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Käsitletavad teemad

• Valim

• Pindalatoetuste suuremad rikkumised

• NV peamised rikkumised
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ÜPT rikkumised

Põld on nõuetekohaselt hooldamata – 208 taotlejat (469 

põldu)



ÜPT rikkumised (2)

35 taotleja kohapealses kontrollis leiti eest maa, mis ei 

olnud taotlemise aastal põllumajanduslikus kasutuses (64 

põldu).



ÜPT rikkumised (3)

• Maa kasutamiseks puudus õiguslik alus - 23 

taotlejat (109 põldu)

• Püsirohumaal oli heksel maas üle lubatud 

määra – 19 taotlejat (122 põldu)

• Maale taotles toetust maa omanik, kes põllu 

harimisega ei tegelenud – 12 taotlejat (45 

põldu)



Rohestamise rikkumised

• Kohapealses kontrollis leiti 86-l taotlejal 

347 ökoala, mis ei vastanud kehtestatud 

nõuetele

• 27 taotleja 42-l põllul leiti eest kultuur, 

mis ei olnud  harimispraktika kultuuride 

loetelus

• Lämmastikku siduvat kultuuri on 

kasvatatud veekaitsevööndis - 8 taotleja 

(19 põldu)



Ökoala kraav





KSM rikkumised

• Kohapeal eestleitud kultuur või maakasutus ei 

ole KSM toetusõiguslik  - 44 taotlejat (98 põldu) 

• Eestleitud rohumaa oli vanem kui 4 aastat– 22 

taotlejat (41 põldu) 

• Samal põllul on kasvatatud teravilja rohkem kui 

kolmel järjestikusel aastal – 25 taotlejat (25 

põldu)

• Samal põllul on kasvatatud sama liiki põllu-, 

rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel 

järjestikusel aastal –15 taotlejat (15 põldu)



MAHE rikkumised

• Põld ei ole MAH toetusõiguslik (kohapealse 

kontrolli käigus eestleitud põllu, maa-ala või 

põllu osa pindala on alla 0,30 ha) – 39 taotlejat 

(86 põldu) 

• Heintaimi on kasvatatud kauem kui kolmel 

järjestikusel aastal (taotletud kuni 3 aastasele 

rohumaale) – 9 taotlejat (48 põldu)

• Samal põllul on kasvatatud teravilja kauem kui 

kolmel järjestikusel aastal – 7 taotlejat (7 põldu)

• Samal põllul on kasvatatud sama liiki põllu-, 

rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel 

järjestikusel aastal – 4 taotlejat (4 põldu)



LHT rikkumised

• Loom, kellele toetust taotleti ei olnud 

karjatamis-perioodil taotleja karjas – 155 looma 

(32 taotlejat)

• Loomal, kellel on nõutud kaks 

kõrvamärki/märgistust, puudub neist üks – 102 

looma (37 taotlejat)

• Puuduvad mõlemad kõrvamärgid – 40 looma 

(8 taotlejat)

• Kanne karjaregistris on puudu või puudulik –

88 looma



PLK rikkumised

• Karjatatav poollooduslik kooslus on 1. 

oktoobriks nõuetekohaselt karjatamata –

13 taotleja alad

• Niidetav poollooduslik kooslus on 1. 

septembriks niitmata või on niide kokku 

kogumata – 11 taotleja alad

• Ala ei ole hooldatud KeA poolt 

taotlusperioodil kinnitatud 

hooldamisvõttega – 4 taotleja alad



Nõuetele vastavuse suuremad 
rikkumised• PRIA valim – tuulekaera tõrjeabinõude 

järgmine oli puudulik 44-l taotlejal

• Loomade registri kontroll – loomade liikumisest 

teavitamisega hilines 184 taotlejat

• VTA valim – poegimisest teavitamisega hilines 

25 taotlejat

• VTA lisavalim – kõrvamärgi kadumisest või 

loetama-tuks muutumisest teavitamisega 

hilines 32 taotlejat

• KKI valim – sõnnikuhoidlale seatud nõuete 

rikkumisi oli 21-l taotlejal (kokku oli 3 eri nõude 

rikkumisi)



Infoks ja meeldetuletuseks!

• Maade kasutamise õiguslik alus

• Õigeaegne teavitamine loomade 

liikumisest

• Kultuuride järgnevus (ka kohustuse 

ülevõtmisel)

• Rohumaade vanuse jälgimine



Vastutustundlikku 
taotlemist!

Jaanus Ainso

Jaanus.Ainso@pria.ee


