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Üldinfo

• e-PRIA: https://epria.pria.ee/

• e-PRIA kasutamise juhendid: 
https://www.pria.ee/infokeskus/e-pria-kasutamise-
juhendid - hetkel olemas 2020 juhendid.

• e-PRIA tehniliste küsimuste puhul telefon: 737 7677

• Uues e-PRIAs tehtud muudatused jõuavad nö vanasse 
e-PRIAsse 2 min jooksul.



Meiliaadressi olulisus!
• Masspostitused – osasid masspostitusi saadab välja 

süsteem, seega on masspostituse peal ka kliendi nimi ja 
välja toodud konkreetsemalt nt millise vormiga probleem on! 
Vastava info saadame kliendi e-mailile. Kui see puudub, siis 
klient teavitust ei saa.

• Juhul, kui masspostituskirjas puudub kliendi nimi, on teavitus 
saadetud vastava e-mailiga seotud kliendile. 

• Alates 2021. a ei ole taotlusel enam küsimust selle kohta, 
kas klient soovib saada otsust elektroonselt. Juhul, kui kliendi 
meiliaadress on kliendi andmetes olemas ja kinnitatud, 
suhtleme kliendiga selle meiliaadressi kaudu. 

• NB! juriidiliste isikute ja FIE-de e-posti aadressid võtame 
Äriregistrit ning nende muutmiseks palume pöörduda 
Äriregistrisse.





TARU – Mesilaspere toetus



TARU meede
• Taotluste vastuvõtt 1.05-17.05; muudatusi saab esitada 

kuni 28.06 (ainult vähendada arvu + tuleb selgitustesse 
kirjutada vähenemise põhjused). 

• Taotlust saab tagasi võtta ehk annulleerida. 
Muudatusavaldust annulleerida ei saa, muudatuse 
tagasivõtmiseks tuleb esitada uus muudatustaotlus.

• Toetuse saamise eeltingimused:
- mesila on registreeritud hiljemalt 1.05.2021;
- mesilasperede arv on teavitatud registrisse
ajavahemikul 1.05.2021 kuni 17.05.2021;

• Pidamisperiood: taotluse esitamisest kuni 15.06.2021; 



• NB! UUS tegevuskoht (mesila) tuleb 
registreerida hiljemalt 1.05.2021. Kui uus 
mesila registreeritakse alates 2.05.2021, siis sellele 
mesilale 2021. a TARU toetust taotleda ei saa!

• Alates 1.05.2021 tuleb esitada teenuses 
„Mesilasperede arvu teatamine“ 
mesilasperede arv.

• Toetuse taotleja peab olema registreeritud 
nii toetuse taotlejana kui ka loomapidajana.



• Kui taotluses märgitud mesilaspere tegevuskoht 
muutub enne 15. juunit, tuleb sellest, seitsme tööpäeva 
jooksul, arvates pidamiskoha muutusest, kuid mitte 
hiljem kui 15. juunil, teavitada põllumajandusloomade 
registrit, esitades selleks PRIA poolt välja töötatud 
soovitusliku vormi „Teavitus mesilasperede 
tegevuskoha muudatustest“ millele tuleb märkida 
tegevuskohtade registreerimise numbrid kust ja kuhu 
mesilaspered viidi ning ümber paigutatud 
mesilasperede arv.

• Tegevuskoht kuhu mesilaspered viidi, ei pea olema 
hiljemalt 1.05 tegevuskohana registreeritud. 



Volitused: 

Kui täielikud volitused puuduvad, siis osalistest volitustest 
peavad olema:

• taotluse esitamiseks grupp pindala- ja loomatoetused või 
alamgrupp loomatoetused (otsetoetused); 

• registritoimingute jaoks grupp Loomade register;  

• otsused lähevad vanasse e-PRIAsse, otsuse nägemiseks 
peab olema volitus ka grupile Dokumendid (PRIAle
esitatud/iseteeninduskeskkonnas esitamata/PRIA saadetud 
dokumendid)

Volitusi saab lõpetada volituse saanud ja volituse andnud isik 
e-PRIAs:  „Esindusõigused/volitused“  -> konkreetse volituse 
rea lõpus vajutades „Lõpeta volitus“.



• TARU meetme toetustaotlus asub uues e-PRIAs; 

Otsi loetelust TARU – Mesilaspere toetus:



• Kui loomapidajal on varasemalt mesila registreeritud, siis 
mesilasperede arvu teatamiseks on uues e-PRIAs avatud vastav 
e-teenus: Registrid -> Alusta uut taotlust ->Mesilasperede arvu 
teatamine.



• Uue e-PRIA teenuses „Mesilasperede arvu teatamine“ 
leitakse vormile ainult need kehtivad mesilad/alad, mis 
on 01.05 seisuga registris olemas ja kliendi nimel.

• Kui uus mesila on registreeritud pärast 01.05, siis uues 
e-PRIAs selle mesila kohta arvu teatada ei saa, vaid 
sel juhul tuleb saata selgitusega kiri meilile 
loomade.register@pria.ee koos sooviga 1. mai seis 
kirja panna. 

• Pikemalt saab lugeda siit: 
https://www.pria.ee/registrid/mesilased



• Tegevuskoha saab registreerida hetkel veel vanas e-PRIAs
vastavas teenuses: Teenused -> Loomade register -> Andmete 
esitamine -> Hoone, ala või mesila registreerimine. Mesila puhul 

tuleb valida loomapidamisala ja täita avanev registreerimise vorm.



• Alates 13.04.2021 avatakse tegevuskoha registrisse kandmise 
teenus uues e-PRIAs: Registrid –> Tegevuskohaga seotud 
taotlused ja teavitused –> Alusta uut taotlust –> 
Majandustegevusteade (ettevõtte puhul) või Loomapidamisega 
tegelemise teade (füüsilise isiku puhul).



Pindalatoetuste taotlemine



Üldinfo – oluline meeles pidada
• Pindalatoetustega seotud teenused asuvad kõik vanas e-

PRIAs;

• Taotlusperioodil kuvame Pindalatoetuste taotluse kiirlingi 
vanasse e-PRIAsse sisenemise järel;

• Esilehel kuvatakse teade, milles on lingid pooleliolevatele või 
esitamata taotlusvormidele;

• Pärast vormi esitamist kuvatavas TOS teates on lingid 
taotlusvormidele, mis tuleb lisaks esitada;  

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



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 vastavalt tehtud valikule kas 'EI' või 'JAH'. 
Taotlejale, kes pole VPT, kuvatakse valikuks '-' (kriips). 



Muudatused põhivormil
• Eemaldatud üleminekutoetused;

• 2021. aastal olemasolevaid MAK toetuste 5-aastaseid kohustusi 
pikendada ei saa. 

• 2021. aastal on võimalik taotleda 1-aastase kohustuseperioodiga 
KSM, MULD, VESI, KSA, SORT, OTL, PLK ja MAH toetust. 

• Muudatused seoses kohustuste asendamistega. 

• Vormilt eemaldatud elektroonse suhtluse kinnitus. 

MT60B

• vormil kuvatakse ette lambad, kelle kohta taotleti eelneval aastal 
OTK toetust;



Koondinfo ja TOS teated

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;

NB! PALUN LUGEGE LÄBI KÕIK TOS TEADETE 
TEKSTID! Kui on küsimusi nende osas, palun pöörduge 
infotelefoni poole. 



E-PRIA teenused
• Endiselt olemas Toetusõiguste vaatamise ja 

üleandmise teenus ning Kohustuste vaatamise ja 
üleandmise teenus;

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

• 2021. a suvel on plaanis üle viia uude e-PRIAsse
järgmised teenused:

- Heinaseemne põldude põldtunnustamine;

- Mahetunnustatuse andmed;

- Koolituse andmete vaatamine.



Aitäh!
Kätlin Tedrema
Katlin.Tedrema@pria.ee


