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Nõuetele vastavus (NV)

Süsteemiga tagatakse, et täies mahus toetusi makstakse 
vaid neile, kes täidavad õigusaktidest tulenevaid 

- kohustuslikke majandamisnõudeid (KM) ja

- maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõudeid (HPK). 

Toetuste saaja peab järgima nõudeid oma 
põllumajanduslikus tegevuses ja kogu 
põllumajandusliku majapidamise maal kalendriaasta 
jooksul.  

Kehtib kogu Euroopa Liidus. Erinevad NV osad 
rakendusid Eestis järk-järgult 2004 – 2012. Alates 2015 
muutus NV struktuur, uusi nõuete valdkondi ei lisandunud. 



NV õigusaktides  http://eur-lex.europa.eu/
ja https://www.riigiteataja.ee/

 EPN määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta art 91 – 101- üldpõhimõtted, 
kontrollisüsteem ja karistused ja lisa II;

 EK delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014  art 37 – 44 –
püsirohumaa, halduskaristuste arvutamine ja kohaldamine;

 EK rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 art 65 – 75 –
kontrollisüsteem, kontrollivalim ja –aruanne, halduskaristuste 
arvutamine ja kohaldamine;

 EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 32 – 34 

 Põllumajandusministri 14.1.2015 määrus nr 4 „Maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ 

http://eur-lex.europa.eu/


NV kehtib toetusesaajatele

Otsetoetused

- ühtne pindalatoetus (ÜPT) koos rohestamisega (ROH) 

- noore põllumajandustootja otsetoetus (NPT)

- piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK)

- ammlehma kasvatamise otsetoetus (ATK) 

- puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV)

- ute ja kitse kasvatamise otsetoetus (UTK)

NV ei kehti väiketootjate skeemis osalejatele



MAK põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmed
- keskkonnasõbralik majandamine (KSM) 

- piirkondlik mullakaitse (MULD)

- keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse 
toetus (KSA)

- keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja 
maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK)

- kohalikku sorti taimede toetus (Sangaste/SORT)

- ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL)

- poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK)

- mahepõllumajanduslik tootmine (MAHE)

- loomade heaolu (LHT) ja -karjatamine (LKT)

- Natura 2000 põld (NAT) ja mets (NAM)



KM ja HPK struktuur
Keskkond, kliima, maa 

hea 
põllumajandusseisund

Vesi

• KM 1 – NTA reostuse vältimine

• HPK 1 – 3 – puhverribad, 
niisutamine, ohtlikud ained, 
naftasaaduste hoidmine

Muld ja C-varud

• HPK 4 – 6 – talvine taimkate, üle 
10% kaldega alad, põletamine, 
viljavaheldusplaan

Elurikkus

• KM 2 – 3 – loodusliku linnustiku, 
elupaikade, loomastiku ja 
taimestiku kaitse

Maastik

• HPK 8 – maastikuelementide 
säilitamine, heki või puude 
pügamine, tuulekaer ja karuputk

Rahva-, looma- ja 
taimetervis

Toiduohutus

• KM 4 – 5 – toidu- ja 
söödaohutus, hormoonide 
kasutamine

Loomade 
identifitseerimine ja 
registreerimine

• KM 6 – 8 – veiste, sigade, 
lammaste ja kitsede 
märgistamine ja 
registreerimine

Loomahaigused

• KM 9 - TSE

Taimekaitsevahendid

• KM 10 – taimekaitsevahendite 
kasutamine 

Loomade heaolu

Loomade 
heaolu

• KM 11 – 13 –
põllumajandusl
oomade kaitse, 
vasikate ja 
sigade 
pidamise 
miinimumnõud
ed



NV küsimustik

Alates 2015. aastast on nõuetele vastavuse 
küsimustik ühise taotlusvormi PT50 osa. 

Küsimustik on informatiivne ja aitab saada infot taotlejale 
kohalduvatest nõuetest, mille kohta olemasolevates 
registrites andmeid ei ole. 

Piimalehma- (PTK), ammlehma- (ATK) ning ute ja kitse (UTK) 
kasvatamise otsetoetuse ning Natura 2000 erametsamaa toetuse 
(NAM) taotlejad peavad PT50 vormil täidetud NV küsimustiku 
esitama hiljemalt 21. maiks eraldi.

Küsimustiku täitmisel tuleb jaatava vastuse korral märkida 

„X“ ning eitava vastuse korral jätta lahter täitmata. 



3. NÕUETELE VASTAVUSE KÜSIMUSTIK (täidab taotleja)

3.1. Keskkond

Märgin jaatava vastuse korral lahtrisse sümboli ”X”. Eitava vastuse korral jätan lahtri täitmata.

3.1.1.
Minu valduses on maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudena 

määratletud maastikuelemente, mida tuleb säilitada. 

3.1.2. Kasutan põllumajandusmaa niisutamiseks põhjavett rohkem kui 5 m³ või pinnavett rohkem kui 30 m³ ööpäevas. 

3.1.3. Minu valduses on üle 3 m³ mahutavusega naftasaaduste ehitis.

3.1.4. Kasutan mineraalväetisi.

3.1.5. Hoian sõnnikut sõnnikuhoidlas.

3.1.6. Hoian sõnnikut aunades.

3.2.
Rahva-, looma- ja taimetervis

Märgin jaatava vastuse korral lahtrisse sümboli ”X”. Eitava vastuse korral jätan lahtri täitmata.

3.2.1. Kasutan taimekaitsevahendeid.

3.2.2.

Tegelen alljärgnevate loomsete esmatoodete tootmise ja turustamisega: 

Ei täida, kui toodan esmatooteid oma tarbeks.

Toorpiim Muna Mesi  Muu 

3.2.3.

Tegelen alljärgnevate mitteloomsete esmatoodete tootmise ja turustamisega: 

Ei täida, kui toodan esmatooteid oma tarbeks.

Teravili        Köögivili Muu  



Kohustuslikud majandamisnõuded (KM)  
2016

KM loetelu avaldatud kodulehtedel nt 
http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toetused-ja-
riigiabi/nouetele-vastavusteema kontrolliasutus

KM 1 Nitraadireostuse vältimine NTA-l Keskkonnainspektsioon (KKI) 

KM 2-3 Loodusliku linnustiku, elupaikade ja 

taimestiku kaitse 

KKI

KM 4 Toidu- ja söödaohutus Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) 

KM 5 Hormoonide kasutamine loomakasvatuses VTA

KM 6-8 Loomade identifitseerimine ja registreerimine VTA, PRIA

KM 9 TSE vältimine (transmissiivne spongioosne 

entsefalopaatia) 

VTA

KM 10 Taimekaitsevahendite kasutamine Põllumajandusamet (PMA)

KM 11 Vasikate pidamise nõuded VTA

KM 12 Sigade pidamise miinimumnõuded VTA

KM 13 Põllumajandusloomade kaitse VTA

http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toetused-ja-riigiabi/nouetele-vastavus


KM muudatused 2016 

KM 1  - nitraadireostuse vältimine NTA-l 

Tulenevalt veeseaduse muudatustest, mis rakendusid 
16.1.2016, on muutunud enamuse nõuete sõnastused 
ja viited.

KM 13 – põllumajandusloomade kaitse 

Täiendatud 

- viiteid õigusaktidele 

- nõude 3 sõnastust „looma pidamisega vahetult 
tegeleval füüsilisel isikul peavad olema vajalikud 
teadmised ja oskused“ 



Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuded 
(HPK) 2016
Põllumajandusministri 14.1.2015 määrus nr 4 „Maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 

nõuded“ 



Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuded 
(HPK), muudatused 2016

Ainult 2 täpsustust maastikuelementide 
kriteeriumites:

Puude rida 

Hõredus: 3 puud iga 20 m peal (seni 10m)

Puude või põõsastega hekk

Heki pikkuse hulka loetakse kuni 4 m 
katkestused 

(seni 2 m).



NV valim ja kontroll

NV kontrolliasutused on PRIA, 
Keskkonnainspektsioon, Põllumajandusamet ning 
Veterinaar- ja Toiduamet 

Kontrollivalimis min 1% kõigist taotlejatest. 

2016 oli taotlejaid valimis: PRIA 176, KKI 212, PMA 
180, VTA 186 + lisavalimis 72.  

Nõuete hindamine ja toetuste vähendamise 
süsteem endine: esmane rikkumine 1-5%, korduv 
kuni 15%, tahtlik 20–100%. 

Kõige enam rikkumisi tuvastatakse: KM6-8 loomade 
märgistamise ja liikumisest teatamise nõuded.   



Täiendav info

Maaeluministeeriumi kodulehel

http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toetused-ja-
riigiabi/nouetele-vastavus ja  PRIA kodulehel 

http://www.pria.ee/et/oluline-
info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/. 

Trükis „Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016“. 

OT ja MAK keskkonnatoetuste Abiks Taotlejale.

Nõuetele vastavuse alase koolituse saanud 

konsulentide nimekiri Maaeluministeeriumi 

PIKK, ja PRIA kodulehtedel. 

http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toetused-ja-riigiabi/nouetele-vastavus
http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/


Aitäh!

Madli Karjatse
6256514
madli.karjatse@agri.ee



Natura 2000 toetus 
põllumajandusmaale

Rainer Raidmets
Põllumajanduskeskkonna büroo

Peaspetsialist

31. märts 2016



Toetuse eesmärk

• Tagada looduskaitsenõuete täitmine, säilitada 
nendes piirkondades põllumajanduslik tegevus 

Kompenseeritakse saamata jäänud tulu ja 
lisakulu keskkonnakaitseliste piirangute eest, mis 
tulenevad nõukogu direktiividest linnustiku ja 
looduse kohta, Eestis looduskaitseseadus



Ajaloost

Toetust rakendati esmakordselt MAK 2004-

2006 raames 

Esimene taotlusvoor toimus 2006. a

Tänaseks on toimunud 10 taotlusvooru (igal 

aastal 1)



Eesmärkide täitmisest

Taotletav pind on suurenenud

MAK 2007–2013 väljundnäitajate sihttase:

• toetuse saajate arv 1500

• toetust saavate alade kogupindala 38 000

ha



Taotlemise aeg ja taotluse 
esitamine
• vormikohane taotlus esitatakse PRIA-le 2. kuni 

23. maini

- koos taotlusega põldude loetelu;

- põllumassiivi kaart;

- Kui andmed ei ole PRIA registris, siis avaldus 

andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja 

põllumassiivide registrisse.



Menetleja

Taotlusi menetleb PRIA

Looduskaitseseaduse nõuete 

kohapealset kontrolli teeb 

Keskkonnaamet

Nõuetele vastavuse nõudeid kontrollivad 

PRIA, VTA, KKI ja PMA



Nõuded toetusõigusliku maa 
kohta

• Põld peab asuma Natura 2000 võrgustiku alal

• Põllu või põlluosa suurus vähemalt 0,30 ha



Nõuded toetuse saamiseks

• Kaitseala, hoiuala või püsielupaiga 

kaitsekorrast tulenevate nõuete täitmine

Näiteid võimalike piirangute kohta:

kuivendussüsteemi rajamise keeld, ehitise 

rajamise keeld, biotsiidide ja taimekaitsevahendite 

kasutamise keeld jm.



Nõuetele vastavus

• Taotleja peab täitma kogu majapidamises 

kalendriaasta jooksul nõuetele vastavuse 

nõudeid  (maa heas põllumajandus- ja 

keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid ning 

kohustuslikke majandamisnõudeid)

Nõuete rikkumisel vähendatakse toetuse summat 

sõltuvalt rikkumise tõsidusest, ulatusest ja 

püsivusest



Toetuse määr

• toetuse määr ühe hektari põllumajandusmaa 

kohta on 27 eurot aastas

Kui taotlused ületavad aastaeelarvet,

vähendatakse toetuse määra 



Aitäh!

Rainer Raidmets

rainer.raidmets@agri.ee

Tel: 6256219



Keskkonnasõbraliku 
majandamise toetus 

Reelika Päädam
Põllumajanduskeskkonna büroo

Peaspetsialist

31. märts 2016



Toetuse eesmärk

Soodustada keskkonnasõbralike 

majandamisviiside kasutuselevõttu ja 

jätkuvat kasutamist põllumajanduses, et:

• kaitsta ja parandada mulla ja vee 

seisundit

• suurendada elurikkust ja maastikulist 

mitmekesisust 

• tõsta põllumajandustootjate 

keskkonnateadlikkust



Toetatavad tegevused

Põhitegevu

s

5 

järjestikust

aastat
Täiendav 

veekaitse 

lisategevus

1 aasta

Mesilaste 

korjealade 

rajamise 

lisategevus

1 aasta

Põllulindude 

soodustamise 

lisategevus

alates teisest 

kohustuseaastast



Toetusõiguslikkuse nõuded taotlejale

• FIE või juriidiline isik, kes ei taotle MAHE 

toetust

• Taotleja peab kasvatama põllumaal 

vähemalt 3 erinevat põllumajanduskultuuri, 

millest vähemalt üks peab olema 

põllukultuur, köögivili, maasikas, ravim- või 

maitsetaim

• Põllumajanduskultuurid määratletakse EL määruste 

1307/2013 art 44 lõike 4 ja 639/2014 art 40 lõike 3 järgi 

• Põllukultuuriks loetakse teravili, kaunvili, rühvelkultuur, 



Toetusõiguslikkuse nõuded maa kohta 
(1)
Toetust võib taotleda taotleja kasutatavale kokku vähemalt 

1,0 ha suurusele põllumaale:

1. millel kasvatatakse põllukultuuri, ravim- või maitsetaimi, 

köögivilja, maasikat 

2. millel kasvatatakse kuni neljal järjestikusel aastal 

heintaimi ja järgneval kohustuseaastal punktis 1 

nimetatud kultuure või hoitakse maad mustkesas

3. millel kasvatatakse põldtunnustatud heintaimi

4. mida hoitakse mustkesas või söötis (toetust ei anta)

5. avalikult kasutatava sõidutee ja eelnevates punktides 

nimetatud põllumaa vahel olevale kuni 5 m laiusele 

rohumaaribale



Toetusõiguslikkuse nõuded maa kohta 
(2)
• Toetust võib taotleda põllu kohta, mille 

pindala on vähemalt 0,3 ha ja mille ühe ha 

kohta ei kasva rohkem kui 50 puud (Põld 

määratletakse EL määruse 1306/2013 art 67 lg 4 punkti a 

järgi)

• Toetusõigusliku maa hulka loetakse 

põllumajandusministri 14.01.2015 määruse 

nr 4 “Maa heas põllumajandus- ja 

keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” § 3 

lõigetes 1-10 määratletud 

maastikuelemendid



Toetusõiguslikkuse nõuded maa kohta 
(3)
Toetust ei või taotleda maale, millele 

taotletakse:

• poolloodusliku koosluse hooldamise 

toetust

• piirkondlikku mullakaitse toetust

• keskkonnasõbraliku puuvilja- ja 

marjakasvatuse toetust

• mahepõllumajandusele ülemineku toetust

• mahepõllumajandusega jätkamise toetust



Nõuetele vastavus

Taotleja peab täitma kohustuseperioodi 

jooksul nõuetele vastavuse nõudeid: 

• maa heas põllumajandus- ja 

keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid  

(põllumajandusministri 14.01.2015 määrus 

nr 4) 

• kohustuslikke majandamisnõudeid



Baasnõuded
• Põlluraamatu pidamine 

• Külvikorra- või viljavaheldusplaani koostamine

• Haanja, Otepää, Valgjärve, Vastseliina, Rõuge, Antsla, 

Kambja, Kanepi, Nõo ja Võru vallas asuvast 

põllumajandusmaast on vähemalt 30% talvise taimkatte all

• Kaitstava looduse üksikobjekti, kinnismälestise ja 

kaardistatud pärandkultuuriobjekti säilitamine

• Põllumajandusmaal välistada ebasoovitava taimestiku 

ulatuslik levik

• Peamine põllumajanduskultuur ei tohi hõlmata rohkem kui 

75% ja kaks peamist põllumajanduskultuuri rohkem kui 95% 

põllumaast 

• Põllumajandusmaal korraldada enne taimekaitsevahendi 

kasutamist taimekahjustajate seire, mille andmed kantakse 



Põhitegevuse nõuded − viljavaheldus 
(1)• Sama liiki põllukultuuri või köögivilja ei kasvatata 

samal maal kauem kui kahel järjestikusel aastal 

• Teravilja ja kööment ei kasvatata samal maal 

kauem kui kolmel järjestikusel aastal

• Mais või tatar katkestab teraviljade järgnevuse

• Ristõielisi põllumajanduskultuure ei kasvatata 

samal maal uuesti enne kolme aasta möödumist

• Sööt ja mustkesa, mida kasutatakse 

põllumajanduskultuuride vaheldusena, ei katkesta 

põllukultuuride ja köögiviljade järgnevust



Põhitegevuse nõuded − 
viljavaheldus (2)
• Viljavahelduse nõudeid ei pea järgima 

mitmeaastaste köögiviljade, maasika, ravim-

ja maitsetaimede kasvatamisel ja alla 0,3 ha 

põllul

• Hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks 

põllumajanduskultuurid külvatud, maha 

pandud, istutatud või hoitakse maad 

mustkesas või söötis

• Viljavahelduse nõudes võetakse arvesse 

samal maal kohustuseperioodile vahetult 

eelnenud aastatel kasvatatud 



Põhitegevuse nõuded − 
liblikõielisedVähemalt 15% toetusõiguslikul maal 

kasvatatakse liblikõielisi põllumajanduskultuure:

• puhaskultuurina (sh allakülv)

• segus kõrreliste heintaimedega (sh allakülv)

• segus teiste haljasväetiseks kasvatatavate 

põllumajanduskultuuridega

Liblikõieliste kaetus segu taimikus vähemalt 

30%, põldherne kasvatamisel vähemalt 70%



Põhitegevuse nõuded − sertifitseeritud 
seeme

• Teraviljade sügisesel ja kevadisel külvipinnal 

kokku kasutatakse külvisena vähemalt 15% 

sertifitseeritud teraviljaseemet 

• Teraviljade kogupinna hulka ja sertifitseeritud 

seemnega külvatud teraviljade pinna hulka ei 

loeta: 

 maisi ja tatra külvipinda

 teravilja ja teiste põllumajanduskultuuride 

segu külvipinda 



Põhitegevuse nõuded − 
glüfosaadipiirang
Glüfosaati sisaldavaid taimekaitsevahendeid on 

keelatud kasutada:

• põllukultuuridel ja köögiviljadel taimede 

tärkamisest, istutamisest või maha 

panemisest kuni saagi koristamiseni

• haljaskesal (HK) ja haljasväetiseks (HV) 

kasvatatavatel taimedel

• põllul, mille kohta taotletakse toetust 

mesilaste korjealade rajamise tegevuse eest



Põhitegevuse nõuded − talvine taimkate

• Vähemalt 30% toetusõiguslikust maast 1. 

novembrist kuni sellele järgneva 

kohustuseaasta 31. märtsini 

põllumajanduskultuurist koosneva talvise 

taimkatte all



Põhitegevuse nõuded − mullaproovid 
(1)
• Kohustuseaasta 1.detsembriks 

toetusõigusliku maa iga kuni 5 hektari 

kohta vähemalt üks mullaproov või analüüs 

pH, P ja K kohta

• Kohustuseperioodil võetud mullaproovidest 

OrgC iga 20 ha kohta 5. kohustuseaasta 

1.detsembriks

• Mullaproovi ja selle analüüsi kehtivus 5 

aastat, arvestatakse ka kohustuse võtmise 

aastale eelnevalt analüüsitud mullaproove



Põhitegevuse nõuded − 
mullaproovid (2)• Üle 10 hektari toetusõigusliku maaga 

põllumajanduslikus majapidamises peab 

mullaproovid võtma Põllumajandusuuringute 

Keskuse korraldatud mullaproovivõtjate koolituse 

läbinud isik

• Mullaproovid analüüsitakse mulla ja pinnase 

analüüsimiseks akrediteeritud laboris:

 mulla happesus KCl lahusest 

 taimedele omastatava P ja K sisaldus Mehlich 3, 

DL või AL meetodil



Põhitegevuse nõuded − väetusplaan

• 15. juuniks põllumajandusmaa kohta 

väetusplaan, milles on vähemalt andmed 

kohustuseaastal põldudel kasutatavate 

orgaaniliste ja mineraalväetiste kohta, 

arvestades:

 väetatavate põllumajanduskultuuride 

toitainevajadust

 saaki 

 mulla toiteelementide ja orgaanilise süsiniku 

sisaldust



Põhitegevuse nõuded − 
rohumaaribad (1)
• Mootorsõidukite liiklemiseks avalikult 

kasutatava tee ja üle 20 ha suuruse maa, 

millel kasvatatakse põllukultuure või 

köögivilja või mida hoitakse mustkesas, 

vahel peab olema 2–5 m laiune rohumaariba 

või maastiku joonelement

• Põllu pindala arvestatakse ilma 

põllumajandusministri 14.01.2015 a. 

määruse nr 4 § 3 punktides 1–7 määratletud 

maastiku-elementide pindalata 



Põhitegevuse nõuded − 
rohumaaribad (2)• Kui 2–5 m laiust rohumaariba või maastiku 

joonelementi ei ole, tuleb see rajada 15. 

juuniks

• Rohumaariba tuleb rajada kõrreliste 

heintaimede ja teiste rohtsete õistaimede 

segust

• Põlluserva võib jätta sööti, kui on olemas 

vähemalt 1 m laiune püsitaimestikuga 

rohumaariba

• Kohustuseperioodil peab rohumaaribasid 

säilitama ja hiljemalt 10. augustiks niitma 



Põhitegevuse nõuded − rohumaaribad 
(3)
• Rohumaaribal ei tohi olla tuulekaera ja 

keskkonnaministri 7.10.2004 a. määruses nr 

126 nimetatud looduslikku tasakaalu 

ohustavaid taimeliike

• Ida-kitseherne ja lupiini taimi võib 

rohumaaribal olla kuni 10% serva 

joonpikkusest, võimalusel vältida



Põhitegevuse nõuded − koolitused

• KSM algkoolitusel osalemine esimese 

kohustuseaasta 1. detsembriks

• KSM täiendkoolitusel osalemine viienda 

kohustuseaasta 15. juuniks

• Arvestatakse Põllumajandusuuringute 

Keskuse korraldatud koolitusi, millel on 

osaletud alates 2015. aastast



Täiendava veekaitse lisategevuse 
toetusõiguslikkuse nõuded

• Taotleja on sama isik, kes taotleb toetust 

põhitegevuse eest

• Toetust ei anta taotlejale, kes taotleb 

piirkondlikku veekaitse toetust

• Toetust võib taotleda kohustusealuse maa 

kohta, millel viiakse ellu põhitegevust



Täiendava veekaitse lisategevuse 
nõuded

• Vähemalt 50% põhitegevuse 

toetusõiguslikust maast 1. novembrist kuni 

31. märtsini toitainete leostumise 

vältimiseks põllumajanduskultuurist 

koosneva talvise taimkatte all



Mesilaste korjealade rajamise 
lisategevuse toetusõiguslikkuse nõuded 
(1)• Taotleja on sama isik, kes taotleb toetust 

põhitegevuse eest

• 10+ mesilasperet taotlejal endal või kokkulepe 

mesilasperede kasutamiseks mesinikuga, kellel on 

10+ peret

• Mesilaspered registreeritud PRIA 

põllumajandusloomade registris kohustuseaasta 1. 

mai seisuga

• Toetust võib taotleda kohustusealuse maa kohta, 

millel viiakse ellu põhitegevust ja kasvatatakse 

määruse lisas nimetatud korjetaimi

• Toetust antakse iga 0,5 ha toetusõigusliku maa 



Mesilaste korjealade rajamise 
lisategevuse toetusõiguslikkuse 
nõuded (2)Toetust ei või taotleda maa kohta: 

• mille kohta taotletakse keskkonnasõbraliku 

aianduse toetust köögivilja-, ravimtaime- ja 

maitsetaimekasvatuse või 

maasikakasvatuse eest

• millel kasvatatakse kitsede ja lammaste 

söödaks kasutatavat põllumajanduskultuuri 

loomade heaolu toetuse saamiseks



Mesilaste korjealade rajamise 
lisategevuse nõuded (1)

• Taotleja kasvatab 15. augustini 

puhaskultuurina vähemalt kolme määruse 

lisas nimetatud korjetaime liiki, lubatud 

allakülvid korjetaimedele

• Kolmest peamisest korjetaime liigist 

väikseima kogupindala vähemalt 20% 

kolme peamise korjetaime liigi 

kogupindalast

• Taimed peavad taotlemise aastal õitsema



Mesilaste korjealade rajamise 
lisategevuse nõuded (2)

• Niitmine, hekseldamine, karjatamine, maa 

ettevalmistamine järgneva kultuuri 

kasvatamiseks on keelatud korjetaimedega 

rajatud maal kuni 15. augustini

• Mitmeaastased korjetaimed tuleb 

külviaastale järgnevast aastast alates niita 

või hekseldada perioodil 16. august kuni 15. 

september (va haljasväetistaimed) 



Põllulindude soodustamise 
lisategevuse toetusõiguslikkuse 
nõuded• Tegevuse elluviija on sama isik, kes taotleb toetust 

põhitegevuse eest

• Püsirohumaa võib jätta üle aasta niitmata, 

hekseldamata või muul viisil hooldamata alates 

teisest kohustuseaastast

• Kohustuseaastal võib jätta hooldamata 

püsirohumaid hektarite ulatuses, mis ei ületa 

kohustuseaasta põhitegevuse toetusõiguslikku 

maad 

• Püsirohumaa andmed põllumajandustoetuste ja 

põllumassiivide registris



Kohustusest

• Uusi kohustusi saab võtta veel vaid 2016. aastal

• Kohustust saab suurendada kuni 20% esimese 

kohustuseaasta kohustusealuse maa pindalast 

selle toetusõigusliku maa arvelt, millel ei ole 

kohustust

• Kohustust saab üle anda alates teisest 

kohustuseaastast 

• Ülevõetud kohustust ei saa suurendada

• Kohustust saab asendada mahepõllumajandusele 

ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise  

toetuse kohustusega 



Taotluse esitamine ja kontrollid

• Taotlused esitatakse 2.−23. maini e-PRIA 

vahendusel PRIA-le, kes on taotluse menetlejaks 

• Kontrolliasutused: 

 Toetusõiguslikkuse nõuded, baasnõuded, 

põhitegevuse ja lisategevuste nõuded − PRIA

 Nõuetele vastavus − KKI, PMA, VTA, PRIA

Sertifitseeritud seemnepakendi etiketid ja 

ostudokumendid, mullaanalüüside laboriprotokollid 

ning väetusplaanid peavad olema kohapeal 

kontrollimiseks kättesaadavad!



Reelika Päädam
reelika.paadam@agri.ee



Piirkondlik mullakaitse 
toetus 2016

Madli Karjatse
Põllumajanduskeskkonna büroo

Peaspetsialist

31. märts 2016



Määrus ja lisainfo

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a 

määrus nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus“

- avaldatud Riigi Teatajas

Määruse seletuskirja leiab eelnõude infosüsteemist 
http://eelnoud.valitsus.ee/main#4n7xiASR

Lisainfo PRIA kodulehel ja 

ABIKS TAOTLEJALE MAK 2014-2020 
keskkonnatoetused 2016

http://eelnoud.valitsus.ee/main#4n7xiASR


Mullakaitse toetuse eesmärk

Tagada erodeeritud ja turvasmuldade 
jätkusuutlik kasutamine ja minimeerida seisundi 
halvenemist. 

Lisaks

- kasvuhoonegaaside emissiooni piiramine

- mullaerosiooni piiramine

- toitainete leostumise vähendamine

- mulla orgaanilise aine säilitamine ja suurendamine



Toetatav tegevus

Toetust antakse piirkondliku mullakaitse toetuse 
tegevuste elluviimise eest järjepidevalt 

5 järjestikuse kalendriaasta jooksul 
toetusõiguslikul maal, mille kohta toetust 
taotletakse.



Nõuded toetuse taotlejale 

Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev 
füüsilisest isikust ettevõtja 

või juriidiline isik, 

kes kohustuseperioodi esimesel kalendriaastal 
taotleb ka keskkonnasõbraliku majandamise 
(KSM) toetust. 



Toetusõiguslik maa

Taotleja poolt kasutav vähemalt 0,3 ha suurune

1) rohumaa (taotlusvormil PR, P) 

2) põllumajandusmaa, millel kasvatatakse 
viljapuid või marjapõõsaid (taotlusvormil PK).  

Uuendus 2016: maa, mis enne kohustuseperioodi 
algust ei olnud kasutuses püsirohumaana, 
püsirohumaaks muutumise arvestus jätkub 
pärast kohustuseperioodi lõppu.

st kohustusperioodi ajaks nö „külmutatakse“ 

püsirohumaa arvestus ja maa ei muutu automaatselt 
püsirohumaaks!



Toetusõiguslik on maa, millel on Maa-ameti 
mullastikukaardi andmetel 

vähemalt 90% ulatuses 

- turvasmullad või 

- erodeeritud ja deluviaalmuldade kompleks

PRIA põllumassiivide veebikaardil on avaldatud turvas- ja 
erodeeritud muldade mullastikukaardi andmed, kus 
massiivi kohta näidatakse ära toetusõiguslik mullatüüp. 

Võimalik on massiivi piire muuta, esitades PRIA-le 
muutmise avalduse. 





Mullakaitse toetust ei anta 

- keskkonnatundliku püsirohumaa kohta, mis 
on määratletud otsetoetuste määruse alusel

- maa kohta, mille kohta taotletakse 

MAK 2014 – 2020 arengukava alusel antavat 
muud pindalatoetust (nt teised põllumajanduse 

keskkonna- ja kliimameetme toetused; 

mahepõllumajandusliku tootmise toetus) 

va kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 
(SRT), mida saab samale maale taotleda, kui järgitakse 

mõlema toetuse nõudeid 



Nõuetele vastavus

Toetuse saaja täidab kogu kohustuseperioodi 
jooksul oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu 
põllumajandusliku majapidamise maal: 

• maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid  

(põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4) 

• kohustuslikke majandamisnõudeid 



Baasnõuded

Taotleja täidab kohustuseperioodi jooksul kogu 
majapidamise põllumajandusmaal ja 
põllumajanduslikus tegevuses püsirohumaa 
säilitamise tava. 

St järgib keskkonnatundlike püsirohumaade 
kasutusotstarbe muutmise ja kündmise keeldu ning kui 
talle on määratud püsirohumaa tagasirajamise 
kohustus, siis täidab seda. 



Toetatava tegevuse nõuded

• Nõudeid tuleb täita toetusõiguslikul maal, 
mille kohta toetust taotletakse. 

• Maa tuleb hoida rohukamara all, mis peab 
olema rajatud hiljemalt esimese 
kohustuseaasta 15. juuniks. 

Rohukamara all hoidmine tähendab, et sellel maal ei tehta 
mullaharimistöid, nagu kündmine, koorimine, 
kultiveerimine, äestamine, randaalimine ja freesimine, mis 
kahjustavad rohukamarat. 



Toetatava tegevuse nõuded

• Maa rohukamara kahjustamine maa ülekarjatamise 
tõttu on keelatud. 

Maa ülekarjatamise tõttu võib rohukamar kahjustuda, kui 
loomade karjatamisel ei järgita sobivat karjatamiskoormust 
ehk ei arvestata maa karjatamise taluvust, ei arvestata 
konkreetse aasta rohukasvu ja ilmastikuolusid, ei liigutata 
jootmiskohti jms. 

• Uuendamine on lubatud ainult otsekülvi ja pealekülvi 
teel. 

• Erandina on turvasmuldadel uuendamine lubatud 

1 kord kohustuseperioodi jooksul randaalimise ja 
freesimise teel.  



Toetuse taotlemine

Taotleja esitab elektrooniliselt e-PRIA kaudu 
ühise taotlusvormi kõikide pindalatoetuste 
kohta samal ajal. 

Taotlus tuleb esitada igal kohustuseaastal, 
tavaline taotlusperioodi aeg on 2.-21. mai. 

2016 on taotlusperiood 2.-23.mai.   



Kohustuse suurendamine ja 
asendamine

Kohustusealuse maa pinda võib suurendada kuni 
20% esimese aasta kohustusealuse maa 
pindalast. 

Pinna suurendamisel üle 20% algab uus 
viieaastane kohustus.  

Kohustusealuse maa võib asendada 
poolloodusliku koosluse hooldamise 
kohustusega. 

KSM-i kohustusaluse maa võib asendada MULD-
kohustusega. 



Kohustuse üleandmine ja 
vähendamine 

Kohustuse võib üle anda alates teisest kohustuseaastast. 

Kohustuse ülevõtmisel esitatakse taotlusperioodil e-PRIA 
kaudu teatis kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. 

Kui kohustusealune maa antakse üle teisele isikule, võib 
teine isik kohustuse üle võtta või siis kohustus selle maa 
osas lõppeb ja varem makstud toetust tagasi ei nõuta. 

Kohustusaluse maa pindala võib väheneda ka vääramatu 
jõu, erandlike asjaolude, maa sundvõõrandamise vms 
olukordade korral.  



Toetuse ühikumäär

50 EUR / ha / aastas



Aitäh!

Madli Karjatse
6256514
madli.karjatse@agri.ee



Keskkonnasõbraliku 
aianduse toetus

Sille Teiter
Põllumajanduskeskkonna büroo

Peaspetsialist

31. märts 2016



Toetuse eesmärgid

Toetuse üldeesmärk on soodustada 
keskkonna-sõbralikumate praktikate 
rakendamist aianduskultuuride 
kasvatamisel

Toetuse spetsiifilised eesmärgid:

• Vähendada taimekaitsevahendite 
kasutamist

• Tagada tarbijatele tervislikum toit

• Vähendada toitainete leostumist mullast

• Aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse 
säilimisele põllumajandusmaastikus



Toetatavad tegevused

Toetust makstakse kolmele tegevusele:

1. Keskkonnasõbralik puuvilja- ja 
marjakasvatus

2. Keskkonnasõbralik köögivilja-, 
ravimtaime- ja maitsetaimekasvatus 
(eelduseks KSM kohustus)

3. Keskkonnasõbralik maasikakasvatus 
(eelduseks KSM kohustus)



Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetusõiguslikkuse 
nõuded (1) 
• Toetust võib taotleda FIE või juriidiline 

isik

• Toetust võib taotleda vähemalt 0,3 ha 
suuruse registris oleva maa kohta

• Kuni 15 m laiune teenindusala loetakse 
toetusõigusliku maa hulka (teenindusala 
jätmine on võimalus, mitte kohustus)

• Toetust ei anta maa kohta, millele 
taotletakse teisi PKT toetusi (erandiks 
kohalikku sorti taimede kasvatamise 
toetus) ja mahetoetust

• 5-aastane kohustus, liituda saab kogu 
MAK 2014-2020 perioodi jooksul



Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetusõiguslikkuse 
nõuded (2) 

Taotleja järgib järgmisi puude ja põõsaste 
istutustihedusi:

1) õunapuu tugeva kasvuga alusel – vähemalt 100 
tk/ha;

2) õunapuu keskmise kasvuga alusel – vähemalt 
300 tk/ha;

3) õunapuu nõrga kasvuga alusel – vähemalt 500 
tk/ha;

4) luuviljalised, pirnipuu – vähemalt 270 tk/ha;

5) astelpaju, aroonia – vähemalt 600 tk/ha;

6) sõstar, karusmari – vähemalt 2000 tk/ha;

7) vaarikas, pampel – vähemalt 3000 tk/ha;

8) viinapuu – vähemalt 1300 tk/ha;

9) kultuurmustikas, ebaküdoonia – vähemalt 1000 
tk/ha;



Keskkonnasõbraliku köögivilja-, 
ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse 
ning maasika-kasvatuse 
toetusõiguslikkuse nõuded (1)
• Toetust võib taotleda FIE või juriidiline isik

• Toetust võib taotleda vähemalt 0,3 ha 
suuruse registris oleva maa kohta

• Eelduseks KSM kohustus, toetus ise 1-
aastane

• Kuni 15 m laiune teenindusala loetakse TÕ 
maa hulka (teenindusala jätmine on 
võimalus, mitte kohustus)

• Toetust ei anta maa kohta, millele 
taotletakse enamikku teisi PKT toetusi ja 
mahetoetust



Keskkonnasõbraliku köögivilja-, 
ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse 
ning maasika-kasvatuse 
toetusõiguslikkuse nõuded (2)

• Maasikataimede kasvatamisel peab hektari kohta 
kasvatama vähemalt 20 000 taime

• Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja 
maitsetaimekasvatuse eest antakse toetust, kui 
kasvatatakse avamaa köögivilja või määruse 
lisas loetletud ravim- või maitsetaimi

• Kui toetust taotletakse maasikakasvatuseks, 
peab toetusesaamise nõudeid täitma kogu 
ettevõtte TÕ maal, millel kasvatatakse maasikat

• Eelmine punkt kehtib samas sõnastuses ka 
köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse 
toetuse taotlemisel



Nõuetele vastavus

Taotleja täidab kalendriaasta jooksul oma 
põllumajanduslikus tegevuses ja kogu 
põllumajandusliku majapidamise maal: 

• maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid  
(põllumajandusministri 14.01.2015 määrus
nr 4) 

• kohustuslikke majandamisnõudeid



Baasnõuded

• Põlluraamat

• Taimekaitsevahendi kasutamisele eelneb 
taimekahjustajate seire, mille kohta 
taotleja teeb märke põlluraamatusse



Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetatavad  nõuded 
(1)
• Taotleja või tema esindaja peab osalema 

keskkonnasõbraliku aianduse alasel 
koolitusel (6 tundi 1. kohustuseaasta 1. 
detsembriks)

• Feromoonpüüniste kasutamine 
puuviljaaias teatud taimekahjustajate 
(õunamähkur, ploomi-mähkur, õunakoi, 
õunapuu võrgendkoi) avastamiseks 
(vähemalt 1 püünis 0,3 ha suurusel maa-
alal)

• Glüfosaatide kasutamise keeld

• Mullaproovid- 1 proov 3 ha TÕ maa kohta 
(pH, P, K) kohustuseaasta 1. detsembriks



Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetatavad nõuded 
(2)

• Iga 0,3 ha maa-ala kohta vähemalt 2 
bioloogilist mitmekesisust toetavat 
elementi (lindude pesakastid, röövlindude 
istumiskohad, putukapesad, mesitarud)

• Reavahed peavad olema vähemalt 2/3 
ulatuses rohukamaras ja niidetud või 
karjatatud

• Rohu kõrgus kogu aias ei tohi ületada 30 
cm

• Aia ühes servas peab olema vähemalt 2-
realine ja vähemalt kahest liigist koosnev 
kaitsehekk (arvestatakse ka juba 
olemasolevaid hekke)



Keskkonnasõbraliku köögivilja-, 
ravimtaime- ja 
maitsetaimekasvatuse toetatavad 
nõuded 
• Taotleja peab osalema 

keskkonnasõbraliku aianduse alasel 
koolitusel (6 tundi toetuse taotlemise 1. 
aasta 1. detsembriks)

• Mullaproovid toetuse taotlemise 1. aasta 
2. maiks – 1 proov 3 ha TÕ maa kohta 
(Mg, Ca, Cu, Mn, B)

• Taotleja peab hoidma teenindusalad 
rohukamaras (rohu kõrgus kuni 30 cm)

• Glüfosaatide kasutamise keeld kogu 
taotlemise kalendriaasta jooksul



Keskkonnasõbraliku 
maasikakasvatuse toetatavad 
nõuded
• Taotleja peab osalema 

keskkonnasõbraliku aianduse alasel 
koolitusel (6 tundi toetuse taotlemise 1. 
aasta 1. detsembriks)

• Mullaproovid toetuse taotlemise 1. aasta 
2. maiks – 1 proov 3 ha TÕ maa kohta 
(Mg, Ca, Cu, Mn, B)

• Multši kasutamise nõue maasikaridade 
peal

• Reavahed peavad olema rohukamaras 
(rohu kõrgus kuni 30 cm) või kaetud 
multšiga

• Multšimaterjali valib taotleja ise



Taotluse esitamine ja kontroll

Taotlus esitatakse PRIA-le ajavahemikul 2.-
23. mai, taotlemine ainult e-PRIA-s

Kontrolliasutused:

PRIA – toetuse nõuete kontroll

PRIA, KKI, PMA ja VTA - nõuetele vastavus



Kohustuse suurendamine ja 
asendamine (puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetuse puhul)

• Kohustusealuse maa pinda võib 
suurendada kuni 15% esimese aasta 
kohustusealuse maa pindalast. Pinna 
suurendamisel üle 15% algab uus 
viieaastane kohustus

• Ülevõetud kohustust ei saa suurendada

• Kohustuse võib asendada täielikult 
mahepõllumajanduse toetuse 
kohustusega



Kohustuse vähendamine (puuvilja-
ja marjakasvatuse toetuse puhul)

Kohustusealuse maa pindala võib 
vähendada:

• Kui kohustusealune maa antakse üle 
teisele isikule, võib teine isik kohustuse 
üle võtta või siis kohustus selle maa osas 
lõppeb ja varem makstud toetust tagasi ei 
nõuta

• Ümberkruntimise või riiklike 
maakorralduse meetmete kohaldamise 
korral

• Vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral (toetusesaaja surm või pikaajaline 
töövõimetus, raske loodusõnnetus, 
majapidamise sundvõõrandamine jms)



Toetuse ühikumäärad
• Keskkonnasõbralik puuvilja- ja 

marjakasvatus- 160 EUR/ha/a 

• Keskkonnasõbralik köögivilja- , 
ravimtaime- ja maitsetaimekasvatus- 344 
EUR/ha/a

• Keskkonnasõbralik maasikakasvatus-
248 EUR/ha/a

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste 
rahastamise summa ületab aastaeelarve, 
vähendab PRIA toetuse ühikumäära 
ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetele 
vastavate taotluste rahuldamiseks 
maksimaalsel võimalikul määral



2015. aasta taotlemine
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2015. aastal taotletud puuvilja- ja 
marjakultuurid

81,62
28,25

6,17

5,63

4,62
4,57

2,42
2,14 0,51 aedmaasikas 81,62 ha

õunapuu 28,25 ha

ploomipuu 6,16 ha

must sõstar 5,63 ha

vaarikas 4,62 ha

viljapuu- ja marjaaiad
väikestel pindadel 4,57
ha
mustikas 2,42 ha

astelpaju 2,14 ha



2015. aastal taotletud 
köögiviljakultuurid 

276,34

189,22

178,36

45,49

14,90
14,06

11,52 9,35

9,21
7,42

22,93
porgand 276,34 ha

valge peakapsas
189,22 ha

söögipeet 178,36 ha

kaalikas 45,49 ha

kurk 14,96 ha

mugulsibul 14,06 ha

lillkapsas 11,52 ha

kõrvits 9,35 ha

mustrõigas 9,21 ha

hiina kapsas 7,42 ha

muud kultuurid 22,93
ha



Sihttase

Sihttase MAKis: 

Kõigi kolme tegevuse peale kokku 270 
toetusesaajat ja 1700 ha

Eelarve aastate 2015-2020 peale kokku 
3,88 mln EUR



Sille Teiter
sille.teiter@agri.ee



Kohalikku sorti 
taimede kasvatamise 
toetus
Rainer Raidmets
Põllumajanduskeskkonna büroo

Peaspetsialist

31.03.2016



Senised tulemused

Meede avati 2009. a.

Ainult talirukis “Sangaste“



Senised tulemused

• toetuse saajate arv on võrreldes 2009. 

aastaga suurenenud 5 korda ja pind 

suurenenud ca 3 korda;

• kõige enam toetuse saajaid Lääne-Viru ja 

Tartu maakonnas (8-10);

• suurenes sertifitseeritud seemne 

kasvatamine (va 2013. a.)



Toetuse eesmärk

Tagada kultuuripärandi ja geneetilise 

mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike 

taimesortide säilimine ning soodustada 

vanade kohalike puuvilja- ja marjasortidega 

uute istandike rajamist



Toetatavad tegevused (1)

Põllukultuurid:

• talirukis “Sangaste“

• põlduba “Jõgeva“

• põldhernes “Mehis“

• kartul “Ando“

• valge ristik “Jõgeva 4“



Toetatavad tegevused (2)

Viljapuud ja marjapõõsad:

• 16 õunasorti

• 8 pirnisorti

• 18 ploomisorti

• 1 kirsisort

• 6 mustasõstra sorti

• 2 punase sõstra sorti

• 4 karusmarja sorti



Toetusõiguslikkuse nõuded (1)

• Toetust võib taotleda selles loetelus 

märgitud sortide kasvatamiseks;

• maa peab asuma PRIA 

põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 

registris;

• „Sangaste“ rukki minimaalne toetusalune 

pind  5 ha;

• kartuli minimaalne toetusalune pind 0,3 

ha; 

• kartuli kasvatamisel peab taotleja olema 



Toetusõiguslikkuse nõuded (2)

• põldoa ja/või põldherne minimaalne 

toetusalune pind 0,5 ha; 

• ristiku minimaalne toetusalune pind 1,0 

ha; 

• viljapuude puhul loetletud erinevate 

kohalike sortide arv minimaalselt 10 tk ja 

kokku vähemalt 20 istikut (puud) 

sõltumata pookealusest ning ühel 

pookealusel üks sort; 



Toetusõiguslikkuse nõuded (3)

• marjapõõsaste puhul minimaalne sortide arv 5, 

istikute arv kokku vähemalt 10 tk;

• viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamisel 

peab taotleja istandiku rajamisel kasutama 

Põllumajandusameti Taimetervise registris 

olevast puukoolist pärit istutusmaterjali;

• põllukultuuride kasvatamisel võib taotleja 

kasutada üksnes sertifitseeritud seemet;

• taotleja võtab esmakordsel taotlemisel 

kohustuse kasvatada toetuse loetelus toodud 

sorte vähemalt viis aastat.



Nõuetele vastavus

Taotleja täidab kalendriaasta jooksul oma 

põllumajanduslikus tegevuses ja kogu 

põllumajandusmaal:

• maa heas põllumajandus- ja 

keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid  

(põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4) 

• kohustuslikke majandamisnõudeid



Baasnõuded

Taotleja peab pidama põlluraamatut 



Toetatavad  nõuded (1)

• Puuvilja- või marjakultuuride aia plaan;

• Taotleja peab hoidma viljapuude ja 

marjapõõsaste reavahed vähemalt 2/3 

ulatuses rohukamaras ja niidetud või 

karjatatud;

• põllukultuuride sorte tuleb kasvatada 

vähemalt õitsemisfaasini;



Toetatavad  nõuded (2)

• Sangaste“ rukki minimaalne külvinorm on 140 

kg/ha; 

• kartuli kasvatamisel on seemne külvinorm 

vähemalt 2,5 t/ha;

• põldoa külvinorm on minimaalselt 225 kg/ha;

• herne puhaskülvi külvinorm on 200 kg/ha, 

hernes segus minimaalselt 70%, minimaalset 

100 kg/ha;

• ristiku külvinorm puhaskülvis on minimaalselt 4 

kg/ha.



Taotluse esitamine ja kontrollid

• Taotlused esitatakse PRIA-le 2. maist kuni 23. 

maini;

• Põllumassiivi kaart maa kohta, mida õigus 

kasutada;

• Seemne müügipakendi etikett või taimepass;

• Vorm MT 64  so loetelu, millise viljapuu- või 

marjasordi kohta toetust taotletakse; 

• Kontrolliasutus – PRIA;

• Nõuetele vastavuse kontroll – PRIA, VTA, KKI, 

PMA



Toetuse ühikumäärad (1)

talirukis “Sangaste“ - 32 eurot/ha aastas;

kartul “Ando“ - 60 eurot/ha aastas;

põldhernes “Mehis“ - 50 eurot/ha aastas;

põlduba “Jõgeva“ - 65 eurot/ha aastas;

valge ristik “Jõgeva 4“ - 100 eurot/ha 

aastas;

viljapuud - 12 eurot/tk aastas;

marjapõõsad - 5 eurot/tk aastas.



Toetuse ühikumäärad (2)

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste 

rahastamise summa ületab aastaeelarve, 

vähendab PRIA toetuse ühikumäära 

ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetele 

vastavate taotluste rahuldamiseks 

maksimaalsel võimalikul määral



Sihttase

• toetust saanud põllukultuuri alade 

kogupindala  1700 ha;

• toetust saanud viljapuude ja 

marjapõõsaste arv 2000 tk;

• eelarve kokku 583 000 eurot.



Aitäh!

Rainer Raidmets

rainer.raidmets@agri.ee

Tel: 6256219



Ohustatud tõugu 
looma pidamise 
toetus
Merje Põlma
Põllumajanduskeskkonna büroo

Peaspetsialist

31. märts 2016



Toetatavad tegevused

Eesti maatõugu veise, eesti vuttide, eesti 
hobuse, eesti raskeveohobuse, tori  
universaalsuuna või vana-tori suuna 
hobuse pidamine 



Nõuded taotlejale

Toetust võib taotleda põllumajandusliku 
tegevusega tegelev füüsiline isik, 
füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik 
või muu juriidilise isiku staatuseta 
ühendus



Nõuded taotlejale

Iga tõu kohta võetakse eraldi kohustus 
kestusega 5 järjestikust kalendriaastat

Taotlejal ei tohi olla korraga MAK 2007–
2013 ja MAK 2014–2020 kohustusi. 
Asendusvõimalus

Loomade/lindude arv võib 
kohustuseperioodi jooksul aastati 
varieeruda, kuid peab olema minimaalselt 
1 loom/350 vutti



Toetusõiguslik loom (1)

Toetust võib taotleda veise või hobuse 
kohta, keda taotleja peab kohustuseaastal

Kohustusealust looma saab 
kohustuseaastal asendada 20 tööpäeva 
jooksul

Teatis VTAsse 7 tööpäeva jooksul peale 
looma asendamist

Looma rendile võtmisel VTAsse 
rendilepingu koopia. Rendileping kogu 
kohustuseperioodiks



Toetusõiguslik loom (2)

Kohustuseaasta 2. mai seisuga kuue kuu 
vanune puhtatõuline, tõuraamatu 
põhiossa kantud eesti maatõugu veis, 
kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad 
on kantud eesti maatõugu veiste 
tõuraamatu põhiossa ning kes on 
põllumajandusloomade registris 
registreeritud, nõuetekohaselt 
identifitseeritud ning kelle üle peetakse 
arvestust



Toetusõiguslik loom (3)

Täiendavat lisatoetust makstakse, kui eesti 
maatõugu veis on:

1) eesti maatõugu pull

2) eesti maatõugu lehm, kelle suhtes 
tehakse kohustuseaastal jõudluskontrolli 

3) eesti maatõugu lehm, kes on toetuse 
taotlemisele eelnenud aastal andnud 
puhtatõulise järglase



Toetusõiguslik loom (4)

Kohustuseaasta 2. mai seisuga vähemalt 
kuue kuu vanune puhtatõuline, 
tõuraamatu põhiosas registreeritud või 
põhiossa kantud eesti hobune, eesti 
raskeveohobune või vana-tori suuna 
hobune, või tori tõuraamatu TA osa 
põhiossa registreeritud või kantud tori tõu 
universaal-suuna hobune, kes on 
põllumajandusloomade registris 
registreeritud, nõuetekohaselt 
identifitseeritud ning kelle üle peetakse 
arvestust 



Toetusõiguslik loom (5)

Toetust võib taotleda tõendatud päritoluga 
eesti vuti kohta, keda taotleja peab ja 
kelle suhtes tehakse individuaalset 
jõudluskontrolli või keda taotleja peab 
sugulinnuna ja kelle suhtes tehakse 
rühmaviisilist jõudluskontrolli

Jõudluskontrolli teeb Eesti Linnukasvatajate 
Selts



Nõuded taotlejale ja toetusõiguslik 
loom

Eesti vuti pidamise korral antakse toetust 
taotleja põllumajanduslikus 
majapidamises kohustuseaastale 
eelnenud aasta 1. maist kuni 
kohustuseaasta 30. aprillini peetud 
toetusõiguslike vuttide keskmise arvu 
ulatuses

Vuttide üle tuleb pidada majapidamisesisest 
arvestust 



Nõuetele vastavus

Taotleja täidab kalendriaasta jooksul oma 
põllumajanduslikus tegevuses ja kogu 
põllumajandusliku majapidamise maal: 

• maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid  
(põllumajandusministri 14.01.2015 määrus 
nr 4) 

• kohustuslikke majandamisnõudeid



Taotlemine

Taotlus esitatakse PRIA-le, kes on taotluse 
menetlejaks 

Kontrolliasutused: PRIA, VTA



Toetuse ühikumäärad (1)

Eesti hobune - 200 eurot 

Eesti raskeveohobune - 260 eurot

Tori tõu universaalsuuna hobune - 200 
eurot 

Tori tõu vana-tori suuna hobune - 200 eurot

Eesti maatõugu veis - 315 eurot 

Eesti vutt - 4 eurot 



Toetuse ühikumäärad (2)

Lisamakse 100 eurot:

Jõudluskontrollis osalev maatõugu lehm 

Maatõugu lehm, kes on eelneval aastal 
andnud puhtatõulise(d) järglase(d)

Tõuraamatusse kantud maatõugu pull

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise 
summa ületab aastaeelarve, vähendab PRIA 
toetuse ühikumäära ulatuses, mis on vajalik 
kõigi nõuetele vastavate taotluste 
rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral



Merje Põlma
merje.polma@agri.ee



Poolloodusliku 
koosluse hooldamise 
toetus
Kaidi Jakobson
Põllumajanduskeskkonna büroo

Peaspetsialist

31. märts 2016



Toetusõiguslikkuse nõuded



Toetusõiguslikkuse nõuded (1)

• Keskkonnaregistrisse kantud 

poollooduslik kooslus

• minimaalselt 0,1 hektarit

• asub looduskaitseseaduse § 4 lõigetes 

1,2,4 ja 5 nimetatud kaitstaval 

loodusobjektil

• õigus maad kasutada.



Toetusõiguslikkuse nõuded (2)

• Niidutaimestikuga

• Taastamistööd on lõppenud

• Kadakatega niidualal liituvus kuni 0,5 va 

erandid

• Roostik, mida on viimase aasta jooksul 

niidetud ja karjatatud.



Toetusõigusliku maa nõuded (1)

Toetusõiguslik poollooduslik kooslus on

- niidutaimestikuga ja 

- on niidetav või karjatatav.



Toetusõigusliku maa nõuded (2)

Toetusõiguslik poollooduslik kooslus on 

selline, kus on taastamine lõppenud ja on 

loodud tingimused niidutaimestiku 

kujunemiseks.





Toetusõigusliku maa nõuded (3)

Toetusõiguslik poollooduslik kooslus on 

selline, kus on taastamine lõppenud

- maha ei jää raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm 

ja pikkus üle kui 50 cm ning kännud on lõigatud 

võimalikult madalalt, mitte kõrgemalt kui 15 cm 

maapinnast;

- puisniidu ja puiskarjamaa taastamistööde 

lõppemisel peab tagama puistu liituvuse 0,2–0,4 ja 

põõsarinde liituvuse kuni 0,1 ning loopealsete 

taastamistööde lõppemisel kadakate ja muu 

puittaimestiku liituvuse kuni 0,3;



Toetusõigusliku maa nõuded –
kadakatega niidualad

Kadakatega poollooduslikul kooslusel on 

maksimaalne puittaimede liituvus 0,5.

Erand - kui kadakad paiknevad nii, et ala on 

takistusteta ülepinnaliselt hooldatav, seal ei esine 

liiga tihedaid kadakatukkasid ja ning on olemas 

alustaimestik, siis võib liituvus ületada 0,5.





Toetusõigusliku maa osaks

• kuni 0,05 hektari suurused väikeveekogud 

ja taimestikuta alad;

• rannaniidul kõik sellised ala osad, kus 

taimestik puudub, olenemata ala osa 

suurusest, välja arvatud taimestiku piirist 

mere poole jäävad liiva- ja kliburannad;

• kuni 1 aasta hooldatud roostik.



Toetusõiguslik roostik

… mida on viimasel aasta jooksul karjatatud §10 

lõike 3 nõude kohaselt.

§10 lõige 3:

„Karjatamise tulemusena peab olema 1. 

oktoobriks kogu taotletaval alal visuaalselt 

tuvastatav, et loomad on alal toitunud - rohustu 

on vähemalt 50 protsendi ulatuses madalaks 

söödud ja ülejäänud ala peab olema samuti 

valdavalt söödud rohustuga“.



PLK toetusõigusliku pinna osaks EI OLE 
HPK kraavid

„Kraav -alla 10 km2 valgalaga eesvoolud ja 

maaparandussüsteemi maa-alal paiknevad 

kuivenduskraavid (maksimaalse laiusega 

kuni 12 meetrit)“.



Valitav 1-aastane lisategevus
rannaaladel



Valitav 1-aastane lisategevus
rannaaladel

• Rakendub sel aastal

• Alad ja tingimused „Poollooduslike koosluste 

tegevuskava 2014–2020“ .

• Kokku 7300 hektarit; 2015.a seisuga 

toetusõiguslik 1000 ha

• Andmed alade kohta on kättesaadavad 

Keskkonnaametist ja PRIA kodulehelt.

Kaie Kattai



Liigikaitseliselt olulistele 
rannaaladele toetuse taotlemise 
eeltingimused
• ala peab olema vähemalt 75% ulatuses avatud 

veepiiriga;

• alal ei tohi esineda puittaimestikku, va 

koduloomade varjekohad;

• ala/alad, peavad moodustama vähemalt 45-

hektarilise tervikliku kompleksi;

• laidudel ei kehti 45 ha kriteerium, kuid laid 

peab tervikuna vastama kahele esimesele 

eeltingimusele – vähemalt 75% ulatuses 

avatud veepiir ja alal ei tohi esineda 

puittaimestikku, va koduloomade varjekohad.



Taotlejale – 1. oktoobriks peab ala 
vastama järgmistele tingimustele:

• ala peab olema ülepinnaliselt vähemalt 75% 

ulatuses madalaks söödud rohustu;

• alal olevad madalamad kohad, nagu lõukad, 

lombid jt väikeveekogud, peavad olema 

hooldatud;

• ala peab olema vähemalt 75% ulatuses avatud 

veepiiriga;

• alal ei tohi esineda puittaimestikku, va 

koduloomade varjekohad.



ÜPT ja PLK



ÜPT versus PLK 

ÜPT määrus - kui taotleja taotleb sama ala kohta 

„Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” 

toetust, täidab ta kas:

1) paragrahvides 4–6 sätestatud nõudeid või

2) poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamiseks 

esitatud poolloodusliku koosluse hooldamise nõudeid.

2) Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus“ § 8 lõigetes 

1, 6 ja 8, § 9 lõikes 2 ja § 10 lõikes 3 sätestatud nõudeid

Seega täites PLK hooldustingimusi, on ka 

ÜPT tingimused täidetud. 



Näide

Näide: niidetud ja niide kokku kogutud 26. 

augustiks:

- PLK nõue – niitmistööd 1. september.

- ÜPT – niitmistööd 10. või 20.augustiks

PLK – rikkumist ei ole; ÜPT rikkumist ei ole.



ÜPT versus PLK

ÜPT PLK

Toetusõiguslikkuse tingimused

Minimaalne ala pindala 0,3 ha; 

taotletav ala minimaalselt 1 hektar.

Minimaalne ala pindala 0,1 hektarit.

50 puud Puisniidud – peab olema 

niidutaimestik.

(puiskarjamaa ja  kadakatega niidu 

toetust ei saa ÜPT aladele)

Toetusõiguslikud kuni 0,01 hektari 

alad, kus ei ole võimalik 

põllumajanduslik tootmine

Toetusõiguslikud kuni 0,05 hektari 

alad (taimestikuta alad, tiigid, 

puudetukad jne) + rannaniitude 

erisus

Hooldamise tingimused

Tööde algusaeg ei ole reguleeritud

Tööde tähtaeg 10. või 20.august.

Tööde algusaeg üldjuhul 

reguleeritud.

Tööde tähtaeg 

1.september/1.oktoober;

-



ÜPT versus PLK

• PLK toetuse taotlemiseks peab ala olema 

keskkonnaregistris; ÜPT toetuse saamiseks 

peab ala olema PRIA põllumassiivide registris. 

• Üks ja sama ala on üheaegselt kahes erinevas 

registris ja sealjuures on aladel erinevad ID 

numbrid.

• PRIA põllumassiivide registrisse teeb avalduse 

isik, kes soovib saada ÜPT toetust.

• PLK toetuse saamiseks tuleb esitada alad PLK 

loetelu vormil (PLK määruse lisa 1); ÜPT 

toetuse saamiseks tuleb alad esitada ÜPT 

taotluse põldude loetelul ÜPT taotluse 



Kaidi Jakobson

kaidi.jakobson@agri.ee



Loomade heaolu 
toetus

Merje Põlma
Põllumajanduskeskkonna büroo

Peaspetsialist

31. märts  2016



Toetatavad tegevused

Toetusega kompenseeritakse 
seadusandluses sätestatud baastaset ja 
tavapraktikat ületavate ning loomade 
suuremat heaolu tagavate nõuete 
täitmisest tingitud kulud või saamata 
jäänud tulu

Toetust ei saa mahepõllumajanduslikult 
peetavate loomade kohta



Baasnõuded

Meetme baasnõuded on kehtestatud 
siseriiklike õigusaktidega:

Loomakaitseseadus; põllumajandusministri 
määrused põllumajandusloomade 
pidamise kohta; veeseadus

Baasnõudeid tuleb täita kõigi loomade osas, 
kes kuuluvad taotlusel märgitud 
loomarühma



Nõuded taotlejale (1)

Toetust võib taotleda füüsiline isik, 
füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik ja 
juriidilise isiku staatuseta ühendus, 
taotleja peab olema aktiivne 
põllumajandustootja

Taotleja võtab 1-aastase kohustuse

Toetust võib taotleda nõuetekohaste veiste, 
vasikate, hobuste, sigade, lammaste või 
kitsede kohta, kelle arv kokku vastab 
vähemalt kahele loomühikule, või 
vähemalt 50 nõuetekohase munakana 
kohta



Nõuded taotlejale (2)

Toetust võib taotleda sigade ja 
munakanade kohta, keda peetakse 
kohustuseaastal põllumajandusloomade 
registris registreeritud 
loomakasvatushoones 

Toetust võib taotleda hobuste kohta, keda 
peetakse kohustuseaastal 
põllumajandusloomade registris 
registreeritud loomakasvatushoones või -
rajatises, mis kaitseb loomi halbade 
ilmastikuolude eest



Nõuded taotlejale (3)

Toetust võib taotleda veiste, vasikate, 
lammaste ja kitsede kohta, kui taotleja 
peab nimetatud loomarühma kuuluvaid 
loomi vähemalt kohustuseaasta 1. 
jaanuarist kuni 1. aprillini ja 1. detsembrist 
31. detsembrini põllumajandusloomade 
registris registreeritud 
loomakasvatushoones või -rajatises, mis 
kaitseb loomi halbade ilmastikuolude eest



Veised ja (piimatõugu) vasikad

Toetust võib taotleda veise ja vasika kohta, 
kes on nõuetekohaselt identifitseeritud ja 
kelle andmed on nõuetekohaselt 
põllumajandusloomade registrisse kantud, 
kelle üle peetakse nõuetekohast arvestust 
ning keda taotleja peab vähemalt taotluse 
esitamise kalendriaasta 2. maist kuni 31. 
augustini (taotlusel märgitakse konkreetne 
loom)



Veised ja vasikad – toetatavad 
nõuded

Veiseid ja vasikaid karjatatakse 
karjatamisperioodil, mis kestab vähemalt 
1. juunist kuni 31. augustini, karjamaal 
vähemalt taotlusel märgitud arvul

Rohumaad ei tohi üle karjatada



Veised ja vasikad – baasnõuded (1)

Loomapidaja peab loomale võimaldama 
vastavalt looma liigile ja eale kohases 
koguses sööta ja joogivett

Väliaedik ja karjamaa peavad olema looma 
tervisele ohutud

Loomale mittesobivate ilmastikutingimuste 
korral tuleb veist nende eest kaitsta või 
mitte lasta teda karjamaale



Veised ja vasikad – baasnõuded (2)

Põlluraamatusse tuleb kanda andmed 
karjatamisperioodi, karjatatud loomade 
liigi ja arvu ning karjamaa kohta



Piimatõugu vasikad

Piimatõugu vasikate loomarühma kohta 
võib taotleda toetust kas veiste ja vasikate 
karjatamise nõuete täitmise eest või 
piimatõugu vasikate heaolu nõuete 
täitmise eest. Piimatõugu veiseks 
loetakse loomad, kelle põhitõuks on 
põllumajandusloomade registris märgitud: 
eesti holstein (EHF), eesti punane (EPK), 
eesti maatõug (EK), šviitsi (AP), äärširi
(FA) ja dzörsi (JER)



Piimatõugu vasikad – toetatavad 
nõuded
Toetatavaid nõudeid täidetakse kõigi 

majapidamises peetavate piimatõugu vasikate 
puhul

Kui piimatõugu vasikaid peetakse rühmana, on 
ühissulus vähemalt 2,0 m2 vaba põrandapinda 
iga vasika kohta ning kogu põrandapind on 
pehme allapanuga kaetud

Nudistamisel kasutatakse üldanesteesiat koos 
analgeesiaga või sedatsiooni koos 
lokaalanesteesia ja analgeesiaga ning selle 
kohta on veterinaararsti kirjalik kinnitus, mis 
sisaldab andmeid nudistatud loomade arvu ja 
kasutatud ravimite  kohta



Piimatõugu vasikad – baasnõuded 
(1)
Vasikat ei tohi pidada lõastatult, välja arvatud 

rühmana ühissulus peetav vasikas, keda võib 
lõastada korraga kuni üheks tunniks piima või 
piimasaaduste andmise ning vajaduse korral 
veterinaarsete menetluste läbiviimise ajaks

Lõastamisvahend ei tohi põhjustada vasika 
vigastumist ega lämbumist. Lõõg peab 
võimaldama vasikal ilma raskusteta maha heita, 
lamada ja üles tõusta ning ennast puhastada. 
Lõastamisvahendeid tuleb regulaarselt 
kontrollida

Vasikal ei tohi kasutada suukorvi



Piimatõugu vasikad – baasnõuded 
(2)
Kui vasikaid peetakse rühmana, siis peab selleks 

kasutatavas ühissulus olema vähemalt 1,5 
m2 vaba põrandapinda iga alla 150-
kilogrammise vasika kohta, vähemalt 1,7 
m2 vaba põrandapinda iga 150- kuni 220-
kilogrammise vasika kohta ning vähemalt 1,8 
m2 vaba põrandapinda iga üle 220-
kilogrammise vasika kohta

Vasikat ei tohi pidada üksiksulus, kui ta on üle 8 
nädala vanune, välja arvatud veterinaararsti 
ettekirjutusel seoses looma tervisliku seisundiga 
või kui vasikaid peetakse majapidamises, kus 
on vähem kui 6 vasikat või juhul, kui vasikat 



Piimatõugu vasikad – baasnõuded 
(3)
Operatsioone ja muid veterinaarseid menetlusi 

ning loomade mikrokiipimist teeb veterinaararst 
Veterinaararsti otsesel juhendamisel ja 
vastutusel võib operatsioone ja muid 
veterinaarseid menetlusi teha ka 
loomaarstiõppe õppekava üliõpilane. Üliõpilase 
tegevus loetakse selle veterinaararsti 
tegevuseks, kelle juhendamisel ta tegutseb. 
Lühiajalisi ja vähest valu tekitavaid lubatud 
menetlusi võib läbi viia ka vastava 
ettevalmistusega isik



Piimatõugu vasikad – baasnõuded 
(4)
Loomapidaja peab arvestust 

põllumajandusloomale manustatud ravimite ja 
ravimsöötade kohta. Arvestuses kajastatakse:
1) looma või loomarühma identifitseerimise 

andmed;
2) kasutatud ravimi või ravimsööda nimetus ja 

manustatud kogus;
3) andmed ravimi väljastanud veterinaararsti 

või apteegi kohta;
4) ravimi manustamise kuupäev ja andmed 

manustaja kohta;
5) veterinaararsti etteantud manustamisviis ja 

raviskeem;
6) määratud keeluaeg



Hobused

Toetust võib taotleda hobuse kohta, kes on 
nõuetekohaselt identifitseeritud ja kelle 
andmed on nõuetekohaselt 
põllumajandusloomade registrisse kantud, 
kelle kohta peetakse nõuetekohast 
arvestust ning keda taotleja peab 
vähemalt kohustuseaasta 2. maist kuni 
31. augustini (taotlusel märgitakse 
konkreetne loom). Toetust saab taotleda 
hobuste kohta, kes on 2. mai seisuga 
vähemalt kuus kuud vanad. Eestis 
sündinud hobuste andmed peavad olema 



Hobused – toetatavad nõuded (1)

Hobuseid karjatatakse karjatamisperioodil, 
mis kestab vähemalt 1. juunist kuni 31. 
augustini, karjamaal vähemalt taotlusel 
märgitud arvul ja täkkudele tagatakse 
karjatamisperioodil pääs karjamaale või 
väliaedikusse

Rohumaad ei tohi üle karjatada



Hobused – toetatavad nõuded (2)

Ühe hektari rohumaa kohta on kuni 1,4 
loomühikut karjatatavaid loomi, võttes 
arvesse kõik taotleja kasutuses olevad 
rohumaad, taotleja majapidamises 2. mai 
seisuga peetavad lambad, kitsed ja 
mahepõllumajanduse registrisse kantud 
mahepõllumajanduslikult peetavad veised 
ja vasikad ning taotlusel märgitud veised, 
vasikad ja hobused



Hobused – baasnõuded

Loomapidaja peab loomale võimaldama 
vastavalt looma liigile ja eale kohases 
koguses sööta ja joogivett

Loomapidaja peab loomale võimaldama 
vastavalt looma liigile ja eale sobiva 
hoolduse

Põlluraamatusse tuleb kanda andmed 
karjatamisperioodi, karjatatud loomade 
liigi ja arvu ning karjamaa kohta



Sead

Toetust võib taotleda sigade kohta, keda 
taotleja peab kohustuseaasta 1. mai 
seisuga taotlusel märgitud 
loomakasvatushoones, milles peetavad 
sead on nõuetekohaselt identifitseeritud, 
sigade andmed on nõuetekohaselt 
põllumajandusloomade registrisse kantud 
ja sigade üle peetakse nõuetekohast 
arvestust (taotlusele märgitakse 
konkreetne loomakasvatushoone)



Sead – toetatavad nõuded

Toetatavaid nõudeid täidetakse kõigi sigade osas, 
keda peetakse taotlusel märgitud hoones

Sigadele tagatakse sisetingimustes allapanuks 
põhk või hein, sigade pidamise ruumi põrand on 
allapanuga kaetud ja lamamisala on kuiv, puhas 
ning looma jaoks mugav

Alla seitsmepäevaste sigade kastreerimisel 
kasutatakse lokaalanesteesiat ja analgeesiat või 
üldanesteesiat koos analgeesiaga ning selle 
kohta on veterinaararsti kirjalik kinnitus, mis 
sisaldab andmeid kastreeritud loomade arvu ja 
kasutatud ravimite kohta



Sead – baasnõuded (1)

Sigade pidamise ruum või ehitis peab olema 
ehitatud nii, et iga siga saab seal takistusteta 
maha heita, lamada ja üles tõusta

Sigade magamisala peab olema puhas ja sealt 
tuleb tagada vedelate väljaheidete äravool või 
nende imendumine kohasesse allapanusse. 
Sigadele peab võimaldama vaba juurdepääsu 
magamisalale. Magamisalal peab kõikidel 
sigadel olema võimalus samaaegselt lamada



Sead – baasnõuded (2)

Sigade pidamise ruumi või ehitise põrand peab 
olema paindumatu ja sile, kuid mitte libe, et 
vältida sigade vigastumist. Tagatud peab olema 
vedelate väljaheidete äravool või nende 
imendumine kohasesse allapanusse

Iga haigestunud või vigastatud siga peab saama 
vajalikku ravi. Veterinaarabi saamiseks tuleb 
loomapidajal viivitamata kutsuda veterinaararst. 
Vajadusel tuleb haige või vigastatud siga 
teistest loomadest eraldada, paigutades ta 
ruumi, kus on kuiv allapanu



Sead – baasnõuded (3)

Lubatud on sellised veterinaarsed menetlused 
nagu loomade kastreerimine, steriliseerimine,  
sõrgade  lõikamine, loomade tätoveerimine ning 
mikrokiipimine,  põrsaste hammaste ja sabade 
lõikamine ja väliaedikutes peetavate kultide 
kärssade rõngastamine. Põrsaste sabasid on 
lubatud lõigata üksnes juhul, kui see on 
veterinaararsti otsuse kohaselt nende tervise ja 
heaolu tagamiseks vältimatult vajalik. Keelatud 
on loomade kastreerimine pikaaegset valu 
põhjustaval kudede nekroosi tekitaval viisil



Sead – baasnõuded (4)

Kuni seitsme päeva vanuse põrsa silmahammaste 
lõikamist, kuldi kihvade lühendamist, saba 
lõikamist, sea kastreerimist meetodil, mis ei 
põhjusta kudede rebenemist ning väliaedikus 
peetava kuldi kärsa rõngastamist võib läbi viia 
veterinaararst või vastava ettevalmistusega isik, 
kellel on kohased teoreetilised teadmised ja 
praktilised oskused. Saba lõikamist ning sea 
kastreerimist meetodil, mis ei põhjusta kudede 
rebenemist, võib üle seitsme päeva vanusel 
seal läbi viia üksnes veterinaararst, kes peab 
kasutama üldnarkoosi ja lokaalanesteesiat



Sead – baasnõuded (5)
Loomapidaja peab arvestust 

põllumajandusloomale manustatud ravimite ja 
ravimsöötade kohta. Arvestuses kajastatakse:
1) looma või loomarühma identifitseerimise 

andmed;
2) kasutatud ravimi või ravimsööda nimetus ja 

manustatud kogus;
3) andmed ravimi väljastanud veterinaararsti 

või apteegi kohta;
4) ravimi manustamise kuupäev ja andmed 

manustaja kohta;
5) veterinaararsti etteantud manustamisviis ja 

raviskeem;
6) määratud keeluaeg



Lambad ja kitsed

Toetust võib taotleda lamba/kitse kohta, 
keda taotleja peab 2. mai seisuga 
(taotlusel märgitakse loomarühm). Kõik 
taotleja majapidamises peetavad 
lambad/kitsed on nõuetekohaselt 
identifitseeritud, lammaste/kitsede 
andmed on nõuetekohaselt 
põllumajandusloomade registrisse kantud 
ja lammaste/kitsede üle peetakse 
nõuetekohast arvestust. Taotleja peab 
lambaid/kitsi vähemalt kohustuseaasta 2. 
maist kuni 31. augustini



Lambad ja kitsed – toetatavad 
nõuded (1)

Lammaste ja kitsede karjatamiseks 
kasutatavaid karjamaid vahetatakse 1. 
juuliks vähemalt ühel korral

Rohumaad ei tohi üle karjatada



Lambad ja kitsed – toetatavad 
nõuded (2)
Lisaks muule söödale kasvatab taotleja oma 

põllumajandusmaal kitsedele/lammastele segus 
või puhaskultuurina vähemalt viit 
põllumajanduskultuuri, millest vähemalt üks on 
harilik sigur, harilik leeskputk, aedruut, harilik 
saialill, suur teeleht, harilik võilill, aedpetersell, 
piparmünt või harilik palderjan ning teisteks 
kultuurideks võivad olla harilik nõiahammas, 
harilik esparsett,  valge mesikas, harilik lutsern, 
valge ristik, roosa ristik, suvivikk,  küüslauk, 
harilik sibul, naeris, aedporgand, redis, 
söödakapsas ja aed-mädarõigas

Kasvupind 5 m2 looma kohta; põld ≥ 0,01 ha; 
segus ≥ 10%



Lambad ja kitsed – baasnõuded (1)

Loomapidaja peab loomale võimaldama 
vastavalt looma liigile ja eale kohases 
koguses sööta ja joogivett

Karjatamisperioodil tuleb lambale ja kitsele 
tagada pääs karjamaale või väliaedikusse

Põlluraamatusse tuleb kanda andmed 
karjatamisperioodi, karjatatud loomade 
liigi ja arvu ning karjamaa kohta



Lambad ja kitsed – baasnõuded (2)

Väliaedik ja karjamaa peavad olema looma 
tervisele ohutud. Teravad esemed tuleb 
eemaldada. Piirdeaed tuleb hoida korras

Loomapidaja võtab kasutusele meetmeid, et 
kaitsta looma kiskja rünnaku eest

Välitingimustes tuleb lammast ja kitse 
kaitsta halbade ilmastikutingimuste eest. 
Üleujutuse ohu korral viiakse loom 
turvalisse piirkonda



Munakanad (1)

Toetust võib taotleda taotleja majapidamises 
kohustuseaastale eelnenud aasta 1. maist kuni 
kohustuseaasta 30. aprillini peetud 
munakanade keskmise arvu kohta või väiksema 
arvu kohta (taotlusel märgitakse 
loomakasvatushoone ja munakanade arv)

Taotleja peab munakanu pidama 
alternatiivmeetodil põllumajandusministri 19. 
juuni 2003. a määruse nr 59 „Nõuded kanade 
pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või 
ehitisele“ 4. peatüki 2. jao mõistes (toetatakse 
ainult õrrekanade, korrustel ja vabalt peetavate 
munakanade pidamist)



Munakanad (2)

Taotleja peab munakanade üle arvestust:

1. Munakana karja toomise ja välja 
liikumise kuupäev

2. Munakanade kuu keskmine arv karjas

3. Andmed realiseeritud munade kohta

Arvestust säilitatakse vähemalt 2020. a 
lõpuni



Munakanad – toetatavad nõuded

Kui taotletakse toetust munakanade heaolu 
nõuete täitmise eest, peab taotleja 
kohustuseaastal oma majapidamises 1 m2 

munakanade pidamise ruumi 
põrandapinna kohta kuni kaheksat kana

Nõuet täidetakse kõigi taotleja 
loomakasvatushoonetes peetavate 
munakanade puhul



Munakanad – baasnõuded

Munakanadele peavad olema tagatud piisava 
suurusega ja teravate servadeta õrred, millel on 
iga kana jaoks ruumi vähemalt 15 cm. Õrsi ei 
tohi paigaldada allapanu kohale, õrte vaheline 
horisontaalkaugus peab olema vähemalt 30 cm 
ning õrre ja seina vaheline horisontaalkaugus 
vähemalt 20 cm

Munakanadele peab olema tagatud vähemalt 250 
cm2 allapanuga pinda kana kohta, kusjuures 
allapanu katab vähemalt ühe kolmandiku 
põrandapinnast

Munakanade paiknemistihedus 
alternatiivmeetodil pidamisel on kuni üheksa 



Toetatav lisanõue

Kõigi loomarühmade kohta on ka ühine toetatav 
lisanõue: osalemine loomade heaolu või 
loomatervishoiu koolitusel või infopäeval. 
Toetatakse ühte koolitust/infopäeva aastas ja 
kokku kahte koolitust/infopäeva 
programmiperioodi (2015–2020) jooksul taotleja 
kohta

Koolitus peab olema toimunud peale 1. jaanuari 
2015 ja enne taotlemise aasta 15. juunit ning on 
korraldatud MAK 2007-2013 meetme „Koolitus-
ja teavitustegevus“ või MAK 2014-2020 meetme 
„Teadmussiire ja teavitus“ raames. 



Nõuetele vastavus

Taotleja täidab kalendriaasta jooksul oma 
põllumajanduslikus tegevuses ja kogu 
põllumajandusliku majapidamise maal: 

• maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid  
(põllumajandusministri 14.01.2015 määrus 
nr 4) 

• kohustuslikke majandamisnõudeid



Taotlemine

Taotlused esitatakse PRIA-le, kes on 
taotluse menetlejaks 

Kontrolliasutused: PRIA, VTA



Toetuse ühikumäärad (1)

Hobuse kohta 40 eurot

6 kuu vanuse või vanema veise kohta 44 
eurot 

Vasika kohta 17,10 eurot 

Emise kohta 42 eurot, muu sea kohta 24 
eurot 

Lamba või kitse kohta 9 eurot 

Munakana kohta 2,37 eurot 



Toetuse ühikumäärad (2)

Koolituse lisanõude täitmise eest taotleja 
kohta 75 eurot aastas

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise 
summa ületab aastaeelarve, rahuldab PRIA 
kõik taotlused kuni 100 loomühiku ulatuses iga 
loomarühma kohta ja seda ületavas osas 
vähendab PRIA toetuse ühikumäära ulatuses, 
mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste 
rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral



Toetusõiguslikkuse nõuded

Loomühikuteks arvestamise koefitsiendid

≥ 6-kuu vanune veis või hobune 1,0

Vasikas 0,4

Emis 0,5 muu siga 0,3

Lammas või kits 0,15 

Munakana 0,014



Merje Põlma
merje.polma@agri.ee



Mahepõllumajandus 
2014-2020

Marika Ruberg
Taimetervise osakond

Nõunik

31.märts 2016



Eesmärgid

• arendada mahepõllumajandust ning 

suurendada mahepõllumajanduse 

konkurentsivõimet

• säilitada ja suurendada bioloogilist ja 

maastikulist mitmekesisust

• säilitada ja parandada mullaviljakust ja 

veekvaliteeti

• parandada loomade heaolu



2 allmeedet

• Mahepõllumajandusele üleminek –
mahetoetuse esmakordsele taotlejale 2 
esimesel üleminekuperioodi aastal.    
Kohustus võetakse kokku 5 aastaks.

• Mahepõllumajandusega jätkamine –

5-aastane kohustus 
mahepõllumajandusega jätkajatele.



Mahepõllumajandusele ülemineku 
toetuse saajad

• toetust antakse põllumajandusega tegelevale 

füüsilisest isikust ettevõtjale või  juriidilisele 

isikule, kes peab olema Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 9 

tähenduses aktiivne põllumajandustootja

• toetust antakse esmakordsele 

mahepõllumajandusliku tootmise toetuse 

taotlejale

• taotleja peab olema esitanud taotlemise aastal 

või sellele eelneval aastal taotluse ettevõtte 

tunnustamiseks mahepõllumajanduse seaduse 

alusel



Mahepõllumajandusega jätkamise 
toetuse saajad

• toetust antakse põllumajandusega tegelevale 

füüsilisest isikust ettevõtjale või  juriidilisele 

isikule, kes peab olema Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 9 

tähenduses aktiivne põllumajandustootja

• taotleja ettevõte peab olema 

mahepõllumajanduse seaduse alusel 

tunnustatud



Nõuded toetusõigusliku maa kohta 
(1)
Toetusõiguslik maa on taotleja kasutatav  

vähemalt 1 ha suurune mahepõllumajanduse 

registrisse kantud:

• põllumaa, kus kasvatatakse teravilja, kaunvilja, 

rühvelkultuuri,  õli- ja kiukultuuri vm tehnilist 

kultuuri,  köögivilja, maasikat või määruse lisas 

nimetatud ravim- ja maitsetaimi

• põldtunnustatud heinaseemnepõld

• põllumaa, mida hoitakse mustkesas või mis on 

jäetud sööti

• maa, millel kasvatatakse puuvilja- või 

marjakultuuri



Nõuded toetusõigusliku maa kohta 
(2)
• kuni 3-aastane külvikorras olev rohumaa, kus 

kasvatatakse kuni 3 aastat heintaimi ja 

hiljemalt 4. aastal kasvatatakse seal 

põllukultuuri, köögivilja, maasikat, ravim- või 

maitsetaimi või puuvilja- või marjakultuuri

• rohumaa (v.a heinaseemnepõld ja kuni 3-

aastane rohumaa)



Nõuded toetusõigusliku maa kohta 
(3)
• Puuvilja- ja marjakultuuri või maasika 

kasvatamiseks kasutatav maa on 

toetusõiguslik, kui taimede istutustiheduse 

nõuded on täidetud

• Toetust antakse rohumaa kohta, mille 

loomkoormus on vähemalt 0,2 LÜ/ha või mille 

iga kuni 0,1 ha kohta on 1 mahemesilaspere

• Toetust ei anta toetusõigusliku maa kohta, 

mida hoitakse mustkesas, mis on jäetud sööti, 

mille rohumaa ha kohta ei ole loomkoormuse 

nõue täidetud või millel kasvatatakse ravim- ja 

maitsetaimi loomasöödaks



Toetuse saamise nõuded (1)

Samad nõuded nii mahepõllumajandusele 

ülemineku kui mahepõllumajandusega jätkamise 

toetuse saamiseks.

Toetust antakse, kui taotleja järgib kogu 

kohustuse-perioodi jooksul ettevõtte 

mahepõllumajandusmaal mahepõllumajandusliku 

taimekasvatuse nõudeid ja 

mahepõllumajanduslike loomade puhul 

mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid.



Toetuse saamise nõuded (2)

• viljavahelduse nõuete järgimine: samal põllul ei 

kasvatata teravilja rohkem kui 3 järjestikusel 

aastal ning sama liiki põllu-, rühvel- või 

köögiviljakultuuri rohkem kui 2 järjestikusel 

aastal. Ristõielisi võib samal põllul kasvatada 

uuesti 4. aastal.

Mustkesa ei katkesta põllukultuuride järgnevust 

külvikorraplaanis.

• vähemalt 20%-l põllumaal liblikõieliste 

puhaskultuuri või liblikõieliste, muude 

haljasväetiskultuuride ja kõrreliste heintaimede 

segu kasvatamine.



Toetuse saamise nõuded (3)

• vähemalt 20% põllumaast 

põllumajanduskultuurist koosneva talvise 

taimkatte all hoidmine 1. novembrist 31. 

märtsini

• mullaproovide võtmise ja analüüsida laskmise 

korraldamine üks kord kohustusperioodi jooksul 

mulla happesuse, taimetoitainete ja orgaanilise 

süsiniku määramiseks



Toetuse saamise nõuded (4)

• viljapuude võrade ja marjapõõsaste hooldamine 

lõikamise teel

• viljapuude ja marjapõõsaste reavahede 

hoidmine vähemalt 2/3 ulatuses rohukamaras ja 

niidetud või karjatatud. Uue aia rajamisel 

peavad reavahed vähemalt 2/3 ulatuses 

rohukamaraga kaetud olema hiljemalt 

rajamisele järgnevaks aastaks

• kogu puuvilja- ja marjaaias (sh teenindusaladel) 

rohu kõrguse hoidmine mitte üle 30 cm 

• mahepõllumajandusliku tootmise koolitustel 

osalemine



Baasnõue

• põlluraamatu pidamine 

Lisaks peab toetuse taotleja oma 

põllumajanduslikus majapidamises või tegevuses 

järgima:

• nõuetele vastavuse eeskirju 

• väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise 

miinimumnõudeid



Toetuse määr hektari kohta aastas 
(1)

• teravili, kaunvili, õli- ja kiukultuurid, muud 

tehnilised kultuurid ja põldtunnustatud 

heinaseemnepõld – jätkamine 125 EUR, 

üleminek 138 EUR

• kuni 3-aastane külvikorras olev rohumaa –

jätkamine 80 EUR, üleminek 88 EUR

• rühvelkultuur – jätkamine 210 EUR, üleminek 

231 EUR

• köögivili, maasikas, ravim- ja maitsetaimed –

jätkamine 600 EUR, üleminek 660 EUR



Toetuse määr hektari kohta aastas 
(2)

• puuvilja- ja marjakultuurid – jätkamine 300 

EUR, üleminek 330 EUR

• rohumaa, kus 0,2 LÜ karjatatavaid maheloomi –

jätkamine 25 EUR, üleminek 27 EUR

• mesilaspere – jätkamine 40 EUR, üleminek 44 

EUR

(vähemalt 5 mesilasperet eelneva aasta 

keskmisena) 

Rohumaa hektari kohta toetuse maksmisel 

võetakse LÜ arvutamise aluseks komisjoni 

rakendusmääruse  808/2014 II lisas toodud 



Ühikumäära suurendamine 
maheloomade ja -kodulindude 
pidamiselKui ettevõttes peetakse maheloomi ja –kodulinde, 

suurendatakse ühikumäära põllumajandusmaa 

hektari kohta järgmiste kultuuride puhul:

• toetusõiguslik rohumaa 

• teravili, kaunvili, õli- ja kiukultuurid, muud 

tehnilised kultuurid

• rühvelkultuur

Toetuse määr on jätkamisel 85 EUR, üleminekul 

94 EUR looma või kodulinnu ühiku kohta

Saadud summa jagatakse eelpool nimetatud 

kultuuride hektarite arvuga ja lisatakse nende 

kultuuride toetusmäärale.



Koefitsiendid loomade ja 
kodulindude ühiku arvutamiseks

. Loomaliik Koefitsient

Lüpsilehm 3,0

Üle 24 kuu vanune veis sh

ammlehm

1,0

6–24 kuu vanune veis 1,0

Kuni 6 kuu vanune veis 0,2

Vähemalt 1 aasta vanune lammas 0,3

Vähemalt 6 kuu vanune kits 0,3

Emis, sh põrsastega, või kult 2,5

Vähemalt 2 kuu vanune nuum- või

noorsiga

1,25

Üle 6 kuu vanune munakana jt

kodulinnud

0,07

vutt 0,01

Üle 4 kuu vanune küülik 0,03



Minimaalne kodulindude, sigade ja 
küülikute arv

• Kalkun, hani, part - 50 lindu (igast liigist)

• Munakana - 50 üle 6 kuu vanust lindu

• Kanabroiler - 50 lindu

• Vutt - 100 lindu

• Siga - 2,0 loomühikut sigu kokku

• Küülik - 50 üle 4 kuu vanust küülikut



Ühikumäära suurendamine 
sertifitseeritud maheseemne 
kasutamisel

• mahepõllumajanduslikult toodetud 

sertifitseeritud seemnekartulist kartuli 

kasvatamise korral suurendatakse ühikumäära 

rühvelkultuuri kasvatamiseks üleminekutoetuse 

puhul 46 EUR ja jätkamise toetuse puhul 42 

EUR võrra

• sertifitseeritud maheseemnega külvatud 

teravilja kasvatamise korral suurendatakse 

ühikumäära teravilja kasvatamiseks 

üleminekutoetuse puhul 28 EUR ja jätkamise

toetuse puhul 25 EUR võrra



Seirenäitajad ja sihttasemed

• Toetust saanud põllumajandustootjate ja 

muude maahaldajate arv - 1600

• Toetust saavate alade kogupindala –

133000 ha 

• Avaliku sektori kulud 2015-2020 

77 700 000 EUR



Marika Ruberg

marika.ruberg@agri.ee


