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Ühtne pindalatoetus 

Peamised toetuse vähendamise põhjused: 

 

 

 

 

• puudus õigus maad kasutada või ei olnud maa taotleja 

kasutuses – 130 (taotlejal)  

• Taotlemine toetusõiguslikust suuremale pinnale või 

topelt taotlemine 

84 taotlejal vähendati toetust või ei määratud seda üldse, 

sest hekseldatud rohi oli maas üle lubatud määra. 

 

 

 

Põhjus 2015 2016 

Taotletud ja 

kindlakstehtud 

pindade erinevus 

845 taotlejat 

(4620 ha) 1668 

taotlejat (6300 ha) 

 

845 taotlejat 

(4620 ha)  



Eelkontrolli teatis (ET) -1007-le taotlejale 

Muudatusavalduse esitas 346 taotlejat 548 massiivi ja 

666 põllu kohta. Topelttaotlejate arv vähenes 51%, 226 

taotleja võrra. 

 
  

Enne ET 
saatmist 

06.juuli 
seisuga 

Vähenemine 
arvuliselt 

Vähenemise 
% 

Mitme taotlejaga 
lõhkiste 

massiivide arv 367 207 160 44 

1 taotlejaga 
lõhkiste 

massiivide arv 1396 966 430 31 

Topelttaotlejate 
arv 445 219 226 51 



Nn rohestamine (ROH) 

Mitmekesistamine (MK) 

 

 

 

 

Peamised toetuse vähendamise põhjused: 

• MK peamise kultuuri nõude rikkumine – 169 

• MK 2 peamise kultuuri nõude rikkumine – 41 

Põhjus 2015 2016 

Mitmekesistamise 

nõude rikkumine 

255 186 



ROH ökoalade nõue 

 

 

 

 

 

Taotlejad, kelle ökoalade % oli pärast kontrolle 0 – kas 

administratiivse või kohapealse kontrolli tulemusena – 98 

(aastal 2015 oli selliseid taotlejaid 177) 

• Söödiks ja kesaks märgitakse püsirohumaad. 

• Maakasutus ei ole õigesti märgitud 

Toetust ei määratud ROH nõuete rikkumise eest - 10 

Põhjus 2015 2016 

Ökoalade 

nõude 

rikkumine 

331 195 



ROH - Püsirohumaade säilitamine ja 
toetuse vähendamine 

• Tundlikku püsirohumaad ülesse ei haritud.  

• 2016. aastal vähenes püsirohumaa suhtarv 

2015. aasta võrdlusarvuga võrreldes üle 

lubatud 5% piiri 

• 2016 aasta oli viimane, mille jooksul ei järgne 

ROH nõuete rikkumisele täiendavaid 

halduskaristusi. 

 

 



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

NPT 

 

 

• Kõik liikmed ei vastanud nõuetele, peamiselt 

seetõttu, et tegu ei olnud esmase alustamisega 

põllumajanduses  

PKV  

• Jälgige, et tegu oleks toetusõigusliku kultuuriga 

• Puuvilja aedades kehtivad ÜPT reavahede 

hooldamise nõuded ja kui seda tähtaegselt ei 

tehta, siis ei ole need pinnad toetusõiguslikud. 

 

 

 

Põhjus 2016 2015 

Ei vastanud NPT nõuetele 211 212 



Väiketootja kavaga (VPT) liitunute 
toetus 

 

 

 

• Maksimum summa 1250 eurot! 

• Loobuda saab loomatoetuste ja pindalatoetuste 

taotlusel taotlusperioodil vastava märke tegemisega, 

mida ei saa enam tagasi võtta ka taotluse 

annulleerimisega. 

• Loobumine emmal-kummal taotlusel tähendab 

tavatingimustes taotlemist nii looma- kui pindalapõhiste 

otsetoetuste osas. 

• VPT kavas osalemine ei ole päritav ega üleantav. 

2015 

liitusid 

2016 

jätkasid 

2016 

taotlesid 

Taotlejate arv 2032 1983 1679 



MAHE 

 

 

 

 

 

• Kuni kolme aastane rohumaa – makstakse taotlejale 

kõrgemas määras, et neljandal aastal oleks sellel mõni 

muu kultuur kui heintaim. Kui neljandal aastal on ikkagi 

heintaimed, siis nõutakse enammakstud toetus tagasi. 

Nõude täitmist kontrollitakse ka juhul kui taotleja 

kohustus lõpeb enne nõue täitmise tähtaega. 

• Erinev kultuur taotlusel – 52 taotlejat 

 

 

 

 

Põhjus 2015 2016 

Viljavahelduse nõuete 

rikkumine 

87 57 

Liblikõieliste nõue 62 57 

Kohustuse väheneme 124 209 



KSM 
Algselt võetud kohustusaluse pinna vähenemine 

• Toetuse tagasinõue 1231 taotlejal (1672 ha ulatuses) 

 Neist 1001 taotleja tagasinõue jäi alla 100 euro (474 ha 

ulatuses) ja seda summat reaalselt tagasi ei nõuta 

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

283 ha on tingitud kohustuse lõppemisest ja 706 ha 

ulatuses on tegemist heintaimede kasvatamisega 

kauem kui  neli aastat. 

NB! Kohustuste andmeid saate vaadata ja kohustust 

teisele taotlejale üle anda teenusest Pindala- ja 

loomapõhiste toetuste kohustuste andmete vaatamine ja 

üleandmine.  

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


KSM  

Põllul on teravilja kasvatatud kauem kui kolmel 

järjestikusel aastal 

 

 

 

Põllul on kasvatatud sama liiki põllukultuuri või köögivilja 

kauem kui kahel järjestikusel aastal 

 

 

  

 

2015 2016 

Taotlejate arv 220 189 

2015 2016 

Taotlejate arv 103 68 



KSM 

Põllul on kasvatatud ristõieliste sugukonda kuuluvaid 

põllumajanduskultuure uuesti enne kolme aasta 

möödumist  

 

 

 

4 aastane lühiajaline rohumaa – kui korra kohustusaastal 

ei kasva põllul muu kultuur kui heintaimed, siis pole põld 

olnud toetusõiguslik ka eelnevatel aastatel 

 

2015 2016 

Taotlejate arv 120 96 

2015 2016 

Taotlejate arv 317 85 



Loomade heaolu toetus 

Koolituse lisanõue 

 

 

 

Nõude LHT ravimtaimed lammastele ja kitsedele rikkumine 

 

 

• 8 lihaveiste pidajat ei saanud toetust, sest ei täitnud talve 

perioodil hoones või rajatises loomade pidamise nõuet 

• 4 taotlejale ei määratud toetust, sest taotlusalune 

loomagrupp oli MAHE  

 

 

 

Aasta Taotles  Määrati 

2015 233 1 

2016 466 421 

2015 2016 

Taotlejate arv 108 37 



PLK ja SORT 
PLK 

NB! PLK toetuse toetusõiguslikud kaardikihid 

võivad perioodide vahel olla erinevad, arvestage 

sellega vana perioodi kohustuse asendamisega 

uueks! 

SORT 

Jälgige, et kõik vajalikud lisadokumendid nagu 

taimepassid ja etiketid saaksid esitatud hiljemalt 

taotlusperioodi lõpuks 



Kokkuvõtteks 

• Viige ennast nõuetega kurssi ja kui tekib küsimusi maa 

ajaloo osas, siis on abiks veebikaardil väljas olevad 

taotletud e-põldude andmed aastate 2011-2016 kohta.  

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

16. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotluses 

esinevate puuduste kõrvaldamiseks saab taotlusel 

muudatusi teha kuni 16. juunini või kuni PRIA saadetud 

järelepärimises või e-PRIAs antud teates toodud tähtajani.  

• Kasutage taotlemiseks e-PRIA-t, palju vormistuse ja 

sisupõhiseid kontrolle, mis aitavad vigu vältida. Lugege 

teateid ja reageerige koheselt, kui tekib küsimusi, 

helistage PRIA infotelefonile.  

• Kokkuvõte taotlusel esitatu ja nõuete täitmise osas aitab 

eksimusi vältida. Sisaldab ka üles jäänud teateid. 



Edukat taotlemist!  
 

 

Tanel.Trell@pria.ee 


