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Ühtse pindalatoetuse ja rohestamise toetuse 
muudatustest 2020. aastal:

• Taotlusvormil täpsustatakse haljassööda kasutusotstarvet (senise H - märke
asemele kuvatakse 2 valikut: HM - põllul kasvatatakse põllumajanduskultuuri
haljasmassi saamiseks, k.a haljaskultuuri taastuvenergia tootmiseks ja KAR-
põldu kasutatakse rohumaana loomade karjatamiseks);

• Edaspidi avalikustab PRIA, vaid oma veebilehel teabe selle kohta, kui
püsirohumaa suhtarv võrdlusarvuga võrreldes väheneb üle 4% riigi tasemel.
Tegemist on nö varajase hoiatuse süsteemiga (edaspidi taotlejaid
individuaalselt ei teavitata);

• N - siduvate põllumajanduskultuuride kasvatamine veekaitsevööndis –
muudatus seotud 1. oktoobril 2019 jõustunud veeseadusega, kus muutub viide
veekaitsevööndiga seotud tingimuste täitmise osas (senise § 29 asendatakse
nüüd §-ga 118).



Piimalehma kasvatamise otsetoetused 
aastal 2020
• Taotlusperiood on 2. märts kuni 23. märts.

• Piimalehma kasvatamise otsetoetust võib taotleda taotleja, kes põllumajandusloomade registri 

andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise aastal ajavahemikul 2. märtsist kuni 8. maini kuni

400 piimalehma.

• Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus piimalehma kasvatamise otsetoetust võib taotleda 

taotleja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise

kalendriaasta 2. märtsist kuni 8. maini piimalehma.

• Toetusi võib taotleda piimalehma kohta, kes kuuluvad järgmisse tõugu: eesti holstein (EHF), eesti 

punane (EPK), eesti maatõug (EK), šviitsi (AP), äärširi (FA) või dzörsi (JER).

• Piimalehma loetakse nimetatud tõugu kuuluvaks, kui tal oli asjaomase tõu tunnused. Piimalehmaks 

ei loetud lehma, kes on saadud lihatõuga ristamisel ning kuulub lihatootmiseks peetavate 

loomadega samasse karja.

• Toetusi antakse taotleja karjas peetavate nõuete kohaste piimalehmade arvu aritmeetilise keskmise 

alusel, mille arvutamisel võtab PRIA aluseks taotleja karjas peetavate nõuete kohaste piimalehmade 

arvu ajavahemikul 2. märtsist kuni 8. maini igal päeval ning ümardab saadud tulemuse täisarvuni. 

• Toetuste eelarve on kokku 5 770 400 EUR.



NV süsteemi muudatused aastal 2020

HPK määruses muutunud § 1

(1) Vooluveekogu äärde tuleb jätta puhverriba, kus on keelatud väetist kasutada. 

Puhverriba laius arvestatakse veeseaduse § 118 lõigetes 3 ja 4 sätestatud lähtejoonest. 

Puhverriba laius on vähemalt:

1) üks meeter – alla 10-ruutkilomeetrise valgalaga peakraavil ja 

maaparandussüsteemi avatud eesvoolul;

2) 10 meetrit – jõe, oja ja kanali puhul ning üle 10-ruutkilomeetrise valgalaga 

peakraavil ja maaparandussüsteemi avatud eesvoolul.

(2) Vee kasutamisel põllumajandusmaa niisutamiseks peab veeseaduse §-s 187 

sätestatud juhtudel olema veeluba, sealhulgas kui kasutatakse:

1) põhjavett üle 150 kuupmeetri kuus või üle 10 kuupmeetri ööpäevas;

2) pinnavett üle 30 kuupmeetri ööpäevas.



NV süsteemi muudatused aastal 2020

Kohustuslikud majandamisnõuded (KM)

Eemaldatud  nõudest KM 1 NÕUE 1 alt:

• Kasvavate kultuuridega kaetud haritavale maale tohib 1. novembrist kuni 30. 

novembrini laotada sõnnikut juhul, kui see 48 tunni jooksul mulda viiakse.

Lisandunud nõudesse KM 1 NÕUE 1 alla:

• Kasvavate kultuurideta põllul tuleb sõnnik pärast laotamist mulda viia 48 tunni 

jooksul.

Lisandunud nõudesse KM 1 NÕUE 3 alla:

• Nitraaditundlikul alal on väetamine, taimekaitsevahendi kasutamine ja sõnniku 

aunas hoidmine keelatud oluliste allikate ja karstilehtrite ümbruses kuni 50 meetri 

ulatuses veepiirist või karstilehtri servast. 
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