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

iseteeninduskeskkonnas, pindalatoetuste teenused on nö vanas e-

PRIAs! 

• Pindalatoetuste teenuseid saab kasutada kas ID kaardi, Mobiil ID 

või pangaparoolidega. Kliendiks registreerimine uues e-PRIAs 

pangaparoolidega võimalik ei ole! 

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

• e-PRIA tehniliste küsimuste puhul telefon: 737 7677; sisuliste 

küsimuste puhul 7377679; 
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Üldinfo – oluline meeles pidada 

• Teenuste kiirlingid esilehel, Seadete alt meiliaadressi lisamine; 

• Esilehel kuvatakse teade, milles on lingid esitamata 

taotlusvormidele; 

• TOS teadetes kuvatakse lingid esitamata taotlusvormidele; 

• LOT või NAM toetuse taotleja peab esitama PT50/50A taotlusvormi 

ning täitma NV küsimustiku osa; 

• Meelespea: 

 

 



PT50, PT50A, ökoalad - meeldetuletuseks 

VPT skeemis osalejaid puudutav info: 

• VPTst loobumise võimalust kuvatakse ainult sellistele taotlejatele, kes on 

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

taotlusvorm erineva ülesehitusega!  

 

 

• Samuti ei kuvata taotlejatele, kes on liitunud VPT skeemiga, ökoalade 

loetelu, kuna VPT skeemiga liitunutele need nõuded ei kehti.  

• VPT skeem asendab ainult otsetoetuseid, st kui taotletakse ka MAK 

toetuseid, tuleb täita NV küsimustik; 

• Väljatrükile kuvatakse kõikidele VPTst loobumise võimalus! 

 

 



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

küsimustik; Põldude loetelu; Ökoalade loetelu; Koondinfo + nö 

tagasilinkimine lehe algusesse; 

• Friisimist veel testime – loodetavasti saame kasutada see aasta; 

• Paljude kultuuride puhul tuleb täpsustada kultuurid ning kultuuride 

osakaalud Minu Põllud teenuses ning kuvatakse taotlusel kultuuri 

veergu; 

• Üleminekutoetused + muudatused vormil SORT toetuse osas 

• NB! Meeles pidada, et ökoalade loetellu kantakse kõik potentsiaalsed 

ökoalad, taotleja peab valima nende hulgast + e-PRIAs kuvatakse juba 

koefitsiendiga läbikorrutatud pind; 

 

 

 

 



TOS teated 

• Läbi lugeda TOS teadete tekstid! 

• Rohumaa vanuse kontrollid teostatakse Minu Põllud poole peal; 

• Üks näide 2016. aastast: klient tegi volituse konsulendile, ühe põllu 

osas kuvati teade, et PRIA andmetel ei ole tegemist PR-ga. 

Taotlusele jäi PR, seetõttu põllumaa pind alla 15 ha. Kontrolli 

tulemusena muutus P maakasutusega põlluks + taotlejale hakkas 

kehtima ökoalade nõue. Kaasnes ROH toetuse vähendus.    

 



Koondinfo 

Oluline on lugeda läbi koondinfo!  

Endiselt info kõikide taotletud toetuste + põldude arvu + 

pinna kohta + olulisemad %-lised väärtused (liblikõieliste ja 

talvise taimkatte %, ökoalade % jne) 

• Koondinfo nüüd ka kõikidel lisavormidel, sh kokkuvõte 

muudatusavaldusega muudetavatest andmetest; 



MT vormid 

• MT68 – Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse 

taotlusvorm 

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

taotlusele „Minu Niidud“ teenusest. KeA peab selle kooskõlastama. 

 

 



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

xml või csv väljund kõikide oma esitatud pindalatoetuste taotlustel 

olevate põldude kohta; 

• Antud teenusest saab kätte vajalikud andmed eAgronomi teenuste 

kasutamiseks 

 

• Endiselt olemas Toetusõiguste teenus ning Kohustuste teenus 

• Kohustuste teenuses jooksev seis. Kohustuste andmete vaatamine 

on võimalik aastaringselt, kohustuste üleandmine on võimalik 

alates 02.05; 

 



Aitäh! 


