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Kohustuste pikendamine

• Kohustuseperioodi, mis lõppeb 2019. aasta 31. detsembril, võib ühe 

kalendriaasta võrra pikendada. 

• Kohustuseperioodi pikendamise korral esitab taotleja määruses sätestatud 

ajavahemikul ja viisil lisaks andmed kohustuseperioodi pikendamise kohta.

• Kui taotleja, kellel kohustus lõppeb, ei soovi kohustust pikendada, saab ta 

esitada PRIAle kohustuse üleandmise avalduse. Taotleja, kes võtab kohustuse 

üle, peab kinnitama, et võtab kohustuse üle.



Kohustuste pikendamine

Kohustuseperioodi on võimalik pikendada järgnevates meetmetes: 

1) Keskkonnasõbraliku majandamise toetus

2) Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus

3) Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus

4) Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise 

toetus

5) Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

6) Piirkondlik mullakaitse toetus

7) Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus



Kohustuste pikendamine

Enamiku põllumajanduskeskkonna toetuste ning mahepõllumajandusele ülemineku 

toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse kohustuseperioodiks

määratud viis järjestikust kalendriaastat. 

Kuna arengukava kohaseid kohustusi sai esimest korda võtta 2015. aastal, siis 

suurel osal taotlejatest lõppevad kohustused 31. detsembril 2019. 

Keskkonnaeesmärkide täitmiseks tuleb aga võimaldada jätkata keskkonnategevuste 

elluviimist ning seetõttu on vajalik lubada lõppevat kohustuseperioodi pikendada.



Uute kohustuste lubamine

Aastal 2020 on kavas uute kohustuste lubamine ainult järgnevates meetmetes:

1) Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

2) Ohustatud tõugu looma pidamise toetus



Kohustuste asendamine

Kehtestatud on erandid kohustuse asendamise kohta arengukava alusel antava 

teise toetuse saamiseks võetava kohustusega järgnevates meetmetes: 

1) Keskkonnasõbraliku majandamise toetus

2) Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus

3) Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise 

toetus

4) Piirkondlik mullakaitse toetus

5) Piirkondlik veekaitse toetus



Kohustuste asendamine

Kohustuse asendamisel teise toetuse kohase kohustusega algab uus kohustus, 

mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat. 

Tulenevalt arengukava perioodi lõppemisest ja toetuste eelarve piiratusest ei ole 

antud viie toetuse puhul 2020. aastal kavas lubada võtta uusi kohustusi. 

Uue viieaastase kohustuse võtmise korral oleks selle viimane kohustuseaasta aastal 

2024 ning väljamaksed tehtaks aastal 2025, kui on alanud järgmine 

programmiperiood ning rakendunud uued keskkonnatoetused. 



Kohustuste asendamine

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohast kohustust ei saa asendada 

mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse 

kohase kohustusega, piirkondliku mullakaitse toetuse kohase kohustusega, 

piirkondliku veekaitse toetuse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega ega 

keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse kohase kohustusega.

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse kohast kohustust ei saa 

asendada mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise 

toetuse kohase kohustusega. 



Kohustuste asendamine

Piirkondliku mullakaitse toetuse kohast kohustust ei saa asendada piirkondliku

veekaitse toetuse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega.

Erandina on võimalik piirkondliku mullakaitse toetust asendada poolloodusliku 

koosluse hooldamise toetuse kohase kohustusega.



Kohustuse suurendamine 

Kolme toetuse puhul on kehtestatud piirangud kohustusealuse maa pindala 

suurendamise kohta. 

• Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse puhul ei lubata esimese 

kohustuseaasta kohustusealuse maa pindala suurendada üle 15 protsendi

• Piirkondliku mullakaitse toetuse puhul ei lubata esimese kohustuseaasta 

kohustusealuse maa pindala suurendada üle 20 protsendi, kuna siis algab uus 

kohustus. 

• Mahe toetuse puhul on kehtestatud erand noortele. 



Mahetoetuse meede: kohustuse võtmine ja 
suurendamine

2020. aastal mahetoetuse meede suletakse ehk ei võimaldata uusi mahetoetuse 

kohustusi võtta ja olemasolevaid kohustusi suurendada.

Erandina võimaldatakse mahetoetuse kohustust kuni 15% suurendada määruse nr 

53 alusel antava põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse 

saajal.

• Erand võimaldab nendel põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja 
toetuse saajatel, kes arvestasid äriplaani koostades sellega, et 2020. aastal saab 
mahetoetuse kohustust suurendada, äriplaanis püstitatud eesmärke täita.

• Erandi puhul ei ole lubatud mahetoetuse kohustusealuse maa pindala suurendada 
üle 15 protsendi, kuna siis algab uus kohustus. Lisaks jääb jätkuvalt kehtima 
põhimõte, et ülevõetud kohustust ei saa suurendada. 



Mahetoetuse meede: kohustuse
asendamine

2020. aastal ei saa mahetoetuse kohustust asendada piirkondliku veekaitse toetuse 

kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega.

Erandina on võimalik mahetoetuse kohustust asendada poolloodusliku koosluse 

hooldamise toetuse kohase kohustusega.



Koolitused

Muudatustega lihtsustatakse ja täpsustatakse KSM-i ja mahe kohustuse ülevõtmise

korral täienduskoolitusel või õppepäeval osalemise nõuet. 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse puhul ei nõuta edaspidi 

täienduskoolitusel osalemist, kui kohustus võetakse üle pärast neljandat 

kohustuseaastat ja kohustuse ülevõtjal ei olnud varem nimetatud kohustust.

Mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise 

toetuse puhul täpsustatakse koolitusel ja õppepäeval osalemise nõude sõnastust.

Kehtiva määruse kohaselt ei nõuta algkoolitusel, täienduskoolitusel või õppepäeval 

osalemist, kui kohustus võetakse üle viimasel kohustuseaastal. 

• Täpsustatakse, et kui kohustus võetakse üle pärast neljandat kohustuseaastat, 

ei nõuta algkoolitusel, täienduskoolitusel ega õppepäeval osalemist. 



Aitäh!


