministeeriumi ja Riigi Teataja 
kodulehel. 

• www.pria.ee 
• www.agri.ee 
• www.riigiteataja.ee 
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LOOMADE KARJATAMISE TOETUS 
 
 
Eesmärk 
 
Säilitada ning suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust 

• Avatud maastike ja poollooduslike koosluste hoid. 
• Taimede liigirikkuse kasv, putukate ja põllulindude arvukuse tõus. 

Parandada loomade heaolu 
• Võimaldab rohusööjatele põllumajandusloomadele loomuomast keskkonda ja 

käitumist. 
• Tugevdab loomade tervist ja immuunsüsteemi, soodustab elujõuliste järglaste saamist 

ning noorloomade arengut. 
 
 
Sihttasemed MAKis 

• Toetuse saajate arv: 2000 
• Loomade arv: 80 000 ühikut 

 
 
2010. a taotlusvooru numbrid 

• Taotlejate arv:  2548 
• Toetust taotleti: 104 463 (loom)ühiku  kohta 

 
 
Kohustus 

• Taotleja peab viis aastat pidama vähemalt 2. maist kuni 31. augustini ja karjatama 
1. juunist kuni 31. augustini vastava aasta taotluses märgitud arvul, kuid 
vähemalt 2 ühiku ulatuses karjatatavaid põllumajandusloomi. 

• Kohustuse võib asendada mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustusega.  
• 2011 on viimane aasta, mil saab kohustust alustada. 

 
 
Toetuse määr 

• Hobuse või veise sh vasika kohta  51,13 eurot (800 krooni)  
• Kitse või lamba kohta  eurot 9,20 eurot (144 krooni)  

 
 
Nõuded toetuse saamiseks 

• Taotleja on põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing või muu 
isikute ühendus. 

• Toetust võib taotleda karjatatavate veiste, lammaste, kitsede ja hobuste kohta. 
• Veised, lambad ja kitsed peavad olema registreeritud taotleja nimele PRIA 

põllumajandusloomade registris vähemalt 2. maist kuni 31. augustini. Hobuse kohta 
peab olema identifitseerimisdokument. Eestis sündinu hobuse andmed peavad olema 
PRIA põllumajandusloomade registris. 

• Toetust ei või taotleda loomade kohta, kelle kohta taotletakse mahepõllumajandusliku 
tootmise toetust või kes on kantud mahepõllumajanduse registrisse 
mahepõllumajanduslikult peetavate loomadena. 
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Taotleja 

• Järgib häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning kohustuslikke 
majandamisnõudeid. 

• Võimaldab loomadele kohases koguses sööta ja joogivett. 
• Kaitseb loomi halbade ilmastikutingimuste eest, tagab võimaluse varjuda. 
• Tagab, et karjamaa ja piirdeaed on looma tervisele ohutud. Eemaldab teravad esemed. 
• Karjatab loomi karjatamisperioodil (hiljemalt 1. juunist ja vähemalt 31. augustini) 

iga päev rohumaal, kui ilmastikuolud, maapinnaseisukord ja loomade tervislik 
seisund seda võimaldavad. 

• Peab karjatamispäevikut, kuhu märgib karjatatavad loomad, loomade karjatamise aja 
ning karjatatavad rohumaad. Andmed võib märkida ka põlluraamatusse. 

• Ümbritseb karjamaa piirdeaiaga. Piirdeaed  ei ole kohustuslik rannaniitude 
mereäärsel küljel ja kaitstavatel loodusobjektidel asuvate lamminiitude jõeäärsel küljel 
või juhul, kui looma liikumist piirab karjane.  

• Tagab loomadele ohutu liikumise või veo karjamaa ja loomakasvatushoone või –
rajatise vahel. Elektripiitsa kasutamine ja loomade ajamine mootorsõidukiga on 
keelatud. 

• Tagab loomadele pideva vaba juurdepääsu joogiveele. 
• Väldib ülekarjatamist. 
• Ei hari üles, ei väeta ega kasuta taimekaitsevahendeid looduslikul rohumaal ja 

poollooduslikul kooslusel. 
 
 
Taotleja peab esitama PRIA-le järgmised dokumendid: 

• kirjaliku taotluse; 
• põldude loetelu ja põllumassiivi kaardi;  
• muu vajaliku kaardimaterjali, millele on märgitud loomade karjatamiseks kasutatavate 

rohumaade piirid ja katastritunnused; 
• lisa karjatatavate loomade arvuga loomagruppide kaupa; 
• lisa karjatatavate hobuslaste unikaalsete elunumbritega (UELN) – kõigi Eestis 

sündinud hobuste puhul ja nende Eestisse toodud või imporditud hobuste puhul, kelle 
UELN on taotlejale teada; 

• väljavõtte hobuse passist, juhul kui hobune ei ole sündinud Eestis. Väljavõttel peab 
olema identifitseerimisenumber ja sünniaeg; 

• esimesel kohustuseaastal kinnituse kohustuse võtmise kohta; 
• kui taotlejal väheneb karjatatavate loomade arv peale taotluse esitamist alla taotlusel 

näidatud arvu, siis on taotlejal võimalik taotlust muuta. 
 
 
Taotluste vastuvõtmisperiood PRIA-s 
 02. – 21. mai, sellel aastal erandina kuni 23. mai (21. mai on nädalavahetus). 
 
Toetuse määramine 
PRIA teeb otsuse järgneva aasta 25. jaanuariks. 
 
Toetuse maksmine 
Järgneva aasta 30. juuniks. 
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2011. a määruse muudatused 
 

• Euroopa komisjoni määruse (EÜ) 1975/2006 muutmine. Uue komisjoni 
kontrollimääruse number on (EÜ) 65/2011. 

 
• Hobuse kohta peab olema identifitseerimisdokument. Eestisse toodud või imporditud 

hobuse dokumendi väljavõte esitatakse PRIA-le. Eestis sündinud hobune peab olema 
PRIA registris, tal peab olema UELN. 

   
• Tuuakse ära erandlikud asjaolud (loom on hukkunud või veterinaarsetel näidustustel 

hukatud või läinud kaduma). Taotleja teavitab PRIA-t 10 päeva jooksul ja esitab 
tõendid (volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse või Politsei- ja piirivalveametile 
esitatud avalduse koopia).  

 
• Loomade kohapealseid kontrolle hakkab tegema VTA. Taotleja hoiab karjatavaid 

loomi  nii, et oleks võimalik kontrollida kõrvamärke, registrinumbrit, hobustel 
transpondri numbrit või välimikku. 

 
• Lisatakse kohustuse üleandmine kord kogu majapidamise üleandmise korral. 

 
 
Määrusega saab tutvuda internetis PRIA, Põllumajandusministeeriumi ja Riigi Teataja 
kodulehel. 
www.pria.ee 
www.agri.ee 
www.riigiteataja.ee 
 
Loomade karjatamise kohta leiab lisainfot: 
 
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAAELU/UURINGUD/LOOMADE_HEAOLU_UU
RING.pdf 
 
 
 
 
NATURA 2000 ALAL ASUVA PÕLLUMAJANDUSMAA KOHTA ANTAVA 
TOETUSE SAAMISE NÕUDED, TOETUSE TAOTLEMISE JA TAOTLUSE 
MENETLEMISE TÄPSEM KORD  
 
 
Eesmärk 

• Tagada looduskaitsenõuete täitmine, säilitada nendes piirkondades põllumajanduslik 
tegevus ning aidata toime tulla kitsendavate asjaoludega, mis tulenevad nõukogu 
direktiividest linnustiku ja looduse kohta , Eestis looduskaitseseadus; 

• kaasa aidata Natura 2000 aladel asuva põllumajandusmaa tõhusale majandamisele, 
kompenseerides saamatajäänud tulu. 
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Saavutustasemed MAKis 
• Toetuse saajate arv: 1500 
• Pindala: 38 000 ha 

 
 
Kohustusperiood 
Tegemist on 1-aastase toetusega. 
 
Toetuse määr on 32 eurot hektari kohta aastas. 
 
 
Nõuded toetuse saamiseks: 

• järgib kaitseala, hoiuala või püsielupaiga kaitsekorrast tulenevaid nõudeid; 
• taotletav registrisse kantud pind vähemalt 0,3 ha, mis on heas põllumajanduslikus 

korras ja mida kasutatakse 15. juunil; 
• põllu või põlluosa pind vähemalt 0,3 ha; 
• põld või põllu osa peab asuma Natura 2000 alal; 
• paju (Salix), mida kasvatatakse põllumajandusmaal, mille mulla keskmine boniteet on 

kuni 35 hindepunkti ning kus selle rajamine ja kasvatamine on kooskõlas 
maaparandusseaduses ja looduskaitseseaduses sätestatuga;  

• hoiab kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaad heades 
põllumajandus- ja keskkonnatingimustes ning järgib kohustuslikke 
majandamisnõudeid.  

 
 
Taotleja peab esitama järgmised dokumendid: 

• taotluse; 
• vormikohase põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa 

kohta, mida taotlejal on õigus kasutada; 
• põllumassiivi kaardi või muu kaardimaterjali, millele kantud põldude ja püsirohumaa 

põldude numbrid ja piirid, muu kaardimaterjali puhul katastritunnused; 
• vajadusel avalduse andmete kandmiseks PRIA põllumajandustoetuste ja 

põllumassiivide registrisse. 
 
 
Taotluste vastuvõtmisperiood: 
  

• 02. – 23. mai 2011. a. 
 

Kontrollimine: 
Looduskaitseseaduse nõudeid kontrollib Keskkonnaamet. 
 
Toetuse määramine 
PRIA teeb otsuse järgneva aasta 1. maiks. 
 
Toetuse maksmine 
Järgneva aasta 30. juuniks. 
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Andmed eelnevate aastate kohta 
• 2008. a esitati 1434 taotlust, 21 936 ha 
• 2009. a esitati 1389 taotlust, 22 545 ha 
• 2010. a esitati 1432 taotlust, 22 869 ha 

 
 
2011. a määruse muudatused: 
 

• Euroopa komisjoni määruse (EÜ) 1975/2006 muutmine. Uue komisjoni 
kontrollimääruse number on (EÜ) 65/2011, vastavalt sellele ka muudetud viited. 

 
• PRIA esitab Põllumajandusametile nende põldude loetelu, mille kohta taotletakse 

ühtset pindalatoetust lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamiseks ning mille kohta 
puuduvad PRIA-l andmed mulla perspektiivse boniteedi kohta ning lühikese 
raieringiga madalmetsa kasvatamise “Maaparandusseadusele” vastavuse kohta.  
Põllumajandusamet teatab PRIA-le mulla perspektiivse boniteedi andmed ja annab 
seisukoha lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamise “Maaparandusseadusele” 
vastavuse kohta 14 tööpäeva jooksul põldude loetelu saamisest arvates. 
 

• Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakondades olevatel liituvusega põllumassiividel 
makstakse toetust vähendatud määras. Liituvusega massiividel märgib taotleja 
taotlusel kogu põllumajanduslikus kasutuses oleva põllu pindala lähtudes 
põllumassiivi maksimaalsest toetusõiguslikust pindalast. Maksimaalseks 
toetusõiguslikuks pindalaks loetakse liituvusega alade koefitsiendijärgse 
mittetoetusõigusliku pinna võrra vähendatud põllumassiivi pindala. PRIA lisab 
liituvuse erisusega põllumassiivide taotlejate pindalatoetuste taotluskomplekti lisalehe, 
millel on tabeli kujul toodud nende põllumassiivide maksimaalsed toetusõiguslikud 
pinnad. 

 
 
Määrusega saab tutvuda internetis nii PRIA, Põllumajandusministeeriumi kui ka Riigi 
Teataja kodulehel: 
• www.pria.ee 
• www.agri.ee 
• www.riigiteataja.ee 
 

 
 
 
NATURA 2000 ALAL ASUVA ERAMETSAMAA KOHTA ANTAVA TOETUSE 
SAAMISE NÕUDED, TOETUSE TAOTLEMISE JA TAOTLUSE MENETLEMISE 
TÄPSEM KORD  

 
Eesmärk 

• Oluline on kindlustada kõikide Euroopa, sh ka Eesti looduslike metsaliikide 
elujõuliste populatsioonide ja kasvukohtade säilimine; 

• kaasa aidata Natura 2000 aladel asuva erametsamaa säästvale kasutusele, 
kompenseerides erametsaomanikele Natura 2000 metsaalade majandamisel 
saamatajäänud tulu. 
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Saavutustasemed MAKis 
• Toetuse saajate arv: 5000 
• Pindala: 61 300 ha 

 
2010. a taotlusvooru numbrid olid järgmised 

• Taotlejaid: 3484 
• Pindala: 45 793,61 ha 

 
Kohustusperiood 

Tegemist on 1-aastase toetusega. 
 
 
Toetuse määrad 

• 60,08 EUR/ha (940 krooni/ha) aastas hoiuala, piiranguvööndi ja ala, mille suhtes 
on tehtud kaitse alla võtmise ettepanek “Looduskaitseseaduse” § 8 lõike 1 kohaselt 
või algatatud “Looduskaitseseaduse” § 9 lõike 1 alusel loodusobjekti kaitse alla 
võtmise menetlus (projekteeritav ala) kohta; 

• 109,93 EUR/ha (1720 krooni/ha) aastas sihtkaitsevööndi kohta. 
 
 
Nõuded toetuse saamiseks 

• Taotleja on erametsaomanik. 
• Metsaala on taotleja omandis. 
• Metsaala pindala on vähemalt 0,3 ha. 
• Metsaala asub Natura 2000 alal. 
• Metsaala on keskkonnaregistris (Maa-ameti andmebaas). 
• Metsaala on maakatastris kirjas metsamaa kõlvikuna või alal kasvavad puittaimed 

kõrgusega vähemalt 1,3 m ja võrade liitusega vähemalt 30%. 
• Taotleja tagab, et katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala piiripunktid on 

tähistatud kohapeal visuaalselt tuvastatavate katastriüksuse piirimärkidega. 
Erandina peab ringikujulise metsaala keskpunkti paiknemisel taotleja omandis 
oleval katastriüksusel olema tähistatud ja visuaalselt tuvastatav metsaala 
keskpunkt. Täiendavat märgistust taotlejail lisaks eelpool mainitule enam teha ei 
tule! 

 
 
Taotleja täidab 

• Kalendriaasta jooksul looduskaitseseadusest ja metsaseadusest tulenevaid nõudeid. 
• Kaitseala kohta kaitse-eeskirjas kehtestatud spetsiifilisi nõudeid. 
• Taotleja täidab sellel metsaalal, millele taotleb Natura 2000 erametsamaa toetust, 

ja tema kasutuses oleval põllumajandusmaal või põllumajanduslikus kasutuses 
oleval maal häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning kohustuslikke 
majandamisnõudeid. 

 
 
Taotleja peab esitama järgmised dokumendid: 

• taotlusvorm (määruse lisa); 
• metsaala kaart (kat tunnus, nr ja piirid taotletava ala kohta); 
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• vajadusel avaldus andmete PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse 
kandmiseks; 

• vajadusel muud tõendavad dokumendid (nt kaasomandi taotlused). 
 
 
Taotluste vastuvõtmisperiood SA Erametsakeskuses 

• 02. – 23. mai 2011. a. 
 
 
Toetuse määramine 

SA EMK teeb otsuse järgneva aasta 30. aprilliks (ettepanek maksmiseks või sellest 
keeldumiseks PRIAle 10. maiks). 

 
 
Toetuse maksmine 

Järgneva aasta 30. juuniks. 
 
 
Andmed eelnevate aastate kohta 

• 2008. a esitati 1902 taotlust, millest rahuldati 1813 taotlust 23 566,82 ha kohta 
summas umbes 1 627 925, 42 EUR (25 471 497,92 krooni). 

• 2009. a esitati 2380 taotlust 36 023,13 ha kohta summas umbes 2 530 940,13 EUR 
(39,600 607,8 krooni). 

• 2010. a esitati 3496 taotlust 45 793 ha kohta summas umbes 3 135 138, 11 EUR (49 
054 252 krooni). 

 
 
2011. a määruse muudatused 
 

Euroopa komisjoni määruse (EÜ) 1975/2006 muutmine. Uue komisjoni kontrollimääruse 
number on (EÜ) 65/2011. 

 
Natura 2000 toetus riigiabi skeemi alla. Antud muudatus tuleneb Euroopa Komisjoni 
seisukohast, mille kohaselt saab riigiabielemendi välistada üksnes juhul, kui igasugune 
majandustegevus Natura 2000 alal on välistatud. Kõikidel muudel juhtudel, mil kasvõi 
osaline majandustegevus on lubatud või tegevuse tagajärjel tekib mingi teisene produkt 
ehk antud juhul puit, on tegemist riigiabiga. Kuna Natura 2000 erametsamaa puhul ei ole 
majandustegevus täiesti välistatud, siis on Euroopa Komisjoni teenistujad juhtinud 
tähelepanu, et Natura 2000 erametsamaa kohta antava toetuse puhul ei saa riigiabi 
elementi välistada. Antud sätte puhul on tegemist taotleja jaoks informatiivse sättega. 

 
Toetust hakatakse maksma ka aladele, mille kohta on tehtud “Looduskaitseseaduse” § 8 
lõikes 1 nimetatud kaitse alla võtmise ettepanek või mille kohta on algatatud 
“Looduskaitseseaduse” § 9 lõikes 1 nimetatud loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus 
(projekteeritavad alad). Täna makstakse toetust Natura 2000 aladele, mis on riigisisese 
kaitse alla võetud. Kuid Natura 2000 võrgustikus on ka alasid, mille kaitse alla võtmine on 
küll algatatud või mille kohta on ettepanek esitatud, kuid ala kaitsekord ei ole veel 
kinnitatud. Praktikas tähendab see seda, et LKS § 8 lõike 6 alusel kehtestatakse nendele 
aladele piirangud (eriti metsaraie osas), kuid Natura erametsatoetust need alad ei saa. 
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Selliseid Natura erametsaalasid on täna 600 ha. Loodusdirektiivi (92/43/EMÜ) art 4.4 
alusel peab kõikidel meie Natura 2000 aladel kaitsekord olema kinnitatud hiljemalt 
02.02.2014. a. Selle daatumi on võtnud ka Keskkonnaministeerium tagumiseks tähtajaks, 
s.t kõik Natura 2000 alade kaitsekorrad peavad olema selleks hetkeks kinnitatud. 

 
NATURA 2000 alad, mis on Keskkonnaameti inventuuri põhjal väärtuslikud PLK-d. 
Natura 2000 erametsatoetuse alad kattuvad osaliselt poollooduslike koosluste aladega. 
Keskkonnaamet on analüüsinud kattuvaid alasid (osaliselt ka inventuure) ja välja valinud 
sellised kattuvad alad, mis kindlasti peaksid jääma PLK aladeks, selleks et tagada 
väärtuslike koosluste säilimine. Korrastatud PLK kihiga lõigatakse Natura 2000 erametsa 
kihti alljärgnevalt: 

• aladel, kus on tegemist piiritäpsustustega (kattuvus alla 0.3 ha); 
• aladel, kus Natura 2000 erametsatoetust ei ole siiani taotletud; 
• aladel, kus on Natura 2000 erametsatoetust taotletud, kuid kus maaomanik on 

nõus (vajalik kirjalik nõusolek), oma maal olevat PLK- d taastama ja hooldama 
ning omaniku maa arvatakse välja Natura 2000 erametsatoetuse kihilt. 

 
Keskkonnaamet pöördub kõigi viimases punktis nimetatud alade maaomanike poole 
selgitamaks välja nende huvi ja valmisoleku PLK-de taastamiseks ning edaspidiseks 
hooldamiseks. PLK kihti lisatakse ja Natura 2000 erametsakihilt eemaldatakse ala alles 
siis, kui maaomanikuga on kokkulepe saavutatud. 

 
Muudatused piiride tähistamises. 
Keskkonnaministeeriumi, SA Erametsakeskuse ja Eesti Erametsaliidu poolt tehtud kehtiva 
piiride märgistamise muutmise ettepaneku aluseks on seisukoht, et keskkonnaregistri 
Natura 2000 alade kaart, mis asub Maa-ameti elektroonilises andmebaasis 
(http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis), võimaldab looduses kontrolli tegeval spetsialistil 
kontrolli teha piisava täpsusega. Eelpool toodut aluseks võttes, on piiride tähistamine 
tehtud taotleja jaoks lihtsamaks. Taotleja peab tagama, et katastriüksuse piiripunktidega 
ühtivad metsaala piiripunktid on tähistatud kohapeal visuaalselt tuvastatavate 
katastriüksuse piirimärkidega. Erandina säilib nõue ringikujulise metsaala keskpunkti 
paiknemisel taotleja omandis oleval katastriüksuse tähistamise kohta, millel peab olema 
tähistatud ja visuaalselt tuvastatav metsaala keskpunkt. Täiendavat märgistust lisaks 
eelpool mainitule taotlejail enam teha ei tule! 
Siinkohal peab rõhutama asjaolu, et juhul kui kohapealses kontrollis on looduses 
tuvastatud metsaala on väiksem kui kaardil märgitu, siis lähtutakse toetuse maksmisel 
looduses kindlaks tehtud pinnast. 
 
Metsamaa jagab erinevateks metsaaladeks elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa, kui 
jagamise tulemusena tekkiv metsamaa on väiksem kui 0,1 ha. Elektripaigaldise 
kaitsevööndis oleva maa kohta ei või toetust taotleda. 
Täna kehtiva määruse kohaselt ei jaga elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa metsaala 
erinevateks metsaaladeks ja SA EMK kohustub selle ala välja mõõtma, kuna sellele alale 
toetust ei saa. Määrusesse on sisse viidud muudatus selliselt,  et kui elektripaigaldise 
kaitsevööndi tulemusena metsala jaguneb, siis võiks 0,1 ha olla minimaalseks ala 
suuruseks, mille korral toetust makstakse. Kui minimaalse osatüki suuruse piiri pole 
kehtestatud, siis võivad need osatükid olla näiteks 0,001 ha suurused või veelgi väiksemad 
ja moodustada nn „hambad.“ 
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Muudatuse vajaduse tingib asjaolu, et väga väikeste metsaala osatükkide  kandmine 
keskkonnaregistrisse ei ole praktikas otstarbekas, tihti on see isegi väga keeruline. Samuti 
suurendab see taotluse menetlemisele kuluvat aega ja raskendab keskkonnaregistrisse 
kantud toetusõiguslike metsaalade haldamist. Nt kohapealsete kontrollide puhul eeldaks 
see kõikide osatükkide pindala eraldi mõõtmist ning kaardil vormistamist. 
 
 
Natura 2000 toetus erametsamaale: 
 
määrusega saab tutvuda internetis PRIA, Riigi Teataja, Põllumajandusministeeriumi ja SA 
Erametsakeskus kodulehel. 
 
• www.pria.ee 
• www.riigiteataja.ee 
• www.agri.ee 
• www.eramets.ee 

 
 
 
 
PINDALATOETUSTE TAOTLUSE TÄITMINE JA ADMINISTRATIIVNE 
KONTROLLIMINE 
 
 
Taotluse esitamise tähtajad 

• 2.-21. mai 2011; kuna 21. mai 2011 on laupäev, siis saab taotlusi õigeaegselt esitada 
kuni 23. maini. 

• Hilinenult saab taotlust esitada 24. mai–15. juuni (sel juhul vähendatakse 
toetussummat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta). 

• Peale 15. juunit esitatud taotluse alusel toetust ei määrata. 
• PLK toetuse taotlemisel tuleb taotlus enne PRIAle esitamist kooskõlastada 

Keskkonnaametiga, seda saab teha 1. aprill-20. mai 2011. 
• Taotlust täielikult või osaliselt annulleerida saab kuni toetuse määramiseni (v.a juhul 

kui taotlejat on teavitatud üle- ja/või topelttaotlemisest või kohapealsest kontrollist). 
• Kohustuse võtmise aastal saab kohustuse võtmisest loobuda kuni toetuse 

väljamaksmiseni.  
 

 
Taotleja saab postiga koju... 
 
Taotlejatele, kellele määrati 2010. aastal vähemalt ühte pindalapõhist toetust: 

• eeltäidetud andmetega taotlusvormi – ettetrükil kajastuvad 2010. a taotluse põhjal 
kindlaks tehtud andmed (põllumassiivi number, põllu number, põllu pindala eelnenud 
aastal);  

• põllumassiivide kaardid; 
• kehtivate kohustuste loetelu ja kohustusealuste pindalade/loomade andmed; 
• põhitõdede vihik.  
 

 
Millest alustada? 
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• Kehtivate kohustuste loetelu ja taotluse ettetrüki alusel veenduge kohustustes ja 
õigustes. 

• Mõelge läbi, milliseid toetusi taotlete, st milliseid nõudmisi suudate täita (õigusaktid, 
abiks taotlejale jms). 

• Mõelge läbi oma maakasutus, st millistele pindadele on õigust toetust taotleda – kas 
sellele maale ei taotle toetust ka keegi teine? 

• Täitke taotlus enne PRIAsse esitama tulemist. Taotlust täites kasutage julgelt 
abimaterjale. 

• Kui saadetud taotlusmaterjalide osas on midagi puudu või soovite vorme või 
lisanduvate põllumassiivide kaarte, pöörduge PRIA kodulehele. Veebikaardil on 
kuvatud põllumassiivid, millele on toetust taotletud 2010.a. Veebikaardilt puuduvate 
põllumassiivide osas saate infot maa@pria.ee 

 
 
Abistavad materjalid taotlemisel 

• Taotlusvormil toodud juhised ja selgitused; 
• Kohustuste loetelul näidatud kehtivad kohustused; 
• Põhitõdede vihik; 
• Abiks taotlejale juhendid – PRIA kodulehel ja maakondlikes teenindusbüroodes; 
• Teave taotlejatele määratud toetusõiguste kohta – PRIA kodulehel ja maakondlikes 

teenindusbüroodes; 
• Määrused jt õigusaktid; 
• Nõuetele vastavuse nõuete kohta käivad infomaterjalid; 
• Põllumassiivide veebikaart.  

 
 
Taotlus koosneb 

• Põhivorm PT50 
• Põldude loetelu PT50A 
• Põllumassiivide kaardid (või katastrikaardid, kui kajastamist vajav kasutuses olev maa 

ei asu põllumassiivide registris) 
 

 
Lisaks võib olla vajalik esitada 

• Kohustuse võtmise kinnitus - vorm MT60 (KSM, MAHE, PLK, Sangaste, OTL), 
MT61 (ESA), MT62 (LKT). 

• Poollooduslike koosluste loetelu MT68 (vorm ja ka lisatud kaardid peavad olema 
Keskkonnaameti regionaalses büroos kooskõlastatud). 

• Loomade loetelud MT62A, MT62B (LKT), MT60B (OTL), MT60D (MAHE). 
• Teave toetusõiguse (PT52) või kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (akt). 
• Teave kohustuse asendamise kohta. 
• MAHE 2007-2013 kohustuse võtmisel peab taotleja koos taotlusega esitama ka 

kohustuse võtmise aastale eelnenud 5 aasta jooksul läbitud MAHE koolituse 
tunnistuste koopiad. 

• Kanepi kasvatamisel või “Sangaste” rukki toetuse taotlemisel seemnepakendi etiketid. 
Võib esitada hiljemalt 30. juuniks 2011. 

• Kui toetust taotletakse põllu kohta, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju 
madalmetsa, esitab taotleja koos taotlusega PRIA-le mulla perspektiivse boniteedi 
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andmed, kui PRIA-l vastavad andmed puuduvad ning “Looduskaitseseaduse” § 14 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud loodusobjekti valitseja nõusoleku. 
 

 
Taotluse täitmine 
Koju saadetud eeltäidetud taotlusvorm on abistav materjal. Kui tegelikud andmed on 
erinevad, tuleb need muuta. Vajadusel kasutage uut tühja vormi. 
Taotluse täitmisel järgige kindlasti taotluses ja põldude loetelu lõpus olevaid juhiseid. 
 

• Põhivormil PT50 täitke isikuandmed vastavalt sellele, kas taotlete toetust füüsilise 
isikuna või ettevõtjana (FIE või muu juriidiline isik) – täitke andmed üksnes ühes 
kohas. KSM, MAHE ja SRT taotleja peab olema FIE või juriidiline isik. 

• Kui taotluse täitmisel oli abiks konsulent, kirjutab konsulent taotlusele oma nime, 
täitmise kuupäeva ja allkirja. 

• Vorm PT50 täitke vastavalt toodud juhenditele, märkides vajalikesse lahtritesse X. 

• Põldude loetelus täitke pealdis. 

• Kui ettetrükil või täidetud põldude loetelus on vaja teha parandusi, siis tehke need 
korrektselt maha tõmmates ja uuesti kirjutades – lisage juurde allkiri ja kuupäev. Kui 
on palju parandusi, siis soovitame võimalusel vorm uuesti täita (st ei pea täitma alati 
ettetrükki). 

• Veerg 2 - kontrollige üle ettetrükil olevad põllumassiivi numbrid või täitke 
põllumassiivi numbrid. 

• Veerg 3 - põllu numbri kirjutamisel kasutage sama numeratsiooni, mis on põllu-
raamatus (MAHE toetuse taotlemisel on oluline, et PRIA-le esitatavad põllu numbrid 
oleksid samad, mis PMAsse esitatud taotlusel). 

• Veerg 4 - maa-ala number märkige alla 0,3 ha suuruste põllumajanduskultuuride 
kohta, mis moodustavad ühel massiivil ühtse ja tervikliku maa-ala mille pindala kokku 
moodustab vähemalt 0,3 ha suuruse põllu.  

• Veerg  5 – põllu pind eelmisel aastal – täidab PRIA. Kui see on tühi, ärge seda täitke. 
Põldude loetelusse pole märgitud põllu kindlaksmääratud pindala juhul, kui see erines 
2010. a pindalatoetuste taotlusel taotleja märgitud pindalast.   
 

• Veerg 6 - märkige maakasutuse tüüp (P, PR, LR, PK, M) 

• Veerg 7 - märkige kasvatatav põllumajanduskultuur– vt kultuuride loetelu 

• Veerg 8 – märkige põllu pindala taotluse esitamise aastal. NB! Liituvusega 
massiividel (*) tuleb märkida põllumajanduslikus kasutuses oleva põllu pindala 
lähtudes põllumassiivi maksimaalsest toetusõiguslikust pindalast. Maksimaalseks 
toetusõiguslikuks pindalaks loetakse liituvusega alade koefitsiendijärgse 
mittetoetusõigusliku pinna võrra vähendatud põllumassiivi pindala. PRIA lisab 
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liituvuse erisusega põllumassiivide taotlejate pindalatoetuste taotluskomplekti lisalehe, 
millel on tabeli kujul toodud nende põllumassiivide maksimaalsed toetusõiguslikud 
pinnad. 

• Veerg 9 – täitke, kui taotlete KSM või MAHE toetust ja tegemist rohumaaga. Märkige 
esmane rajamise aasta sh allakülvina rajamise aasta. Rohumaa rajamise aasta 
märkimine on vajalik selleks, et administratiivselt kontrollida rohumaade 
toetusõiguslikkust nii KSM kui ka MAH toetuse osas. KSM toetuse osas kasutatakse 
rohumaa rajamise aastat kuni 4-aastaste rohumaade protsendi arvutamisel ning lisaks 
kontrollitakse selle alusel, et taotleja ei taotleks toetust 5. aasta või vanema rohumaa 
kohta. MAH toetuse osas, kui taotleja teeb taotlusel märke kuni 2-aastase külvikorras 
oleva rohumaa kohta, vaadatakse rajamise aasta järgi, kas tegemist on ikka kuni 2-
aastase rohumaaga. 

• Veerg 10 – märkige X, kui taotlete KSM või MAHE toetust ja rohumaa on rajatud 
allakülvina. Kui rohumaa on rajatud allakülvina, siis tuleb see taotlusel ära märkida 
seetõttu, et allakülvina rajatud rohumaa ja puhaskülvina rajatud rohumaade puhul on 
rohumaade vanuse arvestamine KSM ja MAH toetuse osas erinev. KSM toetusel 
loetakse puhaskülvi teel rajatud rohumaa rajamise aasta 1. aastaks va kui taotleja 
planeerib rohumaa PR-iks. Allakülvina rajatud rohumaa puhul on allakülvi aasta nii 
MAH kui KSM toetuse puhul 0. aasta. Lisaks loetakse MAH toetuse puhul rohumaa 
puhaskülviga rajamise aasta 0.aastaks.  

• Veerg 11 - märkige X, kui taotlete KSM toetust ja olete märgitud põllupinna sisse 
arvestanud rohumaa riba 

• Veerg 12 – märkige X, kui taotlete MAHE toetust ja põld on kuni 2-aastane 
külvikorras olev rohumaa, millel planeerite hiljemalt 3-ndal aastal kasvatada muud 
kultuuri kui heintaimed. 

• Veerg 13 – märkige X, kui taotlete KSM toetust ja jätate selle põllu talvise taimkatte 
alla  

• Veerg 14 – märkige X, kui kasvatate põllumajanduskultuuri energia saamise 
eesmärgil,  

• Veerg 15 – märkige HS, kui põldu kasutatakse heinaseemne kasvatamiseks ja HV kuni 
2-aastase külvikorras oleva rohumaa puhul haljasmassi muldaviimise aastal 

• Veergu 16-21 märkige X vastava toetuse taotlemisel 

 
Põllumassiivide kaardid 

• Veenduge, et tegemist on käesoleva aasta väljatrükiga. Kui olete saanud sel aastal 
PRIA-st mitu kaarti, valige hilisema väljatrüki kuupäevaga kaart.  

• Joonistage põld kaardile vastavalt reaalsele olukorrale võimalikult täpselt. 
• Joonistage põllupiir ka siis, kui põld katab tervikuna kogu massiivi. 
• Märkige kaardile ka põllu number, ning võimalusel ka põllu pindala.  
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• Liituvusega massiivide (*) või põldude puhul märkige pindala lähtudes põllumassiivi 
maksimaalsest toetusõiguslikust pindalast. Maksimaalseks toetusõiguslikuks pindalaks 
loetakse liituvusega alade koefitsiendijärgse mittetoetusõigusliku pinna võrra 
vähendatud põllumassiivi pindala. PRIA lisab liituvuse erisusega põllumassiivide 
taotlejate pindalatoetuste taotluskomplekti lisalehe, millel on tabeli kujul toodud nende 
põllumassiivide maksimaalsed toetusõiguslikud pinnad. Kui on tegemist maa-alaga, 
siis veenduge, et reaalselt ja ka kaardil maa-alana märgitud põllud teineteisega 
piirnevad. 

• Vajalikud parandused  tehke vormil korrektselt maha tõmmates, lisage juurde märge 
“parandus õige”, kuupäev ja allkiri. 

• Allkirjastage iga kaart.  
• KSM toetuse taotlemisel märkige esitatavale kaardile ka pärandkultuuri-objektid ja 

väärtuslikud maastikuelemendid.  
 
 
Kui taotlus on täidetud, vaadake veel üle: 
 

• Kas kõik vajalikud taotlemise märked on tehtud? Võrrelge ka PT50 ja PT50A-le 
tehtud märkeid omavahel ja kohustuste loeteluga 

• Kas on täidetud põldude loetelu veerud 1-3 (maa-alade olemasolul ka 4), 6-8, 
rohumaade olemasolul veerud 9-10 ja sümboliga X tähistatud toetuse taotlemise 
infona vastavad põllud veergudes  11 -14 ning 16-21 ja sümbolitega HS või HV veerg 
15. 

• Kas iga põldude loetelus kajastatud põld on taotlusele lisatud põllumassiivide kaartidel 
tähistatud ja korrektselt joonistatud põllumassiivi piiridesse? Maakasutuse näitamisel 
peab põld olema joonistatud tervikuna kas põllumassiivi sisse või tervikuna väljapoole 
massiivipiiri. 

• Kas taotlusele on lisatud PT50 täitmisest tulenenud taotlemiste lisadokumendid 
(kohustuse võtmise kinnitus vms) 

• Kas kõik esitatud dokumendid on allkirjastatud? 

 
Taotluse esitamine 

• Teenindusbürood on avatud E 8.30-18.00, T-R 8.30-16.00 ning laupäeval, 14. mail kl 
8.30-15.00 

• e-PRIA - kodulehe www.pria.ee kaudu (või www.eesti.ee/epria) 

• e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee  

• Posti teel aadressil PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009 

• Täitke taotlus enne esitama minekut 

• Küsige vajadusel abi (infotelefon 7377679, teenindusbürood, konsulendid)  
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• Võtke kaasa isikut tõendav dokument; kui olete taotleja esindaja, siis ka volikiri 

• Ärge jätke taotluse esitamist viimasele hetkele – kui jääb, varu aega  

• Broneerige taotluse esitamiseks aeg (internetis www.pria.ee/broneering/, telefoni teel 
7377679 või maakondliku teenindusbüroo telefonil) 

 
 
Taotluste administratiivne kontroll 
 
Esmane visuaalne kontroll taotluse vastuvõtmisel 

• taotlusvorm, vajalikud lisavormid ja dokumendid 
• esitatud kaartide ja põldude vastavus taotlusel, massiivinumbrite õigsus, põldude 

joonistamine jms 
 

 
Menetlussüsteemi sisestatud andmete põhjal 

• Andmete kontroll registritega:  
o Põllumassiivide osas põldude registriga: 

  - maa toetusõiguslikkus 
  - ületaotlemine 
  - kattuvused 
  - ESA alad ja Natura alad 
 

o Loomapõhine kontroll: 

  - loomade registri andmetega 
  - VTA-ga 
  - PMA-ga 
 

o Taotlejate andmete kontroll klientide registris olevate andmetega 

Taotlejate ja taotluste andmete kontroll seisneb järgmises: 
• taotlusel esitatud andmete kontroll; 
• toetuse nõuete täitmise administratiivne kontroll (sh võrdlus teiste asutuste 

andmebaasidega) – KSM viljavahelduse nõude järgimine, KSM taotlemine 5. aasta 
rohumaale, liblikõieliste kultuuride kasvatamine jne 

• kõikide vajalike lisadokumentide olemasolu kontroll; 
• kehtivad kohustused – suurendamised, vähendamised, asendamised, üleandmised. 
• kehtivad toetusõigused – üleandmised, ülevõtmised 

 
 
Järelepärimised taotlejatele 

• Administratiivse kontrolli tulemusel leitud puuduste või puudulike andmete puhul 
(kultuur ei vasta maakasutusele, puukoolis kasvatavate liikide täpsustamine, 
toetusõiguste võimalik omandamine, puuduvad lisadokumendid nt seemnepakendi 
etiketid, märkimata kanepi sort, võetud kohustused on jäetud kinnitamata jne); 
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• Puudused taotlusel ja ilmsed vead (puudub taotleja allkiri, viga põllu-massiivinumbris, 
esitamata põllumassiivi kaardid või kohustuse võtmise vorm); 

• Rikkumised (ületaotlemine, topelttaotlemine). Ületaotlemis- või topelttaotlemiskiri 
võrdub kontrollist teavitamisega. Vastuskiri ei ole muudatusavalduse esitamine. 

• Kirja teel tehtud järelepärimisele vastamise tähtaeg on reeglina kirja kättesaamisest 
alates 10 tööpäeva; 

• Järelepärimisi tehakse ka telefoni teel. 

 
Toetuse vähendamise põhjused 
 

Toetusõiguslikkuse nõuete rikkumine (pindalalised vähendamised): 
Näiteks: nõuetele vastavate põldude kogupindala või põllu pindala on väiksem kui 
määrusega sätestatud  
 

 
Vähendamine pindala erinevuse eest: 

• taotlusaluste põldude kogupindala on mõõdetud pindalast kuni 3% või kuni 2 ha 
suurem – toetus määratakse kindlakstehtud pindala alusel; 

• taotlusaluste põldude kogupindala on üle 3% või üle 2 ha, kuid mitte üle 20% 
mõõdetud pindalast suurem – toetust vähendatakse (mõõdetud pindala vähendamisel) 
taotlusel esitatud ja kontrollimisel mõõdetud pindala kahekordse vahe võrra;  

• taotleja on taotlusele märkinud tegelikult haritavast maa-alast üle 20% suurema 
pindala – selle ühikumäära grupi osas toetust ei määrata; 

• taotletud ja kindlaksmääratud pindalade erinevus üle 50% - taotleja arvatakse toetuse 
saajate hulgast välja käesoleval aastal ning üks kord järgmise kolme kalendriaasta 
jooksul selles ulatuses, milline oli taotletud ja kindlakstehtud pindalade vahe 
taotlemise aastal. 

 
 
Vähendamine loomade arvu erinevuse eest: 

• taotletud ja kindlaksmääratud loomade arvu erinevus loomagrupis on kuni 3 looma –  
toetust vähendatakse loomagrupis erinevuse protsendi võrra; 

• taotletud ja kindlaksmääratud loomade arvu erinevus loomagrupis on kuni 3 looma ja 
tuvastatud erinevus on võrdne või suurem kui kindlaksmääratud loomade arv – taotlus 
jäetakse loomagrupis rahuldamata, kuna toetuse vähendamisel erinevuse protsendi 
võrra ei teki väljamakstavat toetust loomagrupi osas; 

• taotletud ja kindlaksmääratud loomade arvu erinevus loomagrupis on suurem kui 3 
looma, kuid ei ületa 10% kindlaksmääratud loomade arvust – toetust vähendatakse 
loomagrupis erinevuse protsendi võrra; 

• taotletud ja kindlaksmääratud loomade arvu erinevus loomagrupis on suurem kui 3 
looma ja suurem kui 10% kindlaksmääratud loomade arvust, kuid ei ületa 20% - 
toetust vähendatakse loomagrupis erinevuse protsendi võrra kahekordselt; 

• taotletud ja kindlaksmääratud loomade arvu erinevus loomagrupis on suurem kui 20%, 
kuid mitte üle 50% kindlaksmääratud loomade arvust – taotlus jäetakse loomagrupi 
osas rahuldamata. 
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• taotletud ja kindlaksmääratud loomade arvu erinevus loomagrupis on suurem kui 50% 
kindlaksmääratud loomade arvust – taotlus jäetakse loomagrupi osas rahuldamata ja 
lisaks arvatakse taotleja veel üks kord kolme kalendriaasta jooksul toetusesaajate 
hulgast välja tuvastatud loomade erinevusele vastava summa ulatuses; 

• erandina makstakse hobustele toetust kindlakstehtud loomade arvu alusel ja 
täiendavaid loomapõhiseid vähendusi ei kohaldata.  

 
 
Nõuetele vastavuse nõuete rikkumine (hooletusest tuleneva kohustuslike majandamisnõuete 
ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste rikkumisel vähendatakse toetussummat 1-
5% (üldreeglina 3%), tahtliku rikkumise korral 15-100% (üldreeglina 20%). 

 
Taotluse esitamine hilinenult (toetussummat vähendatakse 1% hilinetud tööpäeva kohta). 
 
Taotleja ei ole taotlusele märkinud kogu tema kasutuses olevat põllumajandusmaad 
(erinevuse korral taotluses märgitud kogu põllumajandusmaa ja taotluses märgitud 
põllumajandusmaa pluss taotluses märkimata põldude kogupindala vahel üle 3% taotluses 
märgitud põllumajandusmaast, vähendatakse makstavate otsetoetuste kogusummat kuni 3% 
olenevalt väljajätmise tõsidusest). 
 
LKT puhul ei ole taotlejal piisaval hulgal karjatamise alust maad 
PLK, KSM, MAH 2007-2013, LKT ja SRT perioodi toetuse taotlemisel vähendatakse 
toetust ka baas- ja täiendavate nõuete rikkumise eest: 

• PLK korral võib toetust vähendada baas- ja/või täiendava nõude rikkumise eest kuni 
99% (oleneb nõude rikkumisest); 

• KSM korral võib toetust vähendada baasnõude rikkumise korral iga rikutud nõude 
kohta kuni 5% (nõude korduval rikkumisel kuni 15%) ning täiendava nõude rikkumise 
korral iga rikutud nõude kohta 5-25% (nõude korduval rikkumisel kuni 50%); 

• MAH 2007-2013 korral võib toetust vähendada baasnõude rikkumise korral iga 
rikutud nõude kohta kuni 5% (nõude korduval rikkumisel kuni 15%) ning täiendava 
nõude rikkumise korral iga rikutud nõude kohta kuni 25% (nõude korduval rikkumisel 
kuni 50%); 

• LKT korral võib toetust vähendada baasnõude rikkumise korral iga rikutud nõude 
kohta kuni 5% (nõude korduval rikkumisel kuni 15%) ning täiendava nõude rikkumise 
korral iga rikutud nõude kohta 5-60% (nõude korduval rikkumisel 15 kuni 80%); 

• SRT korral võib toetust vähendada baasnõude rikkumise korral rikutud nõude kohta 
kuni 5% (nõude korduval rikkumisel kuni 25%) ning täiendava nõude rikkumise 
korral iga rikutud nõude kohta kuni 40% (nõude korduval rikkumisel kuni 60%). 

• Kui taotleja on toetuse taotlemisel ületanud põllumajandusliku keskkonnatoetuse 
kohta sätestatud maksimaalse suuruse, vähendab PRIA taotletud toetust toetuse 
maksimaalset suurust ületava osa võrra  

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse aastane maksimaalne hektari kohta maksta 
lubatav piirmäär: 
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• üheaastased kultuurid – 600 EUR/ha; 
• mitmeaastased erikultuurid – 900 EUR/ha; 
• muu maakasutus – 450 EUR/ha. 

 
MAHE toetuse puhul - kui aastane eelarve piir meetme raames ületatakse, vähendatakse 
kõigi taotlejate toetust proportsionaalselt; 
LKT puhul – kui kõigi taotluste peale ületatakse aastast eelarvet, vähendatakse kõikide 
taotlejate toetust proportsionaalselt üle 100 lü ületavast osast. 
Taotleja ei ole kantud põllumajandustoetoetuste ja põllumassiivide registrisse; 
Taotlus on esitatud peale 15. juunit 2011; 
Taotleja ei võimalda läbi viia kohapealset kontrolli; 
Tootmisest lahtiseotud täiendavad otsetoetused: 

• Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus: Kui taotlejal on taotluse esitamise 
aastal ÜPT toetusõiguslikke hektareid vähem kui PTO/PTO2 toetusõiguse hektareid, 
siis võetakse PTO/PTO2 toetussumma arvutamise aluseks ÜPT toetusõiguslike 
hektarite arv taotlejale määratud eraldi mõlema asjaomase täiendava otsetoetuse 
toetusõiguse puhul. 

Näide: 
 Kui 2006. aastal sai taotleja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust 
10 ha kohta, 2008. a sai sama taotleja põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetust 8 ha 
kohta ja 2011. a tehakse kindlaks 9 ha ühtse pindalatoetuse toetusõiguslikku maad, siis 2011. 
a põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetus arvutatakse järgnevalt:  
 9ha+8ha=17ha x ühikumäär.   
 Ühikumäär on mõlema alusaasta korral sama. 
  
Tootmisest lahtiseotud täiendavad otsetoetused: 

• Kui taotlejal oli 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse 
taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud heinaseemnepõldude hektareid 
rohkem, kui TTI poolt põldtunnustatud hektareid, siis määrati heinaseemne täiendava 
otsetoetuse toetusõigus TTI poolt põldtunnustatud ha alusel. 

 
Toetust ei maksta kui: 

• taotlejal ei ole 2006. ja/või 2008. aasta alusel kehtestatud PTO/PTO2 toetusõigust või 
SEL toetusõigust; 

• taotleja ei tegele põllumajandusliku tegevusega; 

• taotlejal ei ole taotlemisaastal ÜPT kindlakstehtud hektareid. 

 
Peamised toetuse vähendamise põhjused aastal 2010 
 
Pindadega seotud toetustel: 

• Taotletud ja kindlakstehtud pindade erinevused. 

• Samale pinnale esitasid taotluse mitu taotlejat - ületaotlemine, topelttaotlemine. 
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• Nõuetele vastavuse rikkumised - peamiseks rikkumiseks oli maade tähtajaks niitmata 
jätmine või oli niide ära vedamata. 

• PLK – alad niitmata/karjatamata või niide koristamata. Nõutud ajaks ei olnud läbitud 
vajalikku koolitust. 

• KSM – viljavahelduse, liblikõieliste ja talvise taimkatte nõude rikkumine. Põllul on 
enam kui 4 aastat järjest kasvatatud heintaimi. Lühiajalisi rohumaid on rohkem kui 50 
protsenti taotlusel olevatest maadest. 

• MAH – põllud ja loomad mahatunnustamata, taotlusele unustatakse jätkuvalt teha 
märge kuni 2-aastase külvikorras oleva rohumaa kohta. 

• SRT – ei külvatud sertifitseeritud seemet. 

• Taotlejal puudusid PTO/PTO2 toetuse määratud toetusõigused. 

• PTO/PTO2 taotlejal puudusid ÜPT kindlakstehtud hektarid või oli neid vähem, kui 
talle määratud toetusõiguste hulk. 

• Taotlejal puudusid SEL toetuse  määratud toetusõigused. 

 
Loomadega seotud toetustel:  

• Taotleti toetust loomadele, kes ei vastanud toetuse saamise nõuetele – ei olnud 
piisavalt vana, tegu ei olnud ohustatud tõugu loomaga, LKT puhul olid loomad mahe 
tunnustatud, ohustatud tõugu looma pidamise toetuse puhul unustatakse karjast välja 
läinud looma asendamiseks esitada asendusteatis, lisaks eksitakse taotluse esitamisel 
väga palju looma sünnikuupäeva, nime või numbri märkimisega. 

• LKT puhul ei olnud taotlejatel ka sageli piisaval hulgal karjatamise alust maad. 

• Ei peetud kohustus- ja pidamisperioodil taotletud hulgal loomi. 

• Loomade karjatamise toetuse taotluste kontrollimisel ilmnes kõige enam probleeme 
hobuste kindlakstegemisel. Probleemid seisnesid hobuste  unikaalsete elunumbrite 
(UELN numbrid) erinevuses võrrelduna põllumajandusloomade registri ja seltsi välja 
antud passi vahel.  
Koostöös seltsidega suudeti hobuste korrektsed numbrid tuvastada. 

Enne 2011. a loomade karjatamise toetuse taotlemist peaksid kõik Eestis sündinud 
hobuste omanikud võimalike järelepärimiste vältimiseks veenduma, et nende hobune 
on arvele võetud põllumajandusloomade registris ja looma andmed on avalikult näha. 
Kui hobust avalikust registrist ei leita, siis tuleks kliendil ühendust võtta seltsiga, kes 
on andnud välja identifitseerimise dokumendi, et välja selgitada võimalikud 
probleemid ja lahendused hobuse arvele võtmisel.   

Registri avalikke andmeid saate kontrollida aadressil: 

http://neptuun.pria.ee/hb-avalik/hobused.faces 
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Otsused 
 
PRIA peadirektor kehtestab ÜPT ja täiendavate otsetoetuste ühikumäärad; 

- toetuse arvutamine; 

- otsuste projektide koostamine ja kooskõlastamine; 

- otsuste kinnitamine peadirektori poolt; 

- otsuste edastamine maksete tegemiseks; kui maksepäev on kindlaks määratud, 
kajastub info makse kohta ka e-PRIAs; 

- toetuse saajate nimekirjad pannakse kodulehele; 

- väljavõtted otsustest saadetakse taotlejatele, kellele on toetust määratud osaliselt või 
jäetud toetuse taotlus rahuldamata; 

- iga meetme toetus arvutatakse ja makstakse eraldi.  

 
Otsuste ja maksmiste tähtajad 
 

Toetus  Otsus hiljemalt  Makse hiljemalt  
ÜPT ja täiendavad otsetoetused  1.12.2011 30.06.2012 
Ohustatud tõugu looma pidamise, 

poollooduslike koosluste hooldamise ja 
ebasoodsamate piirkondade toetused 

25.01.2012 30.06.2012 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus  1.02.2012 30.06.2012 
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus  1.02.2012 30.06.2012 
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus  

25.01.2012 30.06.2012 

Loomade karjatamise toetus  25.01.2012 30.06.2012 
Natura 2000 aladel asuva põllumajandusmaa 

toetus  1.05.2012 30.06.2012 

 
 
Kust saab abi 
 

• Pindalatoetuste info telefonil 737 7679, e-posti aadressil info@pria.ee  

• Kodulehelt www.pria.ee  

• Maakondlikest teenindusbüroodest 

• Kohustustega seotud küsimused: 

• keskkonnatoetuste valdkonnast telefonidel  737 1303; 737 1359 

• Põllumassiividega seotud küsimused telefonil 737 7616 või maa@pria.ee  
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• Toetusõigustega seotud küsimused telefonil 737 1358, 737 1314 

• Kliendiregistri andmete info 731 2311 

 
PINDALATOETUSTE TAOTLUSTE KONTROLL 
 
 
PINDALATOETUSTE KONTROLL (SKEEM) 

• Taotluste vastuvõtt 
• Taotluse andmete sisestamine andmebaasidesse ja põllu piiride digitaliseerimine 

(vajadusel) 
• Administratiivne kontroll (Ristkontrollid) 
• Kohapealne kontroll ( sh Kaugseire, GPS mõõtmised) 
• Toetuste arvutamine 

 
KOHAPEALNE KONTROLL 

• Kontrollid toimuvad ette teatamata või etteteatamisega. Pindalade kontrollimisel on 
lubatud ette teatada kuni 14 päeva ning nõuete kontrollimisel kuni 48 tundi. 

• Inspektoril on õigus viibida era-maal. ÜPP seadus § 96 lg 1 p 3: järelevalveametnikul 
on õigus järelevalve teostamiseks siseneda ja viibida kontrollitava isiku kasutuses 
olevates ruumides või territooriumil. 

• Kontrollaruande allkirjastamisega tõendab tootja oma kohalviibimist kontrolli ajal ja 
kontrollaruandega tutvumist. Allkiri ei näita kontrolli tulemusega nõustumist.  

• Pindalatoetuste kontrolliperiood kestab peamiselt juuli algusest kuni novembrini. 
Nõuetele vastavuse nõudeid kontrollitakse terve kalendriaasta vältel.  

 
KOHAPEALSEKS KONTROLLIKS VALITAKSE TAOTLEJAD: 

• riskianalüüsi ja juhusliku valikuga; 
• käsitsi valikuga (nt vihjete alusel). 

 
KONTROLLVALIMITE ALUSEL KONTROLLITI 2010. AASTAL: 

• 858 taotlejat (sh kaugseire) pindala valimis;  
• 171 taotlejal nõuetele vastavuse valimis + 40 taotlejal väetise- ja taimekaitsevahendite 

kasutamise nõudeid. 
 
 
2010. AASTAL KOHAPEALSES KONTROLLIS LEITUD PÕLLUPÕHISED 
RIKKUMISED - TOP 3 

1. Taotletud alla 0.3 ha põllule ja see ei moodustanud maa-ala sama toetusliigi või 
ühikumäära põlluga. 

2. KSM taotletud rohumaad heintaimede all kauem kui 4 aastat (allakülviaasta loetakse 
0-aastaks). 

3. MAHE taotletud kuni 2-aastased külvikorras olevad rohumaad heintaimede all kauem 
kui 3 aastat (külviaasta ja allakülviaasta loetakse 0-aastaks).  
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2010. AASTAL NÕUETELE VASTAVUSE KOHAPEALSES KONTROLLIS LEITUD 
RIKKUMISED - TOP 5 

1. Rohumaade hooldamine. 
2. Loomade registri teavitamine loomadega seotud sündmustest. 
3. Põlluraamatu pidamine. 
4. Mustkesa hooldamine ja umbrohtumus. 
5. Loomapidaja peab pidama karjaregistrit . 

 
2010. AASTAL KOHAPEALSES KONTROLLIS LEITUD TOETUSE NÕUETE 
RIKKUMISED – TOP 5 

1. Puudus põlluraamat. 
2. Rohumaad olid tähtajaks niitmata (MAHE). 
3. Külvipinnast ei olnud külvatud 15 % sertifitseeritud seemnega (KSM). 
4. Ei järgitud toetusõiguslikul maal kultuuride järgnevust (KSM). 
5. 1. novembrist – 31. märtsini ei ole hoitud ettevõtte toetusõiguslikust maast vähemalt 

30% talvise taimkatte (KSM). 

 
MIDA 2011. AASTAL KOHAPEAL LISAKS VARASEMATE AASTATE NÕUETELE 
KONTROLLIMA HAKATAKSE... 
 
NV 

• Lisandusid uued VTA (18) ja PMA (1) kontrollitavad nõuded 
• Täiendati ühte HPK nõuet  
 

KSM 
• Sõnnikuproovide võtmine 

 
LKT 

• LKT – lisandub kontrolliasutusena VTA  
• Taotletud ja mittetaotletud loomade (veiste, lammaste, kitsede) registreerimise ja 

identifitseerimise nõuete kontroll 

 
 
PRIA KONTROLLITAVAD NÕUETELE VASTAVUSE NÕUDED 
 
HPK nõue:  

• Taotleja koostab või vajadusel uuendab hiljemalt taotluse esitamise aasta 15. juuniks 
põllumajandusmaa kohta viljavaheldus- või külvikorraplaani, mis peab olema 
kohapeal kontrollimiseks kättesaadav 5 aastat pärast selle koostamist.  

• Nõudele lisati, et viljavaheldus- või külvikorraplaani ei pea koostama püsirohumaa, 
puuvilja- ja marjakultuuride ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava 
põllumajandusmaa kohta ning väiksema kui 0,3 ha suuruse põllu kohta, millel 
kasvatatakse ühte teravilja-,  kaunvilja-, köögivilja, õli-, kiu- või rühvelkultuuri.  

KSM 
Mullaproovide võtmine 
Nõue: 
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Taotleja korraldab kogu ettevõtte KSM toetusõigusliku maa kohta üks kord kohustuseperioodi 
jooksul nõuete kohaste mullaproovide võtmise ja proovide saatmise akrediteeritud 
laboratooriumisse analüüsimiseks. 

ü Taotleja korraldab eelmiste mullaproovide võtmise aastale järgneva viienda aasta 1. 
detsembriks iga põllu kohta mullaproovide võtmise ja proovide saatmise 
akrediteeritud laboratooriumisse mulla happesuse ning taimede poolt omastatava 
fosfori ja kaaliumi sisalduse määramiseks arvestusega, et iga 5 hektari kohta oleks 
võetud vähemalt üks proov. Taotleja korraldab ka mullaproovide võtmise iga 
põllumassiivi kohta ja mullaproovide saatmise akrediteeritud laboratooriumisse mulla 
orgaanilise süsiniku sisalduse määramiseks. Kui põllu või põllumassiivi suurus on alla 
3 hektari, võib võtta mitme põllu või põllumassiivi kohta ühe proovi arvestusega, et 
iga 5 hektari kohta oleks võetud vähemalt üks proov.  

ü Kui kohustuse võtmise aastale eelnenud nelja aasta jooksul ei ole mullaproovide 
võtmist ja akrediteeritud laboratooriumisse saatmist korraldatud, tuleb see korraldada 
teise kohustuseaasta 1. detsembriks. 

• Mullaproovid tuleb võtta KSM toetusõiguslikult maalt. 
• KSM toetusõigusliku maa iga 5 ha  kohta oleks võetud 1 mullaproov. 
• Kui taotleja on olnud 2004-2006 MAK perioodi KST või MAHE taotleja, ning on sel 

perioodil mullaproovid võtnud pärast 2005. aastat ja maa suurus st KSM 
toetusõigusliku maa suurus ei ole muutunud, siis uued proovid tuleb võtta eelnevalt 
võetud proovide võtmisest 5 aasta jooksul 1. detsembriks.  

Kohustus võetud 2009. aastal ja eelnevatel aastatel ei ole proove võetud või proov 
2004 võetud,  tuleb mullaproov uuesti võtta (2010. a kohustuse võtnutel proovid võtta 
2011 uuesti) 

 2005 proov-2010 uuesti (2010. a kohustuse võtnutel proovid 2011 uuesti) 
 2006 proov-2011 uuesti  
 2007 proov-2012 uuesti jne 

• Kui varasemalt ei ole proove võetud või 1. või 2. kohustuseaastal on KSM 
toetusõiguslikke põlde juurde tulnud, millelt ei ole proove võetud, siis tuleb uued 
proovid võtta 2. kohustuseaasta 1. detsembriks.  

• Kontrollitakse KSM taotlejaid, kellel on 3. kohustuseaasta.  
• Kontrollitakse akrediteeritud labori väljastatud katseprotokolli (sh mullakaarte). 

 
 
SÕNNIKUPROOVIDE VÕTMINE 
Nõue: 
Taotleja korraldab sõnnikuhoidla kohta sõnnikuproovide võtmise ja proovide saatmise 
akrediteeritud laboratooriumisse analüüsimiseks. 

ü Kui ettevõttes on sõnnikuhoidla, korraldab taotleja teise kohustuseaasta 31. 
detsembriks ’Veeseaduse’ § 26 2 lõike 1 kohase sõnnikuhoidla kohta sõnnikuproovi 
saatmise akrediteeritud laboratooriumisse sõnniku kuivaineprotsendi ning 
kogulämmastiku, vees lahustava lämmastiku, kogukaaliumi ja kogufosfori sisalduse 
määramiseks. Sõnnikuproovi analüüsi tulemused peavad olema ettevõttes kohapeal 
kontrollimiseks kättesaadavad. 
 

• Kui loomapidamishoones on loomi üle 10 lü (10,01 lü ja rohkem) ning on olemas 
sõnnikuhoidla(d), peab iga sõnnikuhoidla kohta olema võetud sõnnikuproov 2. 
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kohustuseaasta 31. detsembriks, mis on saadetud akrediteeritud laboratooriumi 
analüüsimiseks.  

• Lü-d arvestatakse konkreetses loomapidamishoones (mille juurde sõnnikuhoidla 
kuulub)  peetavate loomade arvu alusel (olenemata sellest, kellele need loomad 
kuuluvad). Loomühikute arvestamisel võetakse aluseks loomade arv laudas. Näiteks: 
Laudas oli 20 lehma, seega on lü 20 (20x1 lü=20 lü). 

• Sõnnikuproovide arv peab vastama hoidlate arvule (mis on loomapidamishoone 
juures, milles peetakse üle 10 lü loomi) olenemata sellest, kas sõnnikut on põldudele 
laotatud või mitte.  

• Kontrollitakse KSM taotlejaid, kellel on 3. kohustuseaasta. 
• Kontrollitakse, kas loomapidamishoone(te) juures on sõnnikuhoidla(id). 
• Kontrollitakse akrediteeritud labori väljastatud katseprotokolli. 

 
ROHUMAA RIBA SÄILITAMINE 
Nõue: 

ü Olemasolevat või nõuete kohaselt rajatud rohumaa riba ei tohi 
kohustusperioodi jooksul üles harida ega muul viisil hävitada.  

• Rikkumiseks loetakse, kui eelneval aastal oli kohustus riba rajada (üle 20 ha KSM 
toetusõiguslikku maad piirneb avalikult kasutatava teega ja selle teega piirnesid 
eelneval aastal põllukultuuri või mustkesa põllud) või eelneval aastal oli ribale KSM 
toetust taotletud , kuid 2011. aastal ei ole nendel põldudel teega piirnevas servas 
rohumaa riba.  

• Muul viisil hävitamine on riba taimekaitsevahenditega töötlemine, taimestiku 
matmine, tugev tallamine jms tegevus. 

• Kontrollitakse eelnevate aastate taotluste põhjal rohumaa ribale taotlemist ja rohumaa 
riba rajamise kohustust.  

• Kontrollitakse riba olemasolu looduses visuaalselt. 

LKT 
• LKT kontrolle teostab lisaks PRIA-le VTA. 
• Kontrollitakse taotletud ja mittetaotletud veiste identifitseerimise- ja registreerimise 

nõudeid. 
• Kontrollitakse loomade karjatamise baasnõudeid ja täiendavaid nõudeid 

 
 
NÕUETE HINDAMISEST ÜLDISELT 
Rikkumist hinnatakse kolme kriteeriumi alusel: 
-  tõsidus  
-  ulatus 
- püsivus 

• Iga kriteeriumit hinnatakse 1-4 punkti skaalal ja koondhinde saamiseks liidetakse 
punktid. 

• Koondhinnete põhjal kujuneb hiljem välja toetuse vähendamise %. 
• Rikkumised fikseeritakse kontrollaruandel. 

NB! Nõudeid hinnatakse hindamismaatriksi abil. Inspektor võib anda ka hindamismaatriksist 
erinevaid punkte. 
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KORDUVUS 
Korduva rikkumisega on tegemist juhul, kui taotleja on nõuet rikkunud eelnevatel kohustuse 
aastatel. 
Nõuetele vastavuse puhul arvestatakse korduvust, kui sama nõude või standardi osas on 
kindlaks tehtud rikkumine enam kui kord üksteisele järgneva kolme aasta jooksul. Korduvust 
arvestatakse ainult nende toetuste korral, mida taotleja taotles mõlemal rikkumise tuvastamise 
aastal. 
 
TAHTLIKKUS 

• käsitletakse ühe nõude korduvaid eiramisi pärast põllumajandus-tootja eelnevat 
hoiatamist. 

• samuti võib inspektor hinnata nõude rikkumise tahtlikuks, kui nõude rikkumisel on 
tõendatud tahtlikkus.  

 
TÄIENDAV KONTROLL VIIAKSE LÄBI JUHUL, KUI: 

• nõude täitmise tähtaeg pole veel saabunud; 
• inspektor on andnud tähtaja rikkumise likvideerimiseks; 
• inspektor on teinud ettekirjutuse. 

 
KONTROLLARUANDE KOOPIA SAAVAD TAOTLEJAD, KELLEL: 

• on mõõdetud põldusid; 
• on tuvastatud nõuete rikkumisi. 

 

MAAKASUTUSÕIGUSE OLEMASOLU 
Et kindlustada rendimaa puhul toetuse saamine, soovitame suulise rendilepingu asemel 
sõlmida kirjalikud rendilepingud. Lisaks muudele maa kasutamise tingimustele tuleks 
fikseerida sellele maale pindalatoetuste taotlemise tingimused. 

 

TOETUSE MAKSMINE VÄHENDATUD MÄÄRAS LIITUVUSE ERISUSEGA 
PÕLLUMASSIIVIDELE 

• Alates 2011 makstakse Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakondades olevatel liituvusega 
põllumassiividel pindalatoetusi vähendatud määras. Liituvusega põllumassiivid on 
massiivid, millel olevatel püsirohumaadel on puude ja põõsaste võrade liituvus kuni 
50%. 

• Liituvusega massiivid on taotluskaardil eristatud – neil on massiivinumbri järel ✻. 
Põllumassiivi kaardil tähistab taotleja põllud sarnaselt liituvuseta massiividega. 

• Liituvusega massiividel märgib taotleja taotlusele kogu pinna, mis on tal 
põllumajanduslikus kasutuses lähtudes põllumassiivi maksimaalsest toetusõiguslikust 
pindalast. Maksimaalseks toetusõiguslikuks pindalaks loetakse liituvusega alade 
koefitsiendijärgse mittetoetusõigusliku pinna võrra vähendatud põllumassiivi pindala. 
PRIA lisab liituvuse erisusega põllumassiivide taotlejate pindalatoetuste 
taotluskomplekti lisalehe, millel on tabeli kujul toodud nende põllumassiivide 
maksimaalsed toetusõiguslikud pinnad. 
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• Toetuse arvutamisel teeb PRIA sõltuvalt taotluskaardil märgitud liituvusega aladest ja 
põllumassiivi ühisosa suurusest ning maakondlikust liituvuse koefitsiendist 
toetussumma vähendamise järgmiste toetuste osas – ühtne pindalatoetus, 
ebasoodsamate piirkondade toetus, Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta 
antav toetus ning mahepõllumajandusliku tootmise toetus. 

 
OLULISED LINGID 

• PRIA (toetused, e-pria, registrid) - www.pria.ee  

• Maa-amet (kaardirakendused: kultuurimälestised, nitraaditundlik ala (kaitsmata 
põhjaveega alad, allikad jne), looduskaitse ja Natura 2000 (looduse üksikobjektid)) - 
http://xgis.maaamet.ee  

• PMA (mahenõuded, taimekaitsevahendid, taimekaitseseadme kontrollijad) - 
www.plant.agri.ee  

• PMK (mullaproovid, sõnnikuproovid, proovide võtjad) - http://pmk.agri.ee/  

• Sündmuste kalender – koolitused - www.pikk.ee. 

• Määrused, seadused -www.riigiteataja.ee  

• PRIA nõuetele vastavus - www.pria.ee/nouetele_vastavus  

• HPK nõuded - www.pria.ee/et/toetused/article/4252/  

• PRIA põllumassiivide kaart - https://kls.eesti.ee/pria_avalik_kaart/  

 
 
 
 
PINDALATOETUSTE TAOTLEMINE E-PRIA-s 
 
 
e-PRIA kaudu on võimalik 2011. aastal esitada järgnevaid taotlusvorme: 
 

• Pindalatoetuste taotlus koos põldude lisaga (vormid PT50 ja PT50A); 
• Põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kinnitus (vorm MT60); 
• Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B); 
• Mahepõllumajanduslikult peetavate sigade, kodulindude, küülikute ja 

mesilasperede loetelu (vorm MT60D); 
• Ebasoodsamate piirkondade toetuse kohustuse võtmise kinnitus (vorm MT61); 
• LKT toetuse kohustuse võtmise kinnitus (vorm MT62); 
• Karjatatavate veiste, lammaste ja kitsede loetelu (MT62A); 
• Karjatatavate hobuste loetelu (MT62B) 

 
 
Muudatused 2011 
 
Võrreldes eelneva aastaga on lisandunud MT62 vormid. 
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Alates 2011. aastast on e-PRIAs uus teenus „Minu põllud“. Teenus võimaldab kasutajatel 
hallata põlde ja nendega seotud informatsiooni. „Minu põllud“ teenuse eesmärgiks on 
võimaldada kasutajatele aastaringselt ligipääsu oma põlluandmetele. 2011. aastal piirdub 
põldude haldamise funktsionaalsus miinimumiga, võimaldades põllud sisse joonistada ja 
põlluga seotud andmeid märkida (kasvav kultuur ja maakasutus). 
 
Kasutajatel, kes esitasid pindalatoetuse taotluse e-PRIA kaudu juba eelneval aastal, on need 
sellel aastal juba olemas. Kasutajad, kes ei ole varasemalt taotlust e-PRIA vahendusel 
esitanud, saavad pärida ette oma põldude andmed eelmise aasta taotluse seisuga ja täiendada 
andmeid põllu joonistamisega. 
 
Põhitaotlusvormi (PT50) täitmisel on suurimaks muudatuseks „Minu põllud“ teenuse 
loomisega seonduv. Taotlusvormile saab lisada põlde, mis on „Minu põllud“ teenuses 
joonistatud ja ei ole veel taotlusel. Taotlusvormil saab iga põllurea kohta märkida toetused, 
mida vastavale põllule soovitakse taotleda. Lisaks toetusega soetud informatsioonile saab 
märkida põllule maa-ala numbri, kui see on vajalik. Kindlasti peab igale põllule märkima 
taotletava pinna. Pinna märkimisel kuvatakse abistamiseks ette joonistatud põllu pindala. 
Taotletud pindala saab olla sellega võrdne või 10% väiksem. 
 
 
 
 


