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Ühtne pindalatoetus

Peamised toetuse vähendamise põhjused:

• Puudub õigus maad kasutada või põld ei ole taotleja 

kasutuses – 403 taotlejat.

• Kindlaksmääratud põllu pindala on väiksem kui 0,30 

ha – 77 taotlejat.

• Toetuse vähendus taotluse hilinenult esitamise tõttu -

861 taotlejat (2018 oli 1079 taotlejat).

Põhjus 2018 2019

Taotletud ja 

kindlakstehtud pinna 

erinevus

601 taotlejat 

(2369 ha)

854 taotlejat 

(5157 ha)



Kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade toetus (ROH)

Põllumajanduskultuuride mitmekesistamine (MK)

Peamised toetuse vähendamise põhjused:

Nõude rikkumine 2018 2019

MK kahe kultuuri nõude rikkumise eest (ei 

ole kahte kultuuri või on peamist kultuuri üle 

75%)

MK kolme kultuuri nõude rikkumise eest, 

kuna kahte peamist põllumajanduskultuuri 

kasvatati rohkem kui 95% kindlaksmääratud 

põllumaa pindalast

MK kolme kultuuri nõude rikkumise eest, 

kuna peamist põllumajanduskultuuri 

kasvatati rohkem kui 75% kindlaksmääratud 

põllumaa pindalast

95

18

19

74

19

6



Kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade toetus (ROH)

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 

(ökoalade) olemasolu põllumaal ning 

püsirohumaade säilitamine.

Põhjus 2018 2019

Ökoalade nõude rikkumine 

(ökoalasid näidatud vähem kui 5%)

Püsirohumaa nõude rikkumise eest 

(püsirohumaa on üles haritud või 

tagasi rajamata või on juba 

tagasirajatud püsirohumaa üles 

haritud)

67

366

74

600



Noore põllumajandustootja toetus (NPT)

• Kõik liikmed ei vastanud nõuetele, peamiselt seetõttu, 

et tegu ei olnud esmase alustamisega 

põllumajanduses.

Põhjus 2018 2019

Ei vastanud NPT nõuetele 159 117



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.

• VPT kavas osalemisest loobumine taotlusel tähendab 

tavatingimustes taotlemist nii looma- kui pindalapõhiste 

otsetoetuste osas.

• VPT kavas osalemine ei ole päritav ega üleantav.

2015 

liitusid

2019 loobusid 

skeemis 

olemisest

2019

taotlesid

Taotlejate arv 2032 6 1312



Mahepõllumajandusele ülemineku 
toetus ja mahepõllumajandusega 
jätkamise toetus (MAH)

• Kultuuride erinevused – 2019. a 39 taotlejat, 2018. a  

32 taotlejat.

Põhjus 2018 2019

Viljavahelduse nõuete 

rikkumine

36 taotlejat 49 taotlejat

Liblikõieliste kultuuride 

kasvatamise nõue

55 taotlejat 48 taotlejat

MAH loomakasvatuse ja 

taimekasvatuse nõuded

101 taotlejat 58 taotlejat

Koolituse nõue 36 taotlejat 195 taotlejat



Keskkonnasõbraliku majandamise 
toetus (KSM) 

2019. a ei saanud KSM kohustust suurendada üle 20%. 

Järelepärimised, et vähendataks taotlusalust pinda. Kui ei 

vähendatud, siis suurendatud pindala osas toetust ei määratud 

(29 taotlejat).

Nõue 2018 2019

Viljavahelduse nõuete 

rikkumine
138 taotlejat 131 taotlejat

Liblikõieliste kultuuride 

kasvatamine
23 taotlejat 27 taotlejat

Talvine taimkate 

rajamata
10 taotlejat 7 taotlejat

KSM koolitus 13 taotlejat 11 taotlejat



Loomade heaolu toetus (LHT)
• Koolituse lisanõue.

• Taotlusaluseid veiseid tuleb karjas hoida kuni 31. augustini ehk 

pidamisperioodi lõpuni.

Aasta Taotles Määrati

2018 100 66

2019 127 52

Aasta Nõude rikkujaid Karjast välja liikunud loomade 

arv

2018

2019

332

45

1948

261



Kokkuvõtteks
• 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. 

• Ärge jätke taotlemist ja ka hilinenud taotlusperioodil põldude 

lisamist viimasele hetkele. Selliste põldude info ei pruugi 

eelkontrolli teatisele jõuda.

• Pöörake tähelepanu e-PRIAs kuvatavatele teadetele ja 

koondinfole. Kui tekib küsimusi, helistage PRIA infotelefonile. 

• Vastake PRIA järelepärimistele.

• Viige ennast kurssi toetuste nõuetega. Ärge taotlege 

mittetoetusõiguslikule maale.

• Veenduge, et teil on maade kasutamiseks õiguslik alus.



Oluline info 2020 taotlusvooruks
Praegu on õige aeg anda vajalikud volitused isikule (sugulane, 

sõber, konsulent jt), keda enda pindalatoetuste taotlust esitama 

volitate.

Esindusõigusteni jõudmiseks tuleb e-PRIAs pärast sisse logimist 

esmalt valida klient, keda soovitakse esindada ning seejärel 

menüüribalt „Esindusõigused ja volitused“.

Lisaks e-PRIAle on võimalik esitada volikiri vormil: Volikiri 

asjaajamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga 

(täidetav pdf) ja osaliste volituste puhul tuleb täita ka Lisa 1. 

Osaliste ehk piirangutega volituste andmine (täidetav pdf). 

Vorm(id) tuleb esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastada 

ja saata e-posti aadressile kliendiregister@pria.ee või saata paberil 

täidetud volikiri/lisa 1 postiga aadressile Tähe 4, Tartu 51010.

Lisainfo: https://www.pria.ee/registrid/esindusoigused-ja-volitused 

https://www.pria.ee/sites/default/files/2020-02/Volikiri asjaajamiseks P%C3%B5llumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (t%C3%A4idetav pdf).pdf
https://www.pria.ee/sites/default/files/2020-02/Lisa 1. Osaliste ehk piirangutega volituste andmine (t%C3%A4idetav pdf).pdf
mailto:kliendiregister@pria.ee
https://www.pria.ee/registrid/esindusoigused-ja-volitused


Edukat taotlemist! 

PRIA loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefon 

737 7679

info@pria.ee

Vaadake infot PRIA kodulehel www.pria.ee



Kohapealsed kontrollid

Ülle Laur

PRIA otsetoetuste osakonna kontrollibüroo



Kohapealsed kontrollid 2019

• Pindalatoetuste kohapealseid kontrolle teostati kokku 1160 
taotleja juures ning pind, mida kontrolliti, oli ligikaudu 149 500 
ha. 

• Ühtse pindalatoetusega oli hõlmatud 770 taotlejat kogupinnaga 
ligikaudu 102 600 ha.

• Maaelu arengukava toetuste valimis oli kokku 313 taotlejat ning 
pind, mida kontrolliti, oli ligikaudu 89 880 ha.



Pindala- ja MAK loomatoetuste valimid

• Valimisse võetakse 5% iga meetme taotlejatest.

• 20-25% valimist peab moodustama juhuvalik.

• Alates 2015.a ÜPT, PKV ja NPT osas ainult juhuvalik.

•LHT osas 5% (veised, lambad) või 100% loomadest (sead 
ja kanad).

• 20% püsirohumaa tagasirajamise (TAR) kohustusega 
taotlejatest.

• Kanepi pinnast 30% (pind + THC sisaldus).



ÜPT rikkumised 2019

• Rohumaad nõuetekohaselt hooldamata
322 taotleja 889 põldu, lisaks SATIKA poolt 106 taotlejat ja 

179 põldu 
• Rohumaa tähtajaks hooldamata, kuid tehtud teavitus töid 

takistavatest asjaoludest
4 taotleja 7 põldu

• Kontrolli aastal põllumajandustegevuseks mittekasutatav 
maa
54 taotleja 76 põldu

• Põld on niitmata põllulindude pesitsuse soodustamiseks 
(lubatud tegevus)
41 taotleja 205 põldu, lisaks SATIKA poolt 121 põldu ja 47 

taotlejat.



Maa kasutusõigus

• Puudub maa kasutamise õiguslik alus

34 taotleja 65 põldu.

Lisaks riigimaadel puudus õiguslik alus 128 taotlejal kokku 
401 põllul

•Põllule taotleb toetust maaomanik, kes maa 
hooldamisega ei tegele

233 taotleja 682 põldu. 

Suurel osal juhtudest tegemist naabri poolt üle piiri 
haritud pindadega.



Kanep

Aasta Taotlejate arv Kanepi pind kokku Valimis olev pind Põlde/proove

2019               57                               4455                        1340                         114

2018               60                               3585                        1157                         126

2017 135 9764 2969 267



Rohestamise rikkumised

•28 taotlejal 71 ökoala ei vastanud kehtestatud 
nõuetele.

•31 taotleja 51 põllul leiti eest kultuur, mis ei 
olnud  harimispraktika kultuuride loetelus.

•Lämmastikku siduvat kultuuri on kasvatatud 
veekaitsevööndis - 3 taotlejat (7 põldu).



Enimleitud puudused MAK toetuste osas (1)

• Kohapeal eestleitud kultuur ei ole KSM toetusõiguslik

26 taotlejat 40 põldu

• Kohapeal eestleitud põld on vanem kui 4-aastane 
rohumaa

10 taotlejat 17 põldu

• Ei ole täidetud mullaproovide võtmise ja edastamisega 
seotud nõudeid

50 taotlejal (nii KSM kui MAHE toetus) lisaks olid 
orgaanilise C proovid puudu 7 taotlejal



Enimleitud puudused MAK toetuste osas (2)

•Kohapeal leitud kultuur kuulub madalama 
ühikumääraga gruppi

56 taotlejat  176 põldu

•Põld ei ole MAH toetusõiguslik, sest eestleitud
põllu, maa-ala või põllu osa pindala on alla 0,30 
ha

95 taotlejat 148 põldu

•Mõne viljavaheldusnõude rikkumine leiti 13 
taotlejal 



PLK rikkumised 2019

• Karjatatav poollooduslik kooslus on 1. oktoobriks 
nõuetekohaselt karjatamata – 23 taotlejat.

• Niidetav poollooduslik kooslus on 1. septembriks 
niitmata või on niide kokku kogumata – 18 taotlejat.

•Ala ei ole hooldatud KeA poolt taotlusperioodil 
kinnitatud hooldamisvõttega – 10 taotlejat.

• Poollooduslikku kooslust on hekseldatud KeA
nõusolekuta – 10 taotlejat.



LHT rikkumised 2019 (veised, lambad, kitsed)

•Loom, kellele toetust taotleti, ei olnud 
karjatamisperioodil taotleja karjas – 34 looma (14 
taotlejat).

•Loom karjast välja läinud pärast 2.maid (lambad, kitsed) 
– 504 looma (13 taotlejat).

• Loomal, kellel on nõutud kaks kõrvamärki/märgistust, 
puudub neist üks – 91 looma (28 taotlejat).

• Teostada andmete kontroll loomade registrist – 72 
looma (15 taotlejat). 

•Looma pole karjas lubatud põhjusel - 16 looma (10 
taotlejat).



LHT rikkumised 2019 (sead)

•Toetust taotleti sigade kohta, keda taotleja peab 
loomakasvatushoones, kus kasutatakse 
vedelsõnnikutehnoloogiat, mille tulemusena 
tekib vedel- või poolvedelsõnnik – 2 taotlejat.

•Taotleja ei ole täitnud sigade allapanuga seotud 
nõudeid. Loomataudi ennetamiseks ei ole 
rakendatud bioohutusmeetmeid –2 taotlejat.



Infoks ja meeldetuletuseks!

• Maade kasutamise õiguslik alus

• Kultuuride järgnevus (ka kohustuse ülevõtmisel)

• Rohumaade vanuse jälgimine

• Põllukultuuri muutumisel teha muudatus ka taotluse

• Korralikult täidetud põlluraamat

• Teavitada töid takistavatest asjaoludest esimesel võimalusel

• PLK-del on oluline jälgida niitmisega või karjatamisega alustamise 
kuupäevi. Oluline on ala hooldada taotletud hooldusvõttega.

• KSM ja MAHE taotlejad (5-kohustusaasta) vaadaku üle Corg
proovide arvud mullaproovides

• LHT sigadele taotlemisel veenduda, et loomapidamishoones on 
tehnoloogiliselt võimalik allapanu nõuet täita ja siis tuleb seda 
nõuet ka reaalselt täita.



Aitäh!
Aitäh!


