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Toetuste arvutamise järjekord – Ühtne 

pindalatoetus 



Ühtne pindalatoetus - arvutamise 
järjekord Aluseks 809/2014 art 6 

1. Aluseks võetakse taotletud pind ja summa (Nt 100  

ha = 1000 eurot) 

2. Toetusõigusliku pinna leidmine (100 ha - 2 ha= 98 ha) 

– toetust ei maksta pindade eest, mis ei ole 

toetusõiguslikud, kuid selle pinna osas ei arvestata p 4 

täiendava halduskaristuse leidmisel. (Nt. Põld taotlusel 

alla 0,3 ha ja pole maa-alas jms ) 

3. Kindlaksmääratud pinna leidmine (98 ha - 5 ha= 93 ha) 

– nende pindade eest toetust ei maksta ja nendega 

arvestatakse p 4 täiendava halduskaristuse leidmisel kui 

erinevus on üle 2 ha või 3%-i. (puudub õigus maad 

kasutada, maa hooldamata jms) 

 

 

 

 



Ühtne pindalatoetus - arvutamise 
järjekord 

4. Pindade erinevusega seotud täiendavad 

halduskaristused        (5 ha /93 ha *100% = 5,38%) - 

Leitakse erinevuse %, mille suurusest sõltub 

halduskaristuse ulatus. Kui erinevus on üle 2 ha või 3 %-i 

, siis vähendatakse toetust täiendavalt p 3 tuvastatud 

pindade erinevuse võrra korrutades erinevuse 1,5-ga.  

 

Uus lähenemine aastast 2016! – nn kollane kaart. Selles 

osas hiljem eraldi näide. 



Ühtne pindalatoetus - arvutamise 
järjekord 

5. Toetusõiguslikkuse nõuete rikkumine - toetust ei 

maksta. (1 ha, aktiivse tootja nõue) 

 

6. Taotluse hilinenult esitamise sanktsioon (aluseks 

eelmisest vähendusest järele jääv summa)  – 1 % iga 

hilinenud tööpäeva kohta. Kui taotlus esitatakse nt 

laupäeval, siis loetakse hilinenud päevade arvestamisel 

see esitatuks esimesel järgneval tööpäeval. 

 

 



Ühtne pindalatoetus - arvutamise järjekord 

7. Vähendamine kui kogu taotleja kasutuses olev 

põllumaa ei ole kirja pandud. Pindalatoetuste spetsiifiline. 

Vähendus 0-3%-i (aluseks eelmisest vähendamisest 

järele jääv summa).  Arvestatakse ulatust, tõsidust, 

raskust. 

8. Taotleja ei ole võimaldanud kohapealse kontrolli 

läbiviimist (aluseks eelmise punkti vähendamisest järele 

jääv summa) - toetust ei maksta. 

9. Toetusmaksete vähendamine 5%-i kui ÜPT summa on 

üle 150 000 euro pärast punktis 8 toodud vähendamist 

(aluseks eelmisest vähendamisest järele jääv summa, 

mis jääb üle 150 000 euro pärast eelmise aasta 

põllumajandusega seotud tööjõukulude maha arvamist 

kui taotleja otsustab antud võimalust kasutada)  

 

 



Ühtne pindalatoetus - arvutamise järjekord 

10. Finantsdistsipliini (FD) vähendamine. Ainult 

otsetoetustel - aluseks punktis 8 toodud vähendamisest 

järele jääv summa           (siiani 1 ja 2 %-i vahel). Rakendub 

otsetoetuste summale kokku, mis jääb üle 2000 euro. 

Vähendus jagatakse toetusliikide vahel proportsionaalselt. 

11. FD vähenduse tagasimakse %-des. Ainult otsetoetustel.  

Tegemist on juurdemaksega eelmise aasta kasutamata 

jäänud FD vähenduse summa osas. Arvutuse loogika sama, 

mis p 10 puhul. Makstakse taotlejatele, kellele rakendub 

maksmise aastal p 11 vähendus. 

12. Nõuetele vastavuse vähendused (aluseks eelmisest 

vähendamisest järele jääv summa) (hooletus 1-15%-i, raske 

rikkumine 15-100% vähendust toetusest). 



 

 

Nn kollase kaardi rakendumise näide 



Nn kollase kaardi rakendamine ÜPT, NPT, NAT ja NAM 
toetustele pindade erinevuse arvestamisel alates 
aastast 2016 

• Alates aastast 2016. Varasemate aastate pindade 

erinevused kollase kaardi andmise otsustamisel ei kehti. 

• Antakse toetuse osas ainult üks kord perioodi jooksul. 

• Rakendub kui pindade erinevus on rohkem kui 2 ha või 

3%-i ja mitte rohkem kui 10%-i. 

• Kui 2016 aastal tuvastatud pindade erinevus on suurem 

kui 10%-i, siis selle meetme osas ei saa taotleja kollast 

kaarti enam kunagi. 

• Ilma kollase kaardita on täiendav halduskaristus nendel 

meetmetel edaspidi 1,5 korda taotletud ja kindlakstehtud 

pindade erinevusest. 

 

 



Nn kollase kaardi (edaspidi KK) rakendumise 
näited 

Näi

de 2015 2016 2017 Tulemus 

1   

Erinevus 

kuni 2ha 

või 3%-i   

KK saamise võimalus säilib 

tulevasteks aastateks 

2 

Erinevus 

rohkem 

kui 2ha 

või 3%-i,    

Erinevus 

üle 2ha 

või 3%-i, 

kuid kuni 

10%-i 

KK aastal 2017, sest 2016 

aastast varasem rikkumine 

ei mõjuta KK andmist. 

Edaspidi enam KK pole 

saada võimalik, vähendused 

järgnevatel aastatel tava 

korras. 



Nn KK rakendumise näited 

Näide 2016 2017 Tulemus 

3 

Erinevus üle 

2ha või 3%-i, 

kuid kuni 

10%-i 

Erinevus 

kuni 2ha või 

3%-i või 

puudub 

2016 KK, edaspidi enam 

KK pole saada võimalik, 

vähendused järgnevatel 

aastatel tava korras 

4 

Erinevus üle 

2ha või 3%-i, 

kuid kuni 

10%-i 

Erinevus 

üle 2ha või 

3%-i,  

2016 KK, edaspidi enam 

KK pole saada võimalik. 

2017 vähendus tava 

korras + 2016 KK 

tulemusena kohaldamata 

jäänud summa 



Nn KK rakendumise näited 

Näide 2016 2017 Tulemus 

5 

Erinevus üle 

2ha või 3%-i, ja 

üle 10%-i   

Taotleja ei saa KK ei 2016 ega 

ka tulevikus. Vähendused 

järgnevatel aastatel tava 

korras 

6 

Erinevus üle 

2ha või 3%-i, 

kuid kuni 10%-i 

- tuvastatud 

2018. a 

tagasiulatuvalt 

Erinevus 

üle 2ha 

või 3%-i, 

ja kuni 

10%-i 

2017 KK. Kuna aga 2018 

tuvastati rikkumine 

tagasiulatuvalt 2016 aasta 

osas, siis saab KK hoopis 

2016. 2017 a KK enam ei kehti 

ja järgneb näites 4 toodu 

7 

Erinevus üle 

2ha või 3%-i, 

kuid kuni 10%-i 

NPT 

nõuete 

rikkumine 

2016 KK, edaspidi enam KK 

pole saada võimalik. 2017 

vähendus tava korras + 2016 

KK tulemusena kohaldamata 

jäänud summa 



Nn KK rakendamine ÜPT, NPT, NAT ja NAM toetustele 
pindade erinevuse arvestamisel alates aastast 2016 

Näide: 

Aasta 2016: Taotletud ÜPT 100 ha (1 ha = 100 eurot) 

• 2016 pindade erinevus vahemikus 2 ha või 3% kuni 

10%-i       (nt 5 ha-d = 5,26%-i) 

• Tavavähenduse korral vähendataks toetust täiendavalt          

1,5 * 5 ha= 7,5 ha eest 

• Taotleja saab aga 2016. aastal nn kollase kaardi, 

mistõttu 2016. aastal vähendatakse toetust tegelikult 

7,5 ha/2= 3,75 ha eest. 

2016 saab taotleja seega toetust 100 ha – 5ha - 3,75ha = 

91,25 ha eest.  

 

 

 



Nn KK rakendamine ÜPT, NPT, NAT ja NAM toetustele 
pindade erinevuse arvestamisel alates aastast 2016 

Sama taotleja aastal 2017: Taotletud ÜPT 100 ha (1 ha 

= 100 eurot) 

• Kui 2 ha või 3%-st suuremat pindade erinevust ei leita, 

siis täiendavat  halduskaristust ei järgne ja makstakse 

taotletud või kindlakstehtud pinna alusel. Kollane kaart 

on ära kasutatud.  

• Kui aga leitakse, et 2017 pindade erinevus on suurem 

kui 2 ha või 3%-i (nt 5 ha = 5,26%-i), siis 

• Tavavähenduse korral vähendataks toetust täiendavalt          

1,5 * 5 ha= 7,5 ha eest ja 

 



Nn KK rakendamine ÜPT, NPT, NAT ja NAM 
toetustele pindade erinevuse arvestamisel 
alates aastast 2016 

• lisaks vähendatakse taotleja toetust 2016. aastal 

rakendamata jäetud lisakaristuse ulatuses 2016. aasta 

3,75 ha summale vastavas ulatuses. 

 

2017 aasta makse oleks seega 100 ha – 5 ha – 

7,5 ha – 375 eurot (2016. aasta 3,75 ha-le vastav 

summa) = 8375 eurot 

 



Kollane kaart – 2016 aasta 
tulemused            

ÜPT NPT NAT 
Said kollase kaardi 180 12 11 
Ei saa enam kunagi 
kollast kaarti 284 17 20 



Toetuste arvutamise järjekord - MAK 



MAK toetuste arvutamise järjekord 

Aluseks 809/2014 art 6 

1. Aluseks võetakse taotletud pind ja summa 

ühikumääragrupi (ÜMG) põhiselt. Kui MAK toetusel on 

mitu ÜMG gruppi, siis sõltuvalt nõuete iseloomust 

hinnatakse nende täitmist ja tehakse rikkumiste eest 

vähendamised, kas ÜMG grupi põhiselt või kogu taotletud 

summast. 

2. Toetusõigusliku pinna leidmine nagu ÜPT-l (Hinnatakse 

ÜMG põhiselt) – (Nt. tegu pole konkreetse MAK toetuse 

toetusõigusliku kultuuriga jms) 

3. Kindlaksmääratud pinna leidmine nagu ÜPT-l (Hinnatakse 

ÜMG põhiselt) – (puudub õigus maad kasutada, kohapeal 

tuvastatud teise ÜMG grupi kultuur) 

 



MAK toetuste arvutamise järjekord 

4. Pindade erinevusega seotud täiendavad 

halduskaristused. Leitakse erinevuse %, mille suurusest 

sõltub halduskaristuse ulatus. Kui erinevus on üle 2 ha 

või 3 %-i , siis vähendatakse toetust täiendavalt p 3 

tuvastatud pindade erinevuse võrra korrutades erinevust 

2-ga. Kui erinevus on suurem kui 20%-i, siis toetust ei 

maksta. V.a. NAT puhul. (Hinnatakse ÜMG põhiselt)  

5. Toetusõiguslikkuse nõuete rikkumine, nagu ÜPT-l 

(Hinnang ÜMG põhine) - toetust ei maksta (Aktiivse tootja 

nõue, taotleja ei ole juriidiline isik, taotletud alla toetuse 

lävendi). 

 



MAK toetuste arvutamise järjekord 
6. Toetuse vähendamine baas- ja toetatavate nõuete eest. 

MAK toetuste spetsiifiline. Sõltuvalt nõudest on 

vähendamine 0-100% ja nõude iseloomust võidakse 

vähendada vaid ühe ÜMG raames või kogu toetust. 

Maatriksitega hinnatav. Aluseks eelmisest punktist järele 

jääv summa ja seda ka juhul kui on mitu nõude rikkumist. 

Sellisel juhul arvutatakse kõigi rikkumiste summa välja ja 

kui nende rakendamise tulemusena väheneb toetussumma 

nullini, siis sellega ka piirdutakse.  

7. Taotluse hilinenult esitamise sanktsioon – üldine 

vähendus (aluseks eelmisest vähendusest järele jääv 

summa) – 1 % iga hilinenud tööpäeva kohta. Kui taotlus 

esitatakse nt laupäeval, siis loetakse hilinenud päevade 

arvestamisel see esitatuks esimesel järgneval tööpäeval. 

 

 

 



MAK toetuste arvutamise järjekord 
8. Vähendamine kui kogu taotleja kasutuses olev põllumaa ei 

ole kirja pandud. Ainult pindalatoetustel. Vähendus 0-3%-i 

(aluseks eelmisest vähendamisest järele jääv summa). 

Arvestatakse ulatust, tõsidust, raskust. 

9. Taotleja ei ole võimaldanud kohapealse kontrolli läbiviimist 

(aluseks eelmise punkti vähendamisest järele jääv summa) - 

toetust ei maksta. 

10. Toetuskõlblikkuse kriteeriumi rikkumisest/nõuete 

rikkumisest tulenevalt tagasinõudmine varasemate aastate 

eest pikaajaliste kohustustega toetustel. 

11. Nõuetele vastavuse vähendused (aluseks eelmisest 

vähendamisest järele jääv summa) (hooletus 1-15%-i, raske 

rikkumine 15-100% vähendust toetusest). 

12. Piirmäära ületamine – vähendatakse ületavas osas. 

 

 

 

 

 



 

 

Näide rohestamise nõuete rikkumise 

vähenduse kujunemisest 



Rohestamise toetuse vähendamise 
järjekord 
1. Aluseks võetakse taotletud pind ja summa. 

2. Toetusõigusliku pinna leidmine – toetust ei maksta 

pindade eest, mis ei ole ÜPT toetusõiguslikud. 

3. Rohestamise nõuete rikkumise eest vähendamine 

(Eraldi näide) 

4. Pindade erinevusega seotud täiendavad 

halduskaristused - alates aastast 2017 (Eraldi näide) 

5. Toetusõiguslikkuse nõuete rikkumine - toetust ei 

maksta (1 ha, aktiivse tootja nõue) 

6. Taotluse hilinenult esitamise sanktsioon (aluseks 

eelmisest vähendusest järele jääv summa) – 1 % iga 

hilinenud tööpäeva kohta.  

 

 



Rohestamise toetuse vähendamise 
järjekord 

7. Vähendamine kui kogu taotleja kasutuses olev 

põllumaa ei ole kirja pandud. Pindalatoetuste spetsiifiline. 

Vähendus 0-3%-i (aluseks eelmisest vähendamisest 

järele jääv summa).  Arvestatakse ulatust, tõsidust, 

raskust. 

 

8. Taotleja ei ole võimaldanud kohapealse kontrolli 

läbiviimist (aluseks eelmise punkti vähendamisest järele 

jääv summa) - toetust ei maksta. 

 

 



Rohestamise toetuse vähendamise 
järjekord 
9. Finantsdistsipliini (FD) vähendamine. Ainult otsetoetustel - 

aluseks punktis 8 toodud vähendamisest järele jääv summa           

(siiani 1 ja 2 %-i vahel). Rakendub otsetoetuste summale 

kokku, mis jääb üle 2000 euro. Vähendus jagatakse 

toetusliikide vahel proportsionaalselt. 

10. FD vähenduse tagasimakse %-ides. Ainult otsetoetustel. 

Tegemist on juurdemaksega eelmise aasta kasutamata 

jäänud FD vähenduse summa osas. Arvutuse loogika sama, 

mis p 10 puhul. Makstakse taotlejatele, kellele rakendub 

maksmise aastal p 11 vähendus. 

11. Nõuetele vastavuse vähendused (aluseks eelmisest 

vähendamisest järele jääv summa) (hooletus 1-15%-i, raske 

rikkumine 15-100% vähendust toetusest). 

 

 

 

 

 



Rohestamise nõuete rikkumiste 
vähenduse kujunemine 

Mitmekesistamine - nõude 

rikkumine Vähendus 

Kahe kultuuri nõue: Peamine 

kultuur ei tohi ületada 75% 

põllumaast 

Rikkumisega 

pind x 2 

Kolme kultuuri nõue: Peamine 

kultuur ei tohi ületada 75% 

põllumaast 

Rikkumisega 

pind   

Kaks peamist kultuuri ei tohi 

ületada 95% põllumaast 

Rikkumisega 

pind x 5 



Rohestamise nõuete rikkumiste vähenduse 
kujunemine 

Mitmekesistamine - nõude 

rikkumine Vähendus 

Kui põllumaast moodustavad kesa 

ja rohttaimed üle 75%, ei tohi 

ülejäänud põllumaal kasvav 

peamine kultuur hõlmata üle 75% 

kõnealusest ülejäävast põllumaast 

Rikkumisega pind x 

2 

Kui mitmekesistamise rikkumised 

tuvastatakse kolmel järjestikkusel 

aastal, siis tuleb järgnevatel 

aastatel korrutada eespool välja 

arvutatud rikkumised kahega 

Konkreetse aasta 

välja arvutatud 

rikkumine  x2 



Rohestamise nõuete rikkumiste 
vähenduse kujunemine 

Ökoalade nõue - nõude 

rikkumine Vähendus 

Ökoalasid peab olema 

vähemalt 5%-i põllumaast 

Rikkumisega pind 

x 10 

Kui ökoalade nõude rikkumised 

tuvastatakse kolmel 

järjestikkusel aastal, siis tuleb 

järgnevatel aastatel korrutada 

eespool välja arvutatud 

rikkumised kahega 

Konkreetse aasta 

välja arvutatud 

rikkumine x 2 



Rohestamise nõuete rikkumiste 
vähenduse kujunemine 

Püsirohumaa säilitamise 

nõue Vähendus 

Tundlik püsirohumaa on üles 

haritud Rikkumisega pind 

Taotlejal on püsirohumaa 

tagasirajamise kohustus, mida 

pole täidetud Rikkumisega pind 

Taotleja on püsirohumaa üles 

harinud Rikkumisega pind 



Näide: rohestamise nõuete rikkumise eest vähendamine 

All olevas tabelis on toodud taotleja poolt taotlusel deklareeritud 

põllukultuurid, nende pinnad ja ÜPT toetuse taotlemine. Näitlikest 

andmetest nähtub, et taotleja ei täida mitmekesistamise nõuet. Samuti 

rikub ta ökoalade ja püsirohumaa nõuet, sest ei ole deklareerinud 

ökoalade vormil ühtegi ökoala ja on näiteks 5 hektarit püsirohumaad 

üles harinud/ei ole seda tagasi rajanud. 

 

 

 

  

 

Kultuur Taotlusel 

märgitud 

kogu 

maakasutu

s, 

ha 

ÜPT 

taotletud 

pind, ha.  

Rohestamise nõuete rikkumised – 

Nõuete täitmist hinnatakse kogu 

maakasutuse pealt ja tähtis ei ole, kas 

põllule on ÜPT toetust taotletud või 

mitte. Nõuete hindamisel ei võeta 

arvesse vaid maad, mille kasutamiseks 

puudus taotlejal õiguslik alus või mis 

kontrollide tulemusel ei osutunud 

põllumajandusmaaks. 

Oder 15 15 Mitmekesistamine: Peamine põllukultuur 

(kartul) moodustab üle 75%i (79,16 % ) 

põllumaast. 

Ökoalad: Taotleja ökoalade % põllumaast 

on null, kuid peab olema vähemalt 5 % ehk 

6 hektarit. 

Püsirohumaa: Taotleja on 5 hektarit 

püsirohumaad üles harinud/ ei ole seda 

tagasi rajanud. 

kartul 95 95 

uba 10 0 

Püsirohum

aa 

25 25 

Põllumaad 

kokku: 

120 110 

Kogu pind:  145  135 



Näide: rohestamise nõuete rikkumise eest 
vähendamine 

Vähenduse arvutus mitmekesistamise nõude rikkumise 

eest:  

• Tegemist on mitmekesistamise nõude rikkumisega, 

sest taotleja põhikultuuri pind põllumaal on suurem kui 

75%-i, mistõttu tuleb arvutada nõude rikkumise mõju. 

Kõigepealt tuleb leida rikkumisega pind: 

• Lubatud peamise kultuuri pind: 75%  120 ha-st = 90,00 

ha 

• Pind, mille osas on 75% nõue rikutud: 95 - 90 = 5 ha 

Vähenduse suuruse arvutus mitmekesistamise nõuete 

rikkumise eest:  5 ha 

 

 



Näide: rohestamise nõuete rikkumise eest 
vähendamine 
Vähenduse arvutus ökoalade nõude rikkumise eest:  

• Tegemist on ökoalade nõude rikkumisega, sest taotleja 

ökoalade % põllumaast on null, kuid peab olema 

vähemalt 5 %  ehk 6 hektarit. 

Kõigepealt tuleb leida rikkumisega pind: 

• Kindlakstehtud ökoala pind:  0,00 ha. 

• Ökoalasid peab olema: 5% 120 ha-st = 6 ha 

• Ökoalasid puudu: 6,00 – 0,00 = 6,00 ha 

Vähenduse suuruse arvutus ökoalade nõude rikkumise 

eest:  

• 6 ha x 10 = 60,00 ha 



Näide: rohestamise nõuete rikkumise eest 
vähendamine  

Vähenduse arvutus püsirohumaa nõude rikkumise eest: 

• Tegemist on püsirohumaa nõude rikkumisega, sest 

taotleja on 5 hektarit püsirohumaad jätnud tagasi 

rajamata. 

• Vähendamine püsirohumaa nõude rikkumise eest on 

seega 5 hektarit. 

Rohestamise toetusõiguslik pind pärast rohestamine 

nõuete hindamist: 135,00 (ÜPT kindlakstehtud pind) – 

5 ha (mitmekesistamise nõude rikkumine) – 60,00 ha 

(ökoalade nõude rikkumine) – 5 ha (püsirohumaa 

nõude rikkumine) = 65 ha.  

Alates 2017. a kohaldub rohestamise toetusele ka 

täiendav halduskaristus! 

 

 

 



Näide: rohestamise nõuete rikkumise eest 
täiendav halduskaristus alates 2017. aastast  

1.Kui pindade erinevus on üle 3% või 

2 ha, kuid mitte üle 20% suurem 

kindlaksmääratud pindalast.  

Toetust vähendatakse rohestamise 

nõuete rikkumise aluse pinna 

kahekordse vahe võrra, mis enne 

vähendamist jagatakse 5-ga. Täiendav 

halduskaristus ei tohi ületada 20%-i!  

2.Kui pindade erinevus on üle 20% 

suurem kindlaksmääratud pindalast.  

Toetust ei maksta pärast rohestamise 

rikkumiste mahaarvamist alles jäänud 

pinna eest, mis enne vähendamise 

kohaldamist jagatakse 5-ga.  

3 Kui pindade erinevus on üle 50% 

suurem kindlaksmääratud pindalast.  

3.1 Toetust ei maksta pärast rohestamise 

rikkumiste mahaarvamist alles jäänud 

pinna eest, mis enne vähendamise 

kohaldamist jagatakse 5-ga. 3.2 Lisaks 

rakendatakse taotlejale lisakaristust 

summas, mis vastab rohestamise nõuete 

rikkumisega pinnale, kuid see jagatakse 

enne lisakaristuse rakendamist 5-ga. (Vt 

näidet, aluseks 2016. aasta näide).  



Näide: rohestamise nõuete rikkumise eest 
täiendav halduskaristus alates 2017. aastast 

Rohestamise nõuete rikkumisega pind kokku: 70 hektaril 

• Rohestamise makse pärast rohestamine nõuete 

hindamist: 135,00 (ÜPT kindlakstehtud pind) – 5 ha 

(mitmekesistamise nõude rikkumine) – 60,00 ha 

(ökoalade nõude rikkumine) – 5 ha (püsirohumaa 

nõude rikkumine) = 65 ha.  

• Täiendava halduskaristuse arvutus: 70 ha 

(rohestamise nõuete rikkumisega pind)/65 ha (pärast 

rohestamise rikkumiste maha arvamist alles jäänud 

pind)*100%=107,69% 

 



Näide: rohestamise nõuete rikkumise eest 
täiendav halduskaristus alates 2017. aastast 

• Erinevuse % on üle 50, mistõttu tuleb rakendada tabeli 

punktis 3 toodud halduskaristuse arvutamise loogikat: 

 halduskaristus: 65 ha/5=13 ha. 

 lisakaristus: 75,2 ha/5=14 ha  

 

Lõplik rohestamise makse aastal 2017 oleks seega: 

65 ha – 13 ha – 14 ha = 38 ha eest. 

 



 

 

Põllumajanduskultuuri 

üleminekutoetuse arvutamise näide 

 



Näide 2006. a 

kindlaks 

määratud 

toetusõig

used 

2008. a 

kindlaks 

määratud 

toetusõig

used 

Taotluse 

esitamise 

aasta ÜPT 

hektarite 

arv 

Toetussum

ma 

arvutamisel 

aluseks 

võetav 

hektarite 

arv 

1. 7 8 10 15 (7+8) 

2. 15 13 10 20 (10+10)   

3. 15 8 10 18 (10+8) 

4. 10 9 0 Toetust ei 

maksta 



Tänan! 

 

 

Tanel.Trell@pria.ee 


