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Nõuetele vastavus 
(NV) 2018

Madli Karjatse

27. märts 2018

• Määrus „Maa heas põllumajandus ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ 
(HPK)

• Kohustuslikud majandamisnõuded
(KM) – keskkonna, rahva-, looma- ja 
taimetervise valdkondade õigusaktidest 
tulenevad nõuded – avaldatud loeteluna. 

Nõuete rikkumisel vähendatakse taotleja kõikide 
NV süsteemiga seotud toetuste summat.

Kontrolliasutused: PRIA, Keskkonnainspektsioon, 
Veterinaar- ja Toiduamet, Põllumajandusamet.

2018 on nõuetes 2 täpsustust 
• HPK määruse § 2 lg 1: Haanja, Otepää, Valgjärve, 

Vastseliina, Rõuge, Antsla, Kambja, Kanepi, Nõo ja 
Võru vallas asuvast põllumajandusmaast vähemalt 
30% peab olema talvise taimkatte all. Nimetatud 
valdade piirideks loetakse haldusreformile eelnenud 
valdade piirid.

• KM 1 nõue 1 (NTA) - alates 2018 on vedelsõnniku 
laotamine keelatud alates 15. nov (seni oli 1. dets) 
ning vedelsõnniku paisklaotamine 20. sept kuni 20. 
märtsini.

Infomaterjalid
• Trükis „Nõuetele vastavus ja 

rohestamine 2018“ nii paberil kui veebis.

• NV info kodulehtedel: 

Maaeluministeerium 
https://www.agri.ee/et/eesmargid-
tegevused/toetused-ja-riigiabi/nouetele-
vastavus ja PRIA http://www.pria.ee/et/oluline-
info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vasta
vus/
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Põllumajanduslikud 
otsetoetused 2018. 
aastal

27. märts 2018

Ühtne pindalatoetus

 Põllumajandusmaa hooldamise hiliseim
tähtpäev pikeneb 20. augustile (varem oli
tähtpäev 10. august);

 Tootmiseks kasutatava rohumaa
kontrollimise tähtpäev on 1. september
(varem kontrollimise tähtpäeva ei olnud);

 100% elektrooniline taotlemine PRIA e-
teenuse keskkonna kaudu.

Rohestamise toetus (1)

 Ökoalana määratud lämmastikku siduvaid
kultuure on lubatud kasvatada segus teiste
põllumajanduskultuuridega tingimusel, et
lämmastikku siduva põllumajanduskultuuri
osakaal taimikus on üle 50%, mida on
võimalik kohapealses kontrollis visuaalselt
tuvastada (varem polnud segukülvid lubatud);

 Lämmastikku siduvate
põllumajanduskultuuride loetellu on lisatud
sojauba;

Rohestamise toetus (2)

• Ökoalana määratletud kesal (15.02-
15.08) ega lämmastikku siduva 
põllumajanduskultuuri kasvualal (kultuuri 
külvist kuni koristuseni) ei ole lubatud 
kasutada taimekaitsevahendeid (varem 
oli lubatud taimekaitsevahendeid 
kasutada).

Rohestamise toetus (3)

Omnibus määrusest tulenevad muudatused:

 Ökoalana määratletud lämmastikku siduva
põllumajanduskultuuri kaalutegur on 1,0
(varem oli 0,7);

 Ökoalana määratletud lühikese raieringiga
madalmetsaga alade kaalutegur on 0,5
(varem oli 0,3);

Rohestamise toetus (4)

 Ökoalade ja mitmekesistamise nõude erisuste
puhul lävendite muutmine (välja võetud erisus „
… ja ülejäänud põllumaa ei ole suurem kui 30
ha või “) sh lisatud „kus üle 75 % põllumaast
kasutatakse rohu või muude rohttaimede
kasvatamiseks, kesana, liblikõieliste kultuuride
kasvatamiseks või …“;

 Mitmekesistamise nõude täitmisel käsitletakse
speltanisu (Triticum spelta) eraldi kultuurina.
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Rohestamise toetus (5)
Püsirohumaa säilitamise kohustus:

 2017. a andmete alusel on Eesti riigi
tasandil püsirohumaa (PR) suhtarv
vähenenud võrreldes 2015. a kehtestatud
võrdlussuhtarvuga 4,6% (alla 5%). Selleks, et
täita PR säilitamise kohustust peab
põllumajandustootja säilitama oma eelmisel
aastal taotlusele märgitud PR pindala.

Rohestamise toetus (6)
 2018.a on taotlejal lubatud PRde asendamine, arvestades

seejuures, et ülesharitava PR asendamiseks sobib vaid
selline 5-aastane lühiajaline rohumaa, mis 2018. aastal
muutub PRks (5.a lühiajaline rohumaa, muutub 6ndal
aastal PRks). Kui taotleja harib PR põllu üles ja rajab
mujale vähemalt samas ulatuses uue lühiajalise rohumaa,
ei saa sellist maad asendamiseks kasutada.

 Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele kehtib 2016. a
lõpul määratud püsirohumaa tagasi rajamise (TAR)
kohustus, kuid ei ole 2017. a PR tagasi rajanud, peavad
rajama PR määratud ulatuses tagasi. 2017. ja 2018. aastal
TAR kasutusotstarvet ei tohi muuta, sealhulgas
püsirohumaa üleskündmise korral.

Metsasuse erisus 2015-2017

• 100 KOVi 213-st 

• Kogupinnaga 2,375 mln ha, 
millest põllumajandusmaad 
0,384 mln ha

• Erisusega hõlmatud ÜPT/ROH 
taotlejaid ca 7 400

Metsasuse erisus 2017-
2020*

• 48 KOVi 79-st

• Kogupinnaga 3,214 mln ha, 
millest põllumajandusmaad 
0,628 mln ha

• Erisusega hõlmatud 
ÜPT/ROH taotlejaid ca 10 
500

Rohestamise toetus (7)
Mitmekesistamise nõude erisus ainult 2018. aastaks:
Kohaldub ainult taotlejatele, kelle kasutatavast põllumaast 
moodustas 30% põllumaa, millele ei olnud võimalik talivilja 
külvata või millelt jääb 2018. taotluseaastal saamata sinna 
juba 2017. aasta augustist oktoobrini külvatud talivilja saak.

Sel juhul taotlejale põllumaaga:

 10-30 ha kahe erineva kultuuri kasvatamise nõue ei kehti, 
st nõude täitmiseks piisab ühte kultuuri kasvatamisest;

 30-150 ha kehtib kahe erineva kultuuri kasvatamise nõue;

 üle 150 ha peab kasvatama vähemalt kolme erinevat 
kultuuri.

Noore põllumajandustootja toetus

 Toetust antakse põllumajandustootjale viieks
aastaks alates NPT taotluse esmakordsest
esitamisest, kui see esitatakse viie aasta jooksul
alates põllumajandustegevusega alustamisest
(varem arvutati viiest aastast maha aastad, mis
jäid taotleja tegevuse alustamise ja esmakordse
NPT taotlemise vahele);

 Ühikumäär suureneb 50%ni* ÜPT ühikumäärast
(varem oli 25% ÜPTst).

*Sõltub Euroopa Komisjoni otsusest, kas lubatakse 2017. aasta 1.

augustil teavitatud NPT 2018. aasta eelarvet muuta.

Aitäh!

Põllumajanduse otsetoetuste büroo
otb@agri.ee
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Muudatused 
mahetoetuse nõuetes 
2018

27.03.2018

Toetuse taotlemine

Alates 2018. aastast toimub kõikide 
pindalapõhiste otsetoetuste ja MAK 
2014-2020 toetuste taotlemine 
elektrooniliselt e-PRIA kaudu.

• MAH toetust on olnud võimalik e-PRIA kaudu 
taotleda juba alates 2008. aastast ja MAH 
toetuse e-taotlemine on kohustuslik alates 
2016. aastast.

Mahepõllumajanduse hetkeseis
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Tootjad Pindala kokku (ha)

 2017. aasta lõpu seisuga 199 947 
ha mahemaad ja 1888 mahetootjat

 Aastas keskmiselt +8% mahemaad             
ja +7,5% mahetootjaid

 Maheettevõtte suurus keskmiselt 
105 ha

Allikas: mahepõllumajanduse 
register

Mahepõllumajanduse meetme 
eelarve 2015-2020
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Prognoos

-14%

Allikas: 
PRIA

-
3,6%

Toetuse ühikumäärad 2017 (-14%)
Kultuurigrupp Üleminek Jätkamine

teravili, kaunvili-, õli- ja 
kiukultuurid jt

118,56 € 107,39 € 

kuni 3-aastane külvikorras olev 
rohumaa 

76,50 € 68,73 € 

rühvelkultuur 198,47 € 180,43 € 

köögivili, maasikas ning ravim-
ja maitsetaimed 

567,07 € 515,51 € 

puuvilja- ja marjakultuurid 283,53 € 257,75 € 

karjatatava mahelooma 
1 lü kohta

94 € 85 €

mesilaspere 37,80 € 34,36 € 

Ühikumäära suurendamine
MAH ülemineku ja jätkamise toetust 
suurendatakse 30% võrra põldude osas, 
mis asuvad täies ulatuses 
nitraaditundlikul alal (NTA) paiknevatel 
põllumassiividel ning mille kohta 
taotletakse toetust.

• Muudatuse eesmärk on 
soodustada mahemaa 
osakaalu suurenemist NTA-
l, mis aitab kaitsta põhja- ja 
pinnavett.
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Ravim- ja maitsetaimed

Kavandatava muudatusega piiratakse 
ettevõtte kohta toetatava ravim- ja 
maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava 
põllumajandusmaa pindala.

• Toetust antakse kuni 10 hektari 
põllumajandusmaa kohta, millel 
kasvatatakse määruse lisas nimetatud 
ravim- ja maitsetaimi. 

Ühikumäära suurendamine 

Lisandub ühikumäära 
suurendamiseks 
vajalik minimaalne 
keskmine arv 
pärlkanade kohta.

• Toetuse saamiseks 
peab aastas peab 
pidama vähemalt 50 
pärlkana.

Kurdlehine kibuvits

• NB! Invasiivne
võõrliik, mille 
kasvatamist ei 
tohiks toetada ja 
loodusesse levikut 
tuleb takistada.

• Muudatus kavandatakse 
uue perioodi maaelu 
arengukavasse.

Aitäh!
mahe@agri.ee
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MAK 2014-2020
keskkonnatoetuste 
muudatused 2018
Sille Teiter

27. märts 2018

Milliste toetuste nõuded muutusid? (1)

1. Keskkonnasõbraliku majandamise toetus.

2. Keskkonnasõbraliku köögivilja-, 
ravimtaime- ja maitsetaime- ning 
maasikakasvatuse toetus.

3. Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetus.

4. Kohalikku sorti taimede kasvatamise 
toetus.

5. Loomade heaolu toetus.

Milliste toetuste nõuded muutusid? (2)

6. Natura 2000 alal asuva 
põllumajandusmaa kohta antav toetus.

7. Ohustatud tõugu looma pidamise toetus.

8. Piirkondlik mullakaitse toetus.

9. Poolloodusliku koosluse hooldamise 
toetus.

Uus toetus: 2018. aastast rakenduv 
piirkondlik veekaitse toetus.

Ühised muudatused (1)
Enamik muudatusi on seotud üleminekuga 
elektroonilisele taotlemisele.

Sellest aastast minnakse elektroonilisele 
taotlemisele üle ohustatud tõugu looma 
pidamise, loomade heaolu, poolloodusliku 
koosluse hooldamise ja Natura 2000 alal 
asuva põllumajandusmaa kohta antava 
toetuse puhul, teiste toetuste puhul mindi 
elektroonilisele taotlemisele üle juba 
varasematel aastatel.

Ühised muudatused (2)

Määrustes tuuakse välja täpsed andmed, 
millised dokumendid ja andmed on vaja 
toetuse taotlemiseks esitada.

Tuuakse välja, mida ja kuidas esitatakse 
kohustuse suurendamise, vähendamise, 
ülevõtmise, asendamise ja 
põllumajandusliku majapidamise ülevõtmise 
korral. 

Ühised muudatused (3)

2017. aastast alates ei või võtta uut 
kohustust sellise maa kohta ega suurendada 
kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, 
Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud 
maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse 
Rail Balticu raudtee trassi koridori 
asukohaks.
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Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (1)

1. Haanja, Otepää, Valgjärve, Vastseliina, 
Rõuge, Antsla, Kambja, Kanepi, Nõo ja Võru 
vallas asuvast põllumajandusmaast peab 
vähemalt 30 protsenti olema talvise 
taimkatte all − selles baasnõudes loetakse 
nimetatud valdade piirideks haldusreformile 
eelnenud valdade piirid. 

2. Uusi keskkonnasõbraliku majandamise 
toetuse kohustusi saab võtta ka 2018. aastal 
sh suurendades kohustust üle 20%. 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (2)

3. Speltanisu arvestatakse alates 2018. aastast 
erineva põllumajanduskultuurina nii
toetusõiguslikkuse nõudes:
• toetuse taotleja kasvatab põllumajandusliku 

majapidamise põllumaal vähemalt kolme 
erinevat põllumajanduskultuuri; 

kui ka baasnõudes:
• peamine põllumajanduskultuur ei tohi hõlmata 

rohkem kui 75 protsenti põllumaast ja kaks 
peamist põllumajanduskultuuri ei tohi hõlmata 
kokku rohkem kui 95 protsenti põllumaast.

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetus

Toetatavate kultuuride seast arvatakse välja 
kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa), sest 
selgus, et tegemist on invasiivse võõrliigiga.

Ühelgi taotlejal selle kultuuri kasvatamiseks 
kohustust võetud ei ole.

Poolloodusliku koosluse 
hooldamise toetus

Poolloodusliku koosluse andmete 
Keskkonnaametile kooskõlastamiseks 
esitamise aeg on ühtlustatud taotluste 
vastuvõtuperioodiga (2.-21. mai).

Varem alustas Keskkonnaamet taotluste 
kooskõlastamist 1. aprillist. Kuna aga kogu 
andmevahetus toimub nüüd elektroonselt, 
mis on oluliselt operatiivsem, siis sai see 
ühtlustatud taotluste vastuvõtuajaga.

Aitäh!
keskkond@agri.ee
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MAK 2014-2020
PIIRKONDLIK

VEEKAITSETOETUS
Eike Lepmets

Maaeluministeerium
27. märts 2018

Piirkondlik=NTA (või sellest kitsam ala) 

Meedet rakendatakse nitraaditundlikul alal (NTA):

- Pandivere alampiirkond

- Adavere-Põltsamaa alampiirkond

NTA looduskeskkond - 1

Pandivere kõrgustik:

Suur sademevee infiltratsioon - põhjavee kujunemise ala 

Rohkelt allikaid - siit saavad alguse mitmed suured jõed

Pinnakate õhuke, põhjavesi 4-5 m sügavusel, rohkelt karste

Põhjavesi kohati kaitsmata või nõrgalt kaitstud

NTA looduskeskkond - 2
Kesk-Eesti tasandik

Oluline vee transiit- ja väljumisala

Pinnakate õhuke, kohati alla 1 m

Kaitsmata põhjaveega alasid 18% 
territooriumist

NTA 
põllumajandus

 Mullad on viljakad

 Tootmine kontsentreeritum ja intensiivsem

 Põllumajandusmaa osakaal ja põllumajandus-
loomade arv Eesti keskmisest suurem

 Püsirohumaa osatähtsus NTAl väga madal 8% ja 
põllukultuuride osatähtsus kõrge, ca 70%

 Põllukultuure kasvatatakse ka tundlikel aladel

Keskkonnatoetuse allmeede on suunatud 
piirkonnale, kus põllumajandusliku tegevusega 
on veekvaliteet halvenenud või on oht selle 
halvenemiseks:

• nitraatioonide sisaldus NTA põhjavee 
seirekaevudes on suurenenud

Eesmärk

• vee kvaliteedi säilitamine, vähendades 
põllumajanduslikult kasutatavatelt maadelt 
toitainete leostumist ning põhjavette uhtumist.

Meetme eesmärk
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Toetatavad tegevused ja 5-aastane 
kohustus

• Põllumaa hoidmine talvise taimkatte all
(60%)

- maa, mida talvise taimkatte all hoitakse, võib 
5-aastase kohustuseperioodi igal kohustuseaastal 
muutuda

• Maa rohumaana hoidmine

- kohustust tuleb järgida kogu 5-aastase 
kohustuseperioodi kestel samal maal

Toetusõiguslikkuse nõuded
• Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev 

FIE või juriidiline isik

• Taotlejal peab kohustuse võtmise aastal olemas 
kas kehtiv või samal aastal algav KSM toetuse 
kohustus

• Talvise taimkatte (TTK) all hoidmise eest ei saa 
toetust, kui taotletakse KSM 50% TTKd, või 
mahetoetust

• Toetusõiguslik maa kokku min 1 ha, põld 0,3 ha

Topelt sama maa kohta mõlema tegevuse eest toetust ei 
maksta!

Toetusõiguslik põllumajandusmaa - 1
Toetust maa ROHUMAANA hoidmise eest võib 
taotleda:

• põllu kohta, mis asub vähemalt 50% ulatuses Pandivere 
ja Adavere-Põltsamaa NTAl asuval kaitsmata põhjaveega 
alal või olulisel allika- ja karstialal

• NTAl asuva põllu kohta, millel asub allikas või karstilehter

Selle rohumaa kohta ei või samaaegselt taotleda toetust:

• keskkonnatundliku püsirohumaa eest

• maa talvise taimkatte all hoidmise eest

• arengukava alusel antavat muud pindalatoetust

Toetusõiguslik põllumajandusmaa - 2

Toetust maa TALVISE TAIMKATTE  all hoidmise 
eest võib taotleda:

• NTAl asuva KSM toetusõigusliku maa kohta

• Toetust ei anta maa kohta, mida on 
kohustuseaastal hoitud mustkesas või mis on 
jäetud sööti

Selle maa kohta ei või samaaegselt taotleda:

• toetust maa rohumaana hoidmise eest

• piirkondlikku mullakaitse toetust

Baasnõuded ja nõuetele vastavus
Maa rohumaana hoidmise korral:

• järgib püsirohumaa säilitamise tava

• peab põlluraamatut

Maa talvise taimkatte all hoidmise korral:

• hoiab 30% KSM määruse § 5 lõigetes 1-6 
sätestatud maast talvise taimkatte all

Taotleja peab järgima kogu kohustuseperioodi 
jooksul nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid.

Maa ROHUMAANA hoidmisega 
seotud nõuded - 1

Maad, mille kohta on toetust taotletud, tuleb 
hoida kogu kohustuseperioodi kestel 
rohukamara all:

• rajatud hiljemalt esimese kohustuseaasta 
15. juuniks
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Maa ROHUMAANA hoidmisega 
seotud nõuded - 2

Rohukamara all hoidmine:

• sööti jäetud maad rohumaaks ei loeta 

• mullaharimistöid tehes ei tohi maad künda, 
kultiveerida, koorida, äestada, randaalida ega 
freesida

• rohukamarat võib uuendada üksnes otsekülvi ja 
pealekülvi teel

• karjatamiseks kasutataval maal tuleb tagada, et 
kohustusealuse maa rohukamar ei kahjustuks 
ülekarjatamise tõttu 

Maa TALVISE TAIMKATTE ALL 
hoidmisega seotud nõue

• Taotleja peab hoidma vähemalt 60 protsenti
KSM määruse § 5 lõigetes 1–6 sätestatud 
toetusõiguslikust maast kohustuseaasta 1. 
novembrist kuni sellele järgneva 
kohustuseaasta 31. märtsini 
põllumajanduskultuurist koosneva talvise 
taimkatte all

• Arvesse ei lähe söötis maa, varis, 
koristamata põllukultuurid ja kõrretüü

Koolitusel osalemise nõue
• Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja 

põllumajanduslikus majapidamises 
põllumajandusliku tegevusega, peab teise 
kohustuseaasta 1. detsembriks olema osalenud 
Maaeluministeeriumi korraldatud 
veekaitsekoolitusel

• Kui taotleja taotleb toetust mõlema VESI toetuse 
tegevuse eest, peab ta koolitusel osalema üksnes 
ühe korra 

• Nõude täitmisel arvestatakse 2018. aastast alates 
toimunud koolitusi

Toetuse määr
• Maa rohumaana hoidmise eest:

- kui rohumaa moodustab kohustuseaastal 
kogu põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaast kuni 20 protsenti, 130 
eurot/ha

- kui rohumaa moodustab kohustuseaastal 
kogu põllumajandusliku majapidamise 
põllumajandusmaast üle 20 protsendi, 70 
eurot/ha

• Talvise taimkatte all hoidmise eest 7 eur/ha

Kohustuse haldamine

• Maa rohumaana hoidmise kohustuse
üleandmine ja ülevõtmine, suurendamine ja 
vähendamine sarnaselt teiste keskkonna-
toetustega

• Talvise taimkatte all hoidmise kohustuse 
võib üle anda üksnes isikule, kellel ei ole 
seda kohustust

Aitäh!
keskkond@agri.ee
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Piirkondlik veekaitse toetus

Taotluse menetlemine ühe 
taotleja näitel

Gerli Toom
PRIA/Menetlusbüroo

Märts 2018

Taotlejal on kehtiv:

• KSM-toetuse kohustus (2015. aastast)

• MULD-toetuse kohustus (2016. aastast)

Taotleja on nii 2015 kui ka 2016. a taotlenud KSM 
täiendava veekaitse lisategevuse toetust.

Taotleja soovib 2017. aastal võtta VESI maa 
rohumaa all hoidmise (VESIR) ja VESI maa talvise 
taimkatte all hoidmise (VESIT) kohustuse.

Massiivi nr
Põ
ld Pind

Maakasutu
s Põllukultuur KSM

VESI
R

VESI
T TT Märkused

67846101746 1 25,7P
suvinisu liblikõieliste
allakülviga E E E J Ei asu NTA alal

60053580540 2 5,83P
punane ristik (vähemalt 80%
ristikut, kuni 20% heintaimi) J E J E Asub NTA alal

60053580540 3 12,46P talinisu allakülvita J E J E Asub NTA alal

61353540796 4 3,72P
suvioder liblikõieliste
allakülviga J E J J Asub NTA alal

61353419840 5 1,57P
suvioder liblikõieliste
allakülviga J E J J Asub NTA alal

67846211650 6 8,47p
suvinisu liblikõieliste
allakülviga E E E J Ei asu NTA alal

61353624634 8 11,03P muu heintaimede segu E J E E
Põld kattub karstilehtriga (kaitsmata
põhjaveega alaga kattub 10,4%)

61853298509 9 8,55P sööti jäetud maa E E E J Asub NTA alal

60853596912 10 0,47TAR muu heintaimede segu E J E E
Põld asub 100% NTA kaitsmata
põhjaveega alal

61253735097 11 4,23PR rohttaimed E E E E

Põld ei kattu kaitsmata põhjaveega
alaga ega olulise allika/karstialaga.
Samuti ei asu põllul allikat või
karstilehtrit.

60953565092 12 4,12PR rohttaimed E E E E

Põld kattub kaitsmata põhjaveega
alaga alla 50% ja ei kattu olulise
allika/karstialaga. Samuti ei asu
põllul allikat või karstilehtrit.

61553417612 13 118,03P muu heintaimede segu E J E E
Põld kattub karstilehtriga (kaitsmata
põhjaveega alaga kattub 1,3%)

VESI maa talvise taimkatte all 
hoidmise toetus

• Põllud nr 2, 3, 4 ja 5 asuvad NTA alal. Põldudele 
saab taotleda VESIT toetust. 

• Põld nr 9 asub NTA alal. Kuna põllul on 
kasvatavaks kultuuriks sööti jäetud maa, siis 
sellisele põllule VESIT toetust taotleda ei saa.

• Talvise taimkatte nõue – taotlejal on KSM 
toetusõiguslikku maad kokku 66,3 ha (põllud nr 1, 
2, 3, 4, 5, 6 ja 9). Talvise taimkatte all on 48,01 ha 
(põllud nr 1, 4, 5, 6 ja 9) ehk 72,41%.

VESI maa talvise taimkatte all 
hoidmise toetus

• Põllud nr 8 ja 13 on 2018. aastal 1. aasta
rohumaad. Neid põlde ei saa taotleja VESIT talvise 
taimkatte nõude täitmiseks jätta talvise taimkatte 
alla, sest nendele põldudel taotletakse VESIR 
toetust.

• VESIT talvise taimkatte nõue on samaväärne KSM 
ja MAH talvise taimkatte nõudega. Kui taotleja on 
enne VESIT kohustuse võtmist rikkunud talvise 
taimkatte nõuet, siis korduvuse arvestamisel 
võetakse need varasemad rikkumised ka VESIT 
meetmel arvesse.

VESI maa talvise taimkatte all 
hoidmise toetus

• Kuna taotlejal on VESIT kohustus, siis ei saa ta enam 
taotleda KSM täiendavat veekaitse toetust.

• Taotleja ei saa taotleda MAH toetust, sest VESIT 
kohustus ja MAH kohustus ei tohi samal ajal olla. 

• VESIT kohustuse saab taotleja üle anda üksnes 
sellisele taotlejale, kellel endal pole VESIT kohustust.

• VESIT taotlemisel rohumaale peab arvestama, et 
toetusõiguslik on ainult kuni 4-aastane rohumaa.

• Kohustuse jätkamiseks peab taotleja igal aastal 
taotlema NTA alal vähemalt 1,00 ha ulatuses VESIT 
toetust.
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VESI maa rohumaa all hoidmise 
toetus

• Põldudel 8 ja 13 kasvatas taotleja 2017. aastal 
põllukultuure. VESIR toetuse taotlemisel peab 
taotleja 2018. a 15. juuniks rajama põldudele 
rohumaa. 

• VESIR kohustust peab taotleja jätkama kogu 5-
aastase kohustuseperioodi jooksul samal maal. 

• VESIT ja VESIR kohustuse võtmise aastal peab 
taotlejal olema kehtiv KSM kohustus.

Edukat taotlemist! 

Gerli.Toom@pria.ee
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2017. aasta administratiivsed 
kontrollid

Peamised eksimused ja millele tähelepanu 
pöörata

Gerli Toom
PRIA/Menetlusbüroo

Märts 2018

Ühtne pindalatoetus

Peamised toetuse vähendamise põhjused:

• Puudub õigus maad kasutada või põld ei ole taotleja 
kasutuses – 207 taotlejat

• Toetuse taotlemine toetusõiguslikust pinnast 
suuremale pinnale

• Kindlaksmääratud põllu pindala on väiksem kui 0,30 
ha – 68 taotlejat

Põhjus 2016 2017
Taotletud ja 
kindlakstehtud 
pinna erinevus

845 taotlejat (4620 ha) 730 taotlejat (3234 ha) 

Eelkontrolli teatis (ET) -1276-le taotlejale
Topelttaotlejate arv vähenes 48%, 120 taotleja võrra.

Enne ET 
saatmist

06. juuli 
seisuga

Vähene-
mine

arvuliselt
Vähene-
mise %

Mitme 
taotlejaga 
lõhkiste 
massiivide arv 330 181 149 45

1 taotlejaga 
lõhkiste 
massiivide arv 2321 1171 1150 50

Topelttaotlejate
arv 248 128 120 48

Kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandus-tavade toetus (ROH)

Põllumajanduskultuuride mitmekesistamine (MK)

Peamised toetuse vähendamise põhjused:

• MK peamise kultuuri nõude rikkumine – 139 taotlejat

• MK 2 peamise kultuuri nõude rikkumine – 24 taotlejat

Põhjus 2016 2017

Mitmekesistamise nõude 
rikkumine

186 163

Kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandus-tavade toetus (ROH)

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 
(ökoalade) olemasolu põllumaal

• Taotlejad, kelle ökoalade % oli pärast kontrolle 0 – kas 
administratiivse või kohapealse kontrolli tulemusena –
95 taotlejat

• Söödiks ja kesaks märgitakse püsirohumaad

• Maakasutus ei ole õigesti märgitud

Toetust ei määratud ROH nõuete rikkumise eest – 34 
taotlejat

Põhjus 2016 2017

Ökoalade nõude 
rikkumine

193 154

Kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandus-tavade toetus (ROH)

Püsirohumaade säilitamine ja toetuse vähendamine

• Püsirohumaa säilitamise tava nõude rikkumine (730 
taotlejat):

 Ülesharitud  püsirohumaa – 372 taotlejat

 Tagasi rajamata püsirohumaa (TAR) – 413 taotlejat

• Alates 2017. a järgneb ROH nõuete rikkumisele 
täiendavad halduskaristused.
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Noore põllumajandustootja toetus (NPT) 
ning puu- ja köögivilja kasvatamise 
otsetoetus (PKV)NPT

• Kõik liikmed ei vastanud nõuetele, peamiselt seetõttu, 
et tegu ei olnud esmase alustamisega 
põllumajanduses 

PKV

• Jälgige, et tegu oleks toetusõigusliku kultuuriga

• Puuvilja aedades kehtivad ÜPT reavahede 
hooldamise nõuded. Kui nõudeid tähtaegselt ei 
täideta, ei ole need pinnad toetusõiguslikud.

Põhjus 2017 2016

Ei vastanud NPT nõuetele 188 211

Väikepõllumajandustootja toetus 
(VPT)

• Maksimum summa 1250 eurot!

• Loobuda saab taotlusperioodil loomatoetuste ja 
pindalatoetuste taotlusel vastava märke tegemisega. 
Märget ei saa enam tagasi võtta ka taotluse 
annulleerimisega.

• Loobumine emmal-kummal taotlusel tähendab 
tavatingimustes taotlemist nii looma- kui 
pindalapõhiste otsetoetuste osas.

• VPT kavas osalemine ei ole päritav ega üleantav.

2015 
liitusid

2017 
jätkasid

2017 taotlesid

Taotlejate 
arv

2032 1965 1557

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus 
ja mahepõllumajandusega jätkamise 
toetus (MAH)

• Kuni 3-aastane külvikorras olev rohumaa (2014 – tagasinõue 
26 taotlejat, 2015 – 40 taotlejat ja 2016 – 36 taotlejat)

• Kultuuride erinevused – kohapealne kontroll 86 taotlejat, 
muudatusavaldused 25 taotlejat.

Põhjus 2016 2017

Viljavahelduse nõuete rikkumine 52 taotlejat 47 taotlejat

Liblikõieliste kultuuride 
kasvatamise nõue

58 taotlejat 49 taotlejat

MAH loomakasvatuse ja 
taimekasvatuse nõuded

11 taotlejat 26 taotlejat

Koolituse nõue 137 taotlejat 57 taotlejat

Keskkonnasõbraliku majandamise 
toetus (KSM) 
• Viljavahelduse nõue
Nõue 2016 2017

Teravilja on kasvatatud kauem kui 
kolmel järjestikusel aastal

170 taotlejat 
(16,12%)

98 taotlejat 
(16,42%)

Sama liiki põllukultuuri või 
köögivilja on kasvatatud kauem 
kui kahel järjestikusel aastal

63 taotlejat 
(8,29%)

41 taotlejat 
(9,44%)

Ristõieliste sugukonda kuuluvaid 
põllumajanduskultuure on uuesti 
kasvatatud enne kolme aasta 
möödumist 

89 taotlejat 
(8,60%)

49 taotlejat 
(10,74%)

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)
• Põllumaal, millel kasvatatakse kuni neljal järjestikusel aastal 

heintaimi, peab hiljemalt viiendal aastal kasvatama muud 
põllumajanduskultuuri või hoitakse seda maad mustkesas

 2017. rikkus nõuet 61 taotlejat

 2015. a toetus nõuti tagasi 64 taotlejalt

 2016. a toetus nõuti tagasi 71 taotlejalt

• Talvine taimkate ja erandlikud asjaolud

Teavituse erandlike asjaolude esinemise kohta esitas 84 
taotlejat.

Kui taotleja ei saanud nõuet seoses erandlike asjaolude tõttu 
täita, jäeti toetus maksimaalselt 17,6% (talvise taimkatte nõude 
maksumus toetusmaksest) ulatuses välja maksmata.

Puudus jäi 36-le taotlejale.

Loomade heaolu toetus (LHT)
• Koolituse lisanõue

• LHT ravimtaimede kasvatamine lammastele ja 
kitsedele

• 2018. aastal peavad kõik hobused, kellele taotletakse LHT 
toetust, olema registreeritud Eestis. Kõigile taotlejatele, kes 
taotlesid 2017. a Eestis mitteregistreeritud hobustele toetust 
tehakse ka vastavad teavitused.

Aasta Taotles Määrati

2016 421 377

2017 155 84

2016 2017

Nõude rikkujate arv 33 52



21.03.2018

3

Piirkondlik mullakaitse toetus 
(MULD)

• Püsirohumaa säilitamise tava nõude rikkumine 
(baasnõue) – 62 taotlejat.

• Keskmine toetuse vähendamise protsent – 1,64%.

• Kui taotleja rikub nõuet ka järgnevatel aastatel, on 
tegemist nõude korduva rikkumisega.

• VESI maa rohumaana hoidmise (VESIR) toetusel on 
sama nõue. Kui MULD taotlemisel on püsirohumaa 
säilitamise tava nõuet rikutud, läheb nõude rikkumine 
arvesse ka VESIR toetusel korduvuse arvestamisel, 
kui sama nõuet rikutakse ka VESIR taotlemisel.

Kohalikku sorti taimede 
kasvatamise toetus (SORT)

• Jälgige, et kõik vajalikud lisadokumendid 
(taimepassid ja etiketid) saaksid esitatud hiljemalt 
taotlusperioodi lõpuks.

• SORT taotlemisel kohalike puuvilja- ja marjasortide
kasvatamise eest, tuleb esitada viljapuude
kasvatamise puhul taimepass, sõstraliste ja 
karusmarjaliste taimede puhul tarnija dokument.

• SORT taotlemisel kohalikku sorti põllukultuuridele, 
tuleb esitada külvatud kultuuri serifitseeritud
seemne müügipakendi originaaletikett.

Kokkuvõtteks
• Viige ennast kurssi toetuse nõuetega.

• Järgige tähtaegu! Pärast 15. juunit esitatud taotlusi 
menetlusse ei võeta. Taotluses esinevate puuduste 
kõrvaldamiseks saab muudatusi teha kuni 15. juunini 
või kuni PRIA saadetud järelepärimises või e-PRIAs 
antud teates toodud tähtajani. 

• Pöörake tähelepanu e-PRIAs kuvatavatele 
teadetele ja koondinfole. Kui tekib küsimusi, 
helistage PRIA infotelefonile. 

• Mahetootjad peavad oma põllud taotlusele kirja 
panema hiljemalt 21. maiks. Pärast 21.05. taotlusele 
lisatud põllud PMA-st mahetunnustust ei saa.

Edukat taotlemist! 

Gerli.Toom@pria.ee
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Kohapealne kontroll ja 
nõuetele vastavus 
2017

Kontrollibüroo
27.03.2018

Kontrollide mahud aastal 2017
• Kohapealseid kontrolle teostati kokku 

1254 taotleja juures ning pind, mida 
kontrolliti, oli ligikaudu 124 000 ha. 

• Ühtse pindalatoetusega oli hõlmatud 674 
taotlejat kogupinnaga ligikaudu 64 600 
ha.

• Maaelu arengukava valimis oli kokku 519 
taotlejat ning pind, mida kontrolliti, oli 
ligikaudu 87 500 ha.

Pindalatoetuste valimi maht
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Enimleitud puudused otsetoetuste osas
• Rohumaa ja /või viljapuu- ja marjaaia reavahed ja 

võraalused tähtajaks niitmata, niide kokku kogumata, 
hekseldamata või muul viisil hooldamata – 241 taotleja 
624 põldu. 

• Rohumaa ja /või viljapuu- ja marjaaia reavahed ja 
võraalused karjatatud ebapiisavalt ja järelhooldus 
tegemata – 27 taotleja 81 põldu. 

• Põld ei ole kontrolli aastal toetusõiguslik (kohapealse 
kontrolli aastal põllumajandustegevuseks mittekasutatav 
maa) – 35 taotleja 92 põldu. 

• Põld on niitmata põllulindude pesitsuse soodustamiseks –
25 taotleja 173 põldu (ei ole sanktsioneeritav). Neid põlde 
peab kindlasti 2018. aastal hooldama. 

Niide on jäetud koristamata

Ebapiisav karjatamine
Põlluraamatu järgi on kõik korras, 
kuid tulemus on ilmselgelt 
ebapiisav.



21.03.2018

2

Kasutusõigus jm

• Puudub maa kasutamise õiguslik alus – 32 taotleja 64 
põldu. 

• Põllule taotleb toetust maaomanik, kes maa 
hooldamisega ei tegele – 97 taotlejat 246 põldu. 

• Ökoala ei vasta kehtestatud nõuetele – 44 taotleja 127 
ökoala. 

• Kohapeal leitud põllumajanduskultuur, mida ei ole 
ökoalana harimispraktika kultuuride loetelus – 38 
taotleja 69 põldu. 

Enimleitud puudused maaelu 
arengukava toetuste osas
• Kohapeal eestleitud kultuur või maakasutus ei ole KSM 

toetusõiguslik – 39 taotleja 55 põldu;

• Ei ole täidetud mullaproovide võtmise ja edastamisega 
seotud nõudeid – 49 taotlejal (nii KSM kui MAHE 
toetus);

• Põld ei ole MAH toetusõiguslik (kohapealse kontrolli 
käigus eestleitud põllu, maa-ala või põllu osa pindala 
on alla 0,30 ha) – 69 taotleja 135 põldu;

• Samal põllul on kasvatatud teravilja rohkem kui kolmel 
järjestikusel aastal – 14 taotleja 14 põldu.

Enimleitud puudused maaelu 
arengukava toetuste osas
• Loomal, kellel on nõutud kaks kõrvamärki/märgistust, 

puudub neist üks – 29 taotleja 62 loomal (informatiivne 
puudus)

• Mõlemad kõrvamärgid puuduvad – 5 taotleja 38 loomal

• Looma pole karjas – 19 taotleja 92 looma

• Karjatatav poollooduslik kooslus on 1. oktoobriks 
nõuetekohaselt karjatamata – 12 taotleja kooslused

• Niidetav poollooduslik kooslus on 1. septembriks 
niitmata või on niide kokku kogumata – 16 taotleja 
kooslused

Kanepist
Aasta taotlejate arv kanepi pind valimis olev pind põlde/proove
2017 135 9764 2969

267
2016 69 3503 1051 118

Etikettidel olev seemnekogus ei vasta põldudele külvatud seemnekogusele. 
Kasutatakse sertifitseerimata seemet?!

Infoks ja meeldetuletuseks!

• Maade kasutamise õiguslik alus 
taotlemise aasta 15.06 seisuga

• Õigeaegne teavitamine loomade 
liikumisest

• Mullaproovide võtmine (õige arv õige 
ettevõtte alt)

• PRIA teavitamine nõuete täitmist 
takistavatest asjaoludest!

Registri põhised loomakontrollid 2017

• Loomade liikumisest teavitamisega hilines 
59 taotlejat, kellest 13 taotlejal arvestati 
rikkumist inimliku eksimusena (HEA), mille 
eest ei sanktsioneeritud. Ca iga kolmas 
kontrollitu hilines teavituste tegemisega!

Nõuetele vastavusest 2017
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Tähelepanekud loomade registri 
osas

• Märgistamata loomade ostmine võib kaasa tuua rikkumise. 

• Looma kõrvamärgi kadumisest peab loomapidaja PRIA-le
teatama ja asendusmärgi tellima 2 päeva jooksul kadumise 
avastamisest.

• Infot loomade registriga seotud toimingute kohta ja teatiste 
vorme saab PRIA kodulehelt 
www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid

• Nõuetele vastavuse nõuded, mis puudutavad loomade 
registri toiminguid, kehtivad aastaringselt ning nende nõuete 
rikkumised võivad kaasa tuua toetuste vähendamise.

• PRIA loomade registri infotelefon on 7312 311, e-post 
loomade.register@pria.ee

2017 PRIA kohapealsetes 
kontrollides tuvastatud rikkumised

• Karuputkest levikust jättis Keskkonnaametit 
teavitamata 5 taotlejat;

• Maastikuelementide säilitamise nõudeid 
eiras 4 taotlejat;

• 15. juuniks põllumajandusmaa kohta 
viljavaheldus- või külvikorraplaani 
koostamise nõuet eiras 2 taotlejat. 

2017 KKI kohapealsetes 
kontrollides tuvastatud rikkumised

• Sõnniku- ja virtsahoidlatele ning sõnnikuaunadele 
kehtestatud nõudeid rikkus 10 taotlejat, kellest 4 oli 
mitmendat korda korduvad;

• Väetisega antavat lubatud lämmastiku kogust 
hektari kohta ületas 2 taotlejat.

2017 PMA kohapealsetes 
kontrollides tuvastatud rikkumised
12 taotleja juures tuvastati 
taimekaitsevahendite kasutamisel nõuete 
eiramisi:

• Pritsimise ajal lubatust suurem 
tuuletugevus;

• Õitsvate taimede pritsimine;

• Lubamatu preparaadi kasutamine;

• Ümberkaudsete mesinike 
pritsimistöödest teavitamata jätmine.

2017 VTA kohapealsetes 
kontrollides tuvastatud rikkumised

• Loomade identifitseerimise nõuete rikkus 12 
taotlejat;

• Asenduskõrvamärgi kadumisel või loetamatuks 
muutumisel PRIA teavitamise ja uue asendus-
identifitseerimisvahendi loomale paigaldamise 
nõude täitmata jätmine (10 rikkumist);

• Nõuetekohase arvestuse puudumine loomapidaja 
poolt peetavate veiste, lammaste ja kitsede üle (9 
rikkumist)

• Lisaks tuvastati 11 juhul loomade heaolu ja 3 korral 
sööda- ja toiduohutuse nõuete rikkumisi.

Tähelepanekud
• Karuputkest teavitada esimesel võimalusel selle 

avastamise järel ja teavitus teha ka 
põllumajandusmaaga külgneva ala kohta.

• Maastikuelement loetakse säilinuks, kui tema pind ei ole 
vähenenud üle 30% esialgsest.

• Metsaäärsed kraavid võib arvata toetusõigusliku 
põllumajandusmaa hulka, kui põllupoolne serv ja nõlv on 
visuaalselt tuvastatavad.

• Väljaspool toetusõiguslikku põllumajandusmaad asuva 
looduse üksikobjekti, kinnismälestise ja pärandkultuuri 
objekti kahjustamine või likvideerimine võib kaasa tuua 
toetuste vähenduse nõuetele vastavuse osa.
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Tähelepanekud 2

• Veekaitsevööndis on vastavalt veeseadusele 
keelatud majandustegevus. Keelatud on väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamine, nõude rikkumine 
võib kaasa tuua NV vähenduse.

• Veekaitsevööndid on nähtavad PRIA veebikaardil: 
https://kls.pria.ee/kaart/

• Alates 2018 on vedelsõnniku laotamine keelatud 
alates 15.nov-st (seni oli alates 1.dets-st) ning 
vedelsõnniku paisklaotamine 20.sept-st kuni 20. 
märtsini.

Aitäh kuulamast!
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Püsirohumaade säilitamisega 
seotud info.
Põllumassiivide registri 
uuendamine.

Kadri Pärnpuu
Põldude registri büroo

27.03.2018

Püsirohumaade tagasirajamise 
kohustuse täitmine 2017

ha vahe põhjus taotlejad

Määratud TAR kokku 8154,86

2017 taotlustel olev 
maa, mille pealt 
määratud TAR

7769,04 385,82 MAH või VPT või 
taotlustelt väljas

1545

2017 tervikuna TAR 
täidetud

5155,92 1134

2017 TAR täidetud 
osaliselt

1535,57 577,12 TAR kohustus täidetud 
osaliselt

177

2017 TAR pole üldse 
täidetud

624,44 624,44 TAR kohustus täitmata 234

2018 ha taotlejad

2017 tagasi rajamata jäänud TAR 1201,56 411

Püsirohumaade ülesharimine ja PR 
suhe kogu põllumajandusmaasse 2017

15.dets 2017
PR suhe kogu PM maasse võrdlusarvuga
võrreldes vähenenud

4,6 %

5% suhte vähenemisest jäi puudu 850 ha

2017 Taotlejate arv Pind (ha)

Ülesharitud PR 372 2521,23

PR tagasi rajamise kohustus 2018
 Taotlejad, kes 2017. aastal ei rajanud püsirohumaad tagasi kogu 

kohustuse ulatuses, peavad 2018. aastal tagasi rajama püsirohumaa 
ulatuses, mis 2017. aastal rajamata jäi. Näide: 2017. aastal pidi taotleja 
tagasi rajama 10 ha, tegelikult rajas 6 ha. 2018. aastal peab ta rajama 4 
ha. Tagasi rajamata jätmine koob kaasa kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade toetuse (ROH) vähenduse.

 Kui maa, mille alusel tagasi rajamise kohustus määrati, läheb üle teisele 
taotlejale, läheb talle üle ka kohustus püsirohumaa vastavas ulatuses 
tagasi rajada.

 Tagasi rajatud püsirohumaad peab samal kohal säilitama! Selliste maade 
üles harimine ja sinna muu kultuuri rajamine toob kaasa ROH 
vähenduse.

 Kui maa, kuhu püsirohumaa tagasi rajati, läheb üle teisele taotlejale, 
läheb talle üle ka kohustus rohumaa samas kohas säilitada.

PR tagasi rajamise kohustus 2018
 ePRIA-s ja PRIA avalikul veebikaardil põllumassiivide info juures 

on korrigeeritud „Tagasirajatava püsirohumaa pindala massiivil“ 
selliselt, et sinna on jäänud iga taotleja osas vaid täitmata 
kohustuse ulatuses tagasirajatavat pindala. Näide: 2017. aastal 
pidi taotleja tagasi rajama 10 ha, tegelikult rajas 6 ha. Tema 
taotlusel olnud põllumassiividele jääb summaarne tagasirajatava 
püsirohumaa pindala väärtus 4 ha, mille ta peab tagasi rajama 
2018. aastal.

 ePRIA-sse ja PRIA avalikule veebikaardile luuakse kiht, kus on 
näha 2017. aastal tagasi rajatud rohumaa, mida tuleb samal 
kohal säilitada.

 Seni kaua kuni tagasirajamise kohustus kehtib, tuleb põld 
tähistada TAR-ga.

Põllumassiivide registri uuendamine -
uued ortofotod
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Põllumassiivide registri uuendamine

 Põllumassiivid

 Säilitatavad maastikuelemendid

 Maakasutus

 Rohumaa vanus

 Taotlejapõhised massiivid

 Toetusõigusliku piiri muudatus sõltumata 
pindalast

Põllumassiivide registri uuendamine
Uuendatud andmed näha avalikul veebikaardil -

massiivi staatus – K-kinnitatud (M-muutmisel)

PRIA kodulehe info
Püsirohumaade info: 
http://www.pria.ee/et/Registrid/Pusirohumaade_sailitamine

Põllumassiivide registri info, sh toetusõiguslik maa:

http://www.pria.ee/et/Registrid/Pollumassiivide_register
Aitäh! 
Kadri Pärnpuu
kadri.parnpuu@pria.ee
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Muudatused e-PRIA 
taotlemise teenustes 2018. 

aastal
Kätlin Tedrema
27.03.2018

Portaalide ühendamine

• taotlemine ainult läbi e-PRIA;

• klient siseneb e-PRIAsse ühtse värava kaudu;

• portaali sisenemiseks peab klient isiku tuvastama ID-
kaardi või mobiil-ID-ga (panga paroolikaarte ei saa 
enam kasutada);

• klient peab uues e-PRIAs andma uuesti volitused 
vanas e-PRIAs asuvate teenuste kasutamiseks. 
Volitusi saab juba uues e-PRIAs anda. Uues portaalis 
vana portaali teenustele antud volitused hakkavad 
kehtima pärast portaalide ühendamist;

• portaalide ühendamine on planeeritud 24. aprill 2018. 

Üldinfo – oluline meeles pidada

• NB! Palun lisage kliendi meiliaadress 
kliendi andmete hulka!

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

• e-PRIA tehniliste küsimuste puhul telefon: 737 7677; 
sisuliste küsimuste puhul 7377679;

Üldinfo – oluline meeles pidada
• Teenuste kiirlingid esilehel;

• Esilehel kuvatakse teade, milles on lingid esitamata 
taotlusvormidele;

• TOS teadetes kuvatakse lingid esitamata taotlusvormidele;

• LOT või NAM toetuse taotleja peab esitama PT50/50A 
taotlusvormi ning täitma NV küsimustiku osa;

• Meelespea:

PT50, PT50A, ökoalad -
meeldetuletuseks

VPT skeemis osalejaid puudutav info:

• VPTst loobumise võimalust kuvatakse ainult sellistele 
taotlejatele, kes on 2015. aastal VPT skeemiga liitunud – st 
sõltuvalt taotlejast, on kuvatav taotlusvorm erineva 
ülesehitusega! 

• Samuti ei kuvata taotlejatele, kes on liitunud VPT skeemiga, 
ökoalade loetelu, kuna VPT skeemiga liitunutele need nõuded ei 
kehti. 

• VPT skeem asendab ainult otsetoetuseid, st kui taotletakse ka 
MAK toetuseid, tuleb täita NV küsimustik;

• Väljatrükile kuvatakse kõikidele VPTst loobumise punkt valikuga 
‘EI’, kui loobutud ei ole (ka nendel, kes ei ole VPT kavas).
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PT50, PT50A, ökoalad - uus
• Pindalatoetuste vormide loetelus ERK toetuse taotlusvorm;

• 2007/2009+ kohustusega meetmed lõppenud – need vormilt 
eemaldatud;

• 2 uut meedet – VESI (vajalik valida kas R või T 
rippmenüüst) ja ERT;

• MAHE MK – veerg eeltäidetud, andmed tulevad Minu Põllud 
teenusest, kuvatakse ette eelmise aasta andmed, kasutaja 
peab need muutma MP-s siis vastavalt õigeks. 

• Kui taotlejal on ökoalaks valitud vähemalt üks 
harimispraktika, kuvatakse ökoalade loetelu tabeli järele 
koos märkeruuduga lause 'Olen teadlik, et ökoalaks valitud 
harimispraktikatel on taimekaitsevahendite kasutamine 
keelatud.‘

PT50, PT50A, ökoalad - uus

• Seoses N-siduvate kultuuridega lisandub kultuuride hulka 
palju segusid.

• Põldude loetelus ja Ökoalade loetelus – siiani oli kaks 
märkekasti: Vali kõik ja Tühista kõik valikud – nüüd 
asendatud ühe märkeruuduga.

• Põldude loetelus veerg ERT – võib muutuda seoses ROH 
erisusega.

Koondinfo

Oluline on lugeda läbi koondinfo! 

Endiselt info kõikide taotletud toetuste + põldude 
arvu + pinna kohta + olulisemad %-lised
väärtused (liblikõieliste ja talvise taimkatte %, 
ökoalade % jne)

• Koondinfo ka kõikidel lisavormidel, sh 
kokkuvõte muudatusavaldusega 
muudetavatest andmetest;

E-PRIA teenused
• Endiselt olemas Toetusõiguste teenus ning Kohustuste 

teenus

• Kohustuste teenuses jooksev seis. Kohustuste 
andmete vaatamine on võimalik aastaringselt, 
kohustuste üleandmine on võimalik alates 02.05;

Aitäh!
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2018.a uuendused e-
PRIA kaardirakendustes

Vivian Parts
PRIA / põldude registri büroo

27.03.2018

Mahe maakasutuse märkimise 
võimalus põldude nimekirjas

Mahe maakasutuse märkimine 
põldude joonistamise 4. sammus

Eelmise aasta mahe maakasutuse 
väärtused või kindlaks tehtud mahe 
maakasutuse andmed tulevad 
automaatselt Minu põllud teenusesse 

Kontrollid – mahetaotleja kõikidel 
põldudel peab olema mahe 
maakasutuse lahter täidetud

Kontrollid "Tagasirajatud 
püsirohumaa" kihiga toetuste 
taotlemisel

• Kui eelmisel aastal on taotlusele 
märgitud tagasirajatud püsirohumaa, 
peab ka 2018. aastal samal kohal olema 
maakasutuseks märgitud TAR

• Teated on informatiivsed, taotleja saab 
salvestada
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Mosaiikimisse (põllu joonistamise 
2. samm – põlluala valik) 2 uut kihti

Veekaitsevöönd

Mosaiiki juurde:
PLK 2014-2020 kiht

Teate pindala kontroll - üle 
põllumassiivi piiri joonistatud ala on 
vähemalt 50m2

Abiks e-PRIAs

• http://www.pria.ee/ePRIA/Juhendid - e-
PRIA kasutusjuhend

• 737 7679 – pindalatoetuste infotelefon

• maa@pria.ee – info põllumassiivide 
kohta, avaldused jne

Aitäh!
Vivian Parts
vivian.parts@pria.ee
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