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Toetuste arvutamise järjekord



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) –

toetus 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! 

Selles osas hiljem eraldi näide

5. Toetusõiguslikkuse nõuete rikkumine - toetust ei 

maksta (1 ha, Aktiivse tootja nõue)



Ühtne pindalatoetus- arvutamise järjekord

6. Taotluse hilinenult esitamise sanktsioon (aluseks 

eelmisest vähendusest järgi jääv summa) – 1 % iga 

hilinenud tööpäeva kohta. Kui taotlus esitatakse nt 

laupäeval, siis loetakse hilinenud päevade arvestamisel 

see esitatud esimesel järgneval tööpäeval.

7. Vähendamine kui kogu taotleja kasutuses olev põllumaa 

ei ole kirja pandud. Pindalatoetuste spetsiifiline. Vähendus 

0-3%-i (aluseks eelmisest vähendamisest järgi jääv 

summa).  Arvestatakse ulatust, tõsidust, raskust.

8. Taotleja ei ole võimaldanud kohapealse kontrolli 

läbiviimist (aluseks eelmise punkti vähendamisest järgi jääv 

summa) - toetust ei maksta.



Ühtne pindalatoetus- arvutamise järjekord

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

üle 150 000 euro pärast punktis 8  toodud vähendamist 

(aluseks eelmisest vähendamisest järgi jääv summa, mis 

jääb üle 150 000 euro pärast eelmise aasta 

põllumajandusega seotud tööjõukulude maha arvamist 

kui taotleja otsustab antud võimalust kasutada ) 

10. Finantsdistsipliini (FD) vähendamine. Ainult 

otsetoetustel - aluseks punktis 8 toodud vähendamisest 

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

otsetoetuste summale kokku, mis jääb üle 2000 euro, 

Vähendus jagatakse toetusliikide vahel proportsionaalselt



Ühtne pindalatoetus- arvutamise järjekord

11. 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.

12. Nõuetele vastavuse vähendused (aluseks 

eelmisest vähendamisest järgi jääv summa) 

(hooletus 1-15%-i, raske rikkumine 15-100% 

vähendust toetusest)



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 järgi 

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 ( Nt. 

Toetussumma on enne antud punti rakendamist 1000 

eurot. Kui nõude A rikkumise eest on arvutuslik vähendus 

600 eurot ja nõude B eest 700 eurot, siis taotlejale toetust 

ei maksta, kuid  300 eurost vähendust ei rakendata.



MAK toetuste arvutamise järjekord

7. Taotluse hilinenult esitamise sanktsioon – üldine 

vähendus (aluseks eelmisest vähendusest järgi jääv 

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

esitatakse nt laupäeval, siis loetakse hilinenud päevade 

arvestamisel see esitatud esimesel järgneval tööpäeval

8. Vähendamine kui kogu taotleja kasutuses olev 

põllumaa ei ole kirja pandud. Ainult pindalatoetustel. 

Vähendus 0-3%-i (aluseks eelmisest vähendamisest järgi 

jääv summa).  Arvestatakse ulatust, tõsidust, raskust.



MAK toetuste arvutamise järjekord

9. Taotleja ei ole võimaldanud kohapealse kontrolli 

läbiviimist (aluseks eelmise punkti vähendamisest järgi 

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 järgi 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– toetus 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 järgi 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 järgi jääv 

summa).  Arvestatakse ulatust, tõsidust, raskust.

8. Taotleja ei ole võimaldanud kohapealse kontrolli 

läbiviimist (aluseks eelmise punkti vähendamisest järgi 

jääv summa) - toetust ei maksta.

9. Finantsdistsipliini (FD) vähendamine. Ainult otsetoetustel 

- aluseks punktis 8 toodud vähendamisest järgi jääv 

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

summale kokku, mis jääb üle 2000 euro, Vähendus 

jagatakse toetusliikide vahel proportsionaalselt



Rohestamise toetuse vähendamise 
järjekord

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 järgi jääv summa) (hooletus 1-15%-i, 

raske rikkumine 15-100% vähendust toetusest)



Näide: rohestamise nõuete rikkumise eest vähendamine 
2016. aastal 

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 tundliku püsirohumaad ülesse harinud.

Kultuur Taotlusel 

märgitud 

kogu 

maakasutus,

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 tundlikku 

püsirohumaad ülesse harinud.

kartul 95 95

uba 10 0

Püsirohuma

a

25 25

Põllumaad 

kokku:

120 110

Kogu pind: 145 135



Näide: rohestamise nõuete rikkumise eest 
vähendamine 2016. aastal 

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 erinevuse suhtarv:

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

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

• Pind, mille osas pidi kasvatama teisi kultuure: 120 - 90 = 30 ha

• Erinevuse suhtarv: 5 ha (pind, mille osas on 75% nõue rikutud)/ 30 

ha (pind, mille osas pidi kasvatama teisi kultuure) = 0,17

Vähenduse suuruse arvutus mitmekesistamise nõuete rikkumise eest: 

• 0,17 (erinevuse suhtarv)* 120 ha ( kindlakstehtud põllumaa pind) * 

0,5 (sest põllumaast tuleb arvesse võtta 50%  = 10,2 ha



Näide: rohestamise nõuete rikkumise eest 
vähendamine 2016. aastal 
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 erinevuse suhtarv:

• Kindlakstehtud ökoala pind:  0,00 ha.

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

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

• Erinevuse suhtarv: 6,00 (pind, mille osas ökoalasid puudu)/6,00 

(pind, mille osas ökoalasid nõutud) = 1

Vähenduse suuruse arvutus ökoalade nõude rikkumise eest: 

• 1 (erinevuse suhtarv)* 120 ha (kindlakstehtud põllumaa pind) * 0,5 

(sest põllumaast tuleb arvesse võtta 50% -i) = 60,00 ha



Näide: rohestamise nõuete rikkumise eest 
vähendamine 2016. aastal 

Vähenduse arvutus püsirohumaa nõude rikkumise eest:

• Tegemist on ökoalade nõude rikkumisega, sest taotleja on 5 

hektarit tundliku püsirohumaad ülesse harinud.

• Vähendamine püsirohumaa nõude rikkumise eest on seega 5 

hektari kohta.

Rohestamise makse 2016. aastal pärast rohestamine

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

10,2 ha (mitmekesistamise nõude rikkumine) – 60,00 

ha (ökoalade nõude rikkumine) – 5 ha (püsirohumaa 

nõude rikkumine) = 59,8 ha. 



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: 75,2 hektaril

• Rohestamise makse pärast rohestamine nõuete hindamist: 135,00 

(ÜPT kindlakstehtud pind) – 10,2 ha (mitmekesistamise nõude 

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

(püsirohumaa nõude rikkumine) = 59,8 ha. 

• Täiendava halduskaristuse arvutus: 75,2 ha (rohestamise

nõuetega rikkumise pind)/59,8 ha (pärast rohestamise

rikkumiste maha arvamist alles jäänud pind)*100%=125,75%

• Erinevuse % on üle 50, mistõttu tuleb rakendada tabeli punktis 3 

toodud halduskaristuse arvutamise loogikat:

 halduskaristus: 59,8 ha/5=11,96 ha.

 lisakaristus: 75,2 ha/5= 15,04

Lõplik rohestamise makse aastal 2017 oleks seega: 

59,8 ha – 11,96 ha – 15,04 ha = 32,8 ha eest.



Nn kollase kaardi rakendumise näide



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

• Alates aastast 2016 

• Rakendub kui pindade erinevus on rohkem kui 2 

ha või 3%-i ja mitte rohkem kui 10%-i

• Antakse toetuse osas ainult üks kord perioodi 

jooksul

• Ilma kollase kaardita on täiendav halduskaristus 

nendel meetmetel edaspidi 1,5 korda taotletud ja 

kindlakstehtud pindade erinevusest



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

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 toetust

Kui aga leitakse, et 2017 pindade erinevus on suurem kui  2 ha või 

3%-i ( nt 5 ha-d = 5,26%-i), siis

• Tavavähenduse korral vähendataks toetust täiendavalt 1,5 * 5 ha= 

7,5 ha eest ja

• 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



Püsirohumaade säilitamine



Püsirohumaa

• Püsirohumaa on maa, kus heintaimede segu on kasvanud 

vähemalt 5 aastat järjest. Seega nt aastal 2016 tuli taotlusel 

märkida maakasutuseks (PR) püsirohumaa sellistele 

maadele, millel on kasvanud heintaimede segu vähemalt 5 

eelnevat aastat: 2011-2015 või ka kauem.

• Püsirohumaa uuendamine heinaseemnete segu külvamise 

teel ei katkesta rohumaa vanuse arvestamist. Kui 

heintaimede segu on kasvanud vähemalt 5 eelnevat aastat 

ning aastal 2016 külvatakse heinaseemnete segu uuesti, 

tuleb maakasutuseks märkida ikka PR.

• Monokultuuri külvamine või mustkesa katkestab rohumaa 

vanuse lugemise.



Püsirohumaa
• Kui heintaimede segu on samal kohal kasvanud vähem kui 5 

aastat, võib vastavat maad taotlusel näidata harimispraktikana 

maa kesas hoidmisena ökoalade nõude täitmiseks. 

Harimispraktikana näitamine peatab rohumaa vanuse lugemise.

• Näide: heintaimede segu on samal kohal kasvanud aastatel 2012-

2015. Aastal 2016 märgitakse maa taotlusele harimispraktikana 

(kesa). Järgnevatel aastatel ei märgita. Niisugune maa muutub 

püsirohumaaks peale 2017. aastat ja tuleb püsirohumaana 

näidata 2018. aasta taotlusel. Sama moodi peatab lühiajalise 

rohumaa vanuse lugemise ka piirkondliku mullakaitse toetuse 

taotlemine ja alates 2017 ka veekaitse toetuse taotlemine.

• On väga oluline märkida maakasutus taotlusele õigesti, vastavalt 

rohumaa vanusele. See võimaldab õigesti arvutada 

pindalapõhised toetused ning samuti kontrollida püsirohumaade 

säilitamise nõude täitmist kogu Eesti tasemel.



Näiteid rohumaa vanuse ja 2016 
aastal õige maakasutuse märkimise 
kohta

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Maakasut

us 2016 

segu segu segu segu segu segu PR

heintaimede 

monokultuur

segu segu segu segu segu P

segu segu segu mustkesa segu segu P

segu segu teravili 

allakülviga

segu segu segu P



Püsirohumaa säilitamine

• PR kohustust jälgitakse riigi põhiselt. 

- Riigi võrdlusarv kehtestati 2012 ja 2015 PIN taotluste

alusel. Kui PR aastane suhtarv läheb võrdlusarvu suhtes

>5% lõhki, määratakse taotlejapõhine tagasirajamise

kohustus.

- Tagasirajamise kohustus määratakse taotlejatele, kes

kasutavad maad, kus on viimase kahe aasta jooksul PR 

üles haritud. Antud näite puhul määratakse tagasirajamise 

kohustus taotlejale, kelle käes on ülesharitud PR. (Kui 

taotleja on naabrilt üle võtnud PR’i ja harib üles, siis 

tagasirajamise kohustus tekib temale). 

- Kui PR liigub üldse taotlusalusest pinnast välja, siis 

tagasirajamiskohustust taotlejale üles ei jää.



Näide võimalikust rohumaa 
tagasirajamise arvutusest – 5% 
vähenemise saavutamiseks

Tagasi rajada 

PR-i kokku 

(ha) 4000

Üles haritud 

PR-i kokku 

(ha) 14 000

% 28 4000/14000=0,28

Taotlejad Üles haritud PR taotleja lõikes(ha)

Tagasirajamise kohustus taotleja lõikes 

(ha)

a 1000 0,28*1000=280

b 200 0,28*200=56

c 100 0,28*100=28

d 700 0,28*700=186



Püsirohumaa tagasirajamise 
teavitused

• Detsembris:

• Määratakse tagasirajatava püsirohumaa 

%

• Teavituste saatmine taotlejatele, kelle 

käes on püsirohumaid, mis on viimase 2 

aasta jooksul üles haritud

• Teavituses tagasirajamisele kuuluv PR 

pindala ja andmed selle kohta, millise 

maa pealt see arvutatud



Püsirohumaa tagasirajamine ja 
säilitamine 2017

• PR tuleb teatises määratud ulatuses tagasi rajada enne 

2017 pindalatoetuse taotlemist

• Tagasirajatavaks PR-ks võib olla pindalatoetuste taotlusel 

olnud maa – kas rajatakse uus heintaimede segudest 

rohumaa või kasutatakse selleks 2016 taotlusel olnud 1-5 

aastast lühiajalist heintaimede segust koosnevat 

rohumaad või sööti jäetud maad

• Tagasirajatavat PR peab hoidma samal kohal vähemalt 

6nda a-ni

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

üles hariti

• 2017 pole lubatud olemasolevaid PR üles harida



Mis juhtub kui PR ei rajata tagasi 
nõutud ulatuses

• Tagasirajatava PR-na arvestatakse ainult need 

rohumaad, mida taotleja tähistab pindalatoetuste 

taotlusel maakasutustüübiga TAR

• Tagasirajamise nõude täitmata jätmisel või PR 

ülesharimisel vähendatakse ROH toetust alates 2017

• TAR-i peab hoidma samal kohal vähemalt rohumaa 

6nda aastani – nõude rikkumisel vähendus kuni 6nda 

aastani

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

loa saamiseni



Rohumaade vanuse info

• 2017 taotlemisel abiks rohumaade vanuse 

kiht, kus andmed 2016 rohumaa vanuse 

kohta

• Olemasolevate PR-de info andmed toodud 

põllumassiivi andmetes – eraldi 

põllumassiivid

Täiendav info PRIA kodulehel täiendamisel:  

http://www.pria.ee/et/Registrid/Pusirohumaade_sailitamine



Kohapealsete kontrollide esmased 

tulemused otsetoetustel



2016 vs 2015

Aasta
Taotlejate 

arv (tk) Pindala (ha)
Põldude arv 
kokku (tk)

2016 950 82250 13654

2015 949 55687 10081

Vahe 1 26563 3573



Esialgne kokkuvõte 2016 kontrollidest

Rohumaade hooldamine

• Rohumaa ja /või viljapuu- ja marjaaia reavahed ja 

võraalused tähtajaks niitmata, niide kokku kogumata, 

hekseldamata või muul viisil hooldamata – 190 taotleja 

591 põldu. Tartumaal 24 taotlejat ja 79 põldu. Nende 

põldude kohta ei olnud liigniiskuse teavitust tehtud ja 

ka koha peal ei olnud liigniiskus tuvastatav.

• Rohumaa ja /või viljapuu- ja marjaaia reavahed ja 

võraalused karjatatud ebapiisavalt ja järelhooldus 

tegemata – 15 taotleja 49. Tartumaal 1 taotleja 1 põld.

Põld on niitmata põllulindude pesitsuse soodustamiseks –

41 taotleja 141 põldu 704 ha.



Esialgne kokkuvõte 2016 kontrollidest

• Puudub maa kasutamise õiguslik alus – 17 taotleja 75 

põldu. Tartumaal 1 taotleja 1 põld.

• Põld alla 0,3 ha või lubamatu kattumine PLK-ga – 91 

taotleja 190 põldu. Tartumaal 10 taotleja 13 põldu.

• Põld ei ole kontrolli aastal toetusõiguslik (kohapealse 

kontrolli aastal põllumajandustegevuseks 

mittekasutatav maa) – 57 taotleja 119 põldu. Tartumaal 

10 taotleja 17 põldu.

Eelkontrolli teatis - saadeti 1007 taotlejale, kellest pea 

pooled kasutasid võimalust vähendada pinda ilma 

halduskaristuse rakendumiseta



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



Liigniiskuse teatiste hindamine



Liigniiskuse teatiste hindamine
• Taotlejad esitasid PRIA-le 226 teatist selle kohta, et 

liigniiskuse tõttu ei ole võimalik rohumaid määruses toodud 

kuupäevadeks hooldada.

• Seoses probleemidega rohumaade hooldamisnõuete 

täitmisel  liigniiskuse tõttu küsis PRIA Riigi  

Ilmateenistusest sademete ja temperatuuride andmeid.

• Liigniiskuse hindamiseks kasutati agrometeoroloogias 

laialdaselt kasutatavat hüdrotermilist koefitsienti (nimetatud 

ka tinglikuks niiskusbilansiks), mis saadakse perioodi 

sademete summa jagades sama perioodi kümme korda 

vähendatud õhutemperatuuri summaga. Vastavalt 

väljakujunenud praktikale kasutas ka PRIA lähenemist, et 

kui hüdrotermiline koefitsient (HTK) on üle 2,0, loetakse 

seda liigniiskuseks.



Liigniiskuse teatiste hindamine

Hindamise perioodi arvestati juuli algusest ja sõltuvalt 

rohumaa hooldamise tähtajast, vaadati kahte perioodi: 

01.07 – 10.08 ja 01.07 – 20.08 

Periood 01.07 – 10.08 Arvestati ilmastikuandmete alusel 

liigniiskuse all kannatavateks maakondadeks: Lääne-

Virumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Tartumaa, 

Põlvamaa, Viljandimaa, Valgamaa ja Võrumaa ning 

Harjumaa idapoolsed vallad. 



Liigniiskuse teatiste hindamine

Periood 01.07 – 20.08. 

Liigniiskus laialdasem, st nihkunud lääne poole ja 

kasutades eelpool mainitud metoodikat arvestati 

ilmastikuandmete alusel 20.08 hooldamise tähtaja 

puhul liigniiskeks järgmised maakonnad: Lääne-

Virumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, 

Tartumaa, Põlvamaa, Viljandimaa, Valgamaa, 

Võrumaa, Raplamaa, pool Pärnumaad ja pool 

Harjumaad.



Liigniiskuse teatiste hindamine

• Kokku esitati PRIAle 226 liigniiskuse teatist 215. taotleja 

poolt 647 põllu kohta, kokku pindalaga 5450 ha. 

Ilmastikuandmetele tuginedes asus liigniiskes 

piirkonnas 163. taotleja 486 põldu pindalaga 3845 ha ja 

nendele taotlejatele makstakse antud pindade eest 

toetust.

• Ilmastikuandmete alusel mitte liigniiskes piirkonnas 

asus 52. taotleja 161 põldu pinnaga 1495 ha ja 

nendest kohapeal kontrolliti valimi väliselt lisaks 32 

taotleja 110 põldu pinnaga 895 ha. Kohapeal 

kontrollitud põldudest oli hooldatud  73 (68 täielikult ja 5 

osaliselt) põldu kogupinnaga 629 ha. Neile põldudele 

makstakse hooldatud pinna osas toetust.



Liigniiskuse teatiste hindamine

• Hooldamata, kuid kontrolli hetkel 

liigniisket pinda oli 126 ha, mille kohta 

makstakse samuti toetust.

• Hooldamata ja liigniiskust ei tuvastatud 

13 taotleja juures kokku 140 ha-l. 

Toetust ei maksta, kuid halduskaristust ei 

järgne. 



Tänan!

Tanel.Trell@pria.ee


