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Taotlemine maale, mida pole kantud 
põllumassiivide registrisse 

Esitage juba varakult enne taotluste vastuvõtu algust ettepanek maa 
registrisse kandmiseks teenuse „Põllumassiivide muudatused“ (e-PRIA –
Valdused – Põllumassiivide muudatused) kaudu.

Tutvuge PRIA kodulehel juhisega „Abiks taotlejale“ (peatükk 
Toetusõiguslik põllumajandusmaa).

Veenduge maa toetusõiguslikkuses, kui lisate selle taotlusele. 



2021. aastal saab taotleda järgmisi otsetoetusi ning MAK 
pindala- ja loomatoetusi

Otsetoetused:

• ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);

• noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus (NPT);

• puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);

• jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse (VPT) kavas osalemisega.

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 toetused:

• keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);

• keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK);

• keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA);

• piirkondlik mullakaitse toetus (MULD);

• piirkondlik veekaitse toetus (VESI);

• kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT);

• poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK);

• mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH);

• ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);

• loomade heaolu toetus (LHT);

• Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT).



Taotluse esitamine 
(Taotluste vastuvõtt 02.05- 21.05 ja hilinenud vastuvõtt  22.05- 15.06.2021)

• Kontrollige üle kontaktandmed: telefoni number ja e-posti aadress. 

• Tehke varakult volitused! 

• Enne taotluse esitamist viige end kurssi toetuse saamise nõuetega (nt tutvustav 
tekst kodulehel, juhendmaterjal Abiks taotlejale) ning kasutage juhendmaterjale 
ka taotlust täites.

• Esitage taotlus varakult, siis jõuab 15. juuniks vead parandada. 15. juuniks tuleb 
esitada ka kõik lisavormid! 

Selleks ajaks peab ka mesinik kinnitama vormi MT63 (Mesiniku   mesilaspered). 
• Pöörake tähelepanu e-PRIA teadetele. Tähelepanuta ei tohi jätta ka kollaseid 

teateid! 



Taotluse esitamine  

• Jälgige, et kõik toetuse taotlemise märked oleks tehtud:

- 5-aastase kohustuste puhul tuleb kohustuse jätkamiseks igal aastal seda toetust taotleda

- MAH toetuse taotlemiseks ei piisa MAH maakasutuse veeru täitmisest

- MAH ühikumäära suurendamiseks tuleb teha MAH loomade, mahepõllumajanduslikult toodetud 
sertifitseeritud kartuli ja teravilja kohta taotlemise märked

- MAH kuni 3-aastase külvikorras oleva rohumaale toetuse saamiseks tuleb teha vastav märge

- MAH märge tuleb teha ka PR põldudele, kui kohustusperioodi jooksul on PR põldudele toetust saanud, ka 
juhul, kui maheloomi enam ettevõttes ei ole

• Kontrollige, et taotlusele on märgitud kultuurid, mis kasvavad seal 15. juuni seisuga. Ärge unustage allakülve
märkida. 

• Pärast 15. juunit muudetud kultuuride puhul ei määrata toetust selliste põldude kohta,  mille muudetud 
kultuur ja algselt taotlusel olnud kultuur kuuluvad erinevasse ühikumääragruppi. 

• Taotluse esitamisega seotud küsimuste puhul on hea, kui taotleja PRIAsse helistades on ka ise arvuti taga. 

• Enne lõplikku taotluse esitamist tutvuge taotlusvormi lõpus kuvatava taotluse andmete kokkuvõttega 
(koondinfo).



PLK aladele taotletakse NAT ja/või MAH toetust

Sama maa-ala kohta taotletakse nii poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK) 
kui ka MAK arengukava alusel antavaid muid pindalatoetusi (NAT, MAH). 

PLK taotluse MT68 vormi esitamisel antakse sellekohane hoiatusteade.

Kui taotleja jätkab PLK kohustusega, siis ebasobiva kattuvuse eemaldamiseks peab 
taotleja esitama muudatusettepaneku ning eemaldama PT50A vormilt vastava põllu 
juurest NAT, MAH taotlusmärke. 

Maaeluministri 27. aprilli 2015. a määrus nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise 
toetus“ § 5 lg 7 .

Maaeluministri 27. aprilli 2015. a määrus nr 42 „ Natura 2000 alal asuva 
põllumajandusmaa kohta antav toetus“ § 5 lg 4 .

Maaeluministri 05. mai 2015. a määrus nr 53 „ Mahepõllumajandusele ülemineku 
toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus“ § 8 lg 7 p 5. 



Põldude maakasutuse tüübid rohumaadel

Probleemide ennetamiseks tutvuge maade varasema ajalooga 
veebikaardil https://kls.pria.ee/kaart/. Vajalikud kihid on  
„Põllumassiivid“, „Tagasirajatud püsirohumaa“,  varasemate aastate 
taotletud põllud

Jälgige põldude salvestamisel kuvatavaid  teateid rohumaa vanuse 
(P, PR, TAR) kohta ja kirjutage nõutavad selgitused  nii, et oleks 
võimalik välja lugeda taotleja  seisukoht rohumaa tegeliku vanuse 
kohta koos viitega varem kasvanud kultuuridele. Sageli kirjutatakse 
nt „on püsirohumaa / ei ole püsirohumaa / rohumaa uuendus / 
karjatamine / ei ole TAR“  jne

https://kls.pria.ee/kaart/


TAR kohustus, PR ja TAR ülesharimine

Jälgige taotlemisel kuvatavaid teateid (TOS1061)  tagasirajamise kohustuse täitmise 
kohta. Samuti teavitatakse taotlejaid kirjalikult  taotlusperioodi jooksul TAR-i
rajamata jätmisest või üleliigsest rajamisest, et nad saaks teha vajalikud 
muudatused.

Jälgige põldude salvestamisel kuvatavaid teateid ja taotluse koondinfot TAR-i ja PR-i
üles harimise kohta. On esinenud arvamust, et varem rajatud TAR-i võib üles harida, 
kui samal aastal sama suur pindala teise kohta rajada. See ei ole õige, varem rajatud 
TAR tuleb samal kohal säilitada kuni rohumaa vanuse 6-nda aastani (kaasa arvatud)

PR- i ja TAR-i nõuete täitmist kontrollitakse kõigil taotlejatel, kes peavad täitma 
rohestamise nõudeid. Täitmata jätmist ei saa põhjendada maade liikumisega ühelt 
kasutajalt teisele või info puudumisega, sest andmed on nähtavad nii veebikaardil 
kui taotlemise ajal e-PRIA-s.



Taotlemine riigi omandis olevale maale
Tutvuge PRIA kodulehel juhisega „Abiks taotlejale“ (peatükk Põllumajandusmaa 
kasutusõigus).

Riigi omandis olevate maade puhul, erinevalt eraomandis olevatest maadest, on 
maade kasutusse andmisel ette nähtud kohustuslik kirjalik vorminõue.

Katastriüksuste omandivormi on võimalik vaadata ka PRIA avalikul veebikaardil 
https://kls.pria.ee/kaart/ . Sisestage otsingusse katastriüksuse tunnus. Avanevas 
aknas kuvatakse omandivorm.

Maa-ameti poolt hallatava riigimaa kasutamiseks õigustatud isikute kohta saab 
infot vaadata ka Maa-ameti Riigimaade kasutuslepingute teemalehel olevast 
jooksvalt uuenevast tabelist „Põllumaa kasutajad“. Teemalehel on toodud ka 
Maa-ameti spetsialistide kontaktandmed, kelle poole lepingutega seoses 
pöörduda.

https://kls.pria.ee/kaart/
https://www.maaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kinnisvara-haldamine/riigimaa-kasutuslepingud


MAK pindala- ja loomatoetuste kohustused

Olge kursis kohustuse pikkusega. Kontrollige kohustuste andmeid e-PRIAs. 

2021. aastal on lubatud järgmised asendused:

KSM -> MAH (lubatud on ainult täielik asendamine)

MAH -> PLK (lubatud on nii osaline kui täielik asendamine)

MULD -> PLK (lubatud on nii osaline kui täielik asendamine)

Kõigi 5-aastaste kohustuste suurendamisel üle lubatud protsendi, algab uus kohustus, 
mille kestus on 1 kalendriaasta.



Koolituste tähtajad
• MAH täiendkoolituse tähtaeg on juba 1. juuni!

• Algkoolituse tähtaeg on kohustuse võtmise/ ülevõtmise aasta 1. november. Algkoolitusena lähevad arvesse 
alates 2016. aastast läbitud koolitused ja täiendkoolitusena kohustuseperioodil läbitud koolitused. 
Täiendkoolituste puhul ei arvestata nende koolitustega, mida on arvestatud algkoolituse nõude täitmisel.

• KSM täiendkoolituse tähtaeg on juba 15. juuni! Algkoolituse tähtaeg on kohustuse võtmise/ülevõtmise aasta 
1. detsember. Arvestatakse alates 2015. aastast läbitud koolitusi. 

• Kui taotlete LHT koolituse lisamakset, siis koolitus peab olema läbitud 15. juuniks 2021.

• VESI toetuse kohustuse võtmisel on veekaitsekoolituse läbimise tähtaeg 01.12.2021.

• KSA toetuse kohustuse võtmise/ülevõtmise aasta 1. detsembriks peab olema läbitud keskkonnasõbraliku 
aianduse koolitus. Arvestatakse alates 2015. aastast läbitud koolitusi.

• KSK esmakordse taotlemise aasta 1. detsembriks peab olema läbitud keskkonnasõbraliku aianduse koolitus. 
Arvestatakse alates 2015. aastast läbitud koolitusi.

• PLK koolituse läbimise tähtaeg on kohustuse võtmise/ülevõtmise aasta 1. oktoober. Arvestatakse alates 
2015. aastast läbitud koolitusi.



Üldised soovitused kontrollperioodiks

• Nõudeid tuleb täita kogu perioodi vältel; 

• nõuete täitmist takistavatest asjaoludest tuleb viivitamatult teavitada;

• kontrollaruanne – tutvuge, küsige, selgitage!

• PRIA saadetud kirjad/teavitused/järelepärimised – nendele tuleb 
õigeaegselt tähelepanu pöörata, et vältida hilisemaid probleeme.



ÜPT/ROH/PKV
Rohumaa nõuete kohaselt hooldamata



ÜPT/ROH/PKV
Kontrolli aastal põllumajandustegevuseks mittekasutatav 

maa



ÜPT/PKV/ROH

• Puudub maa kasutamise õiguslik alus;

• kohapeal on leitud põllumajanduskultuur, mis ei ole ökoalana 
harimispraktika kultuuride loetelus;

• PKV toetust taotletakse mittetoetusõiguslikule kultuurile.



MAK pindala- ja loomatoetused

• Kohapeal eest leitud kultuur ei ole KSM toetusõiguslik;

• kohapeal eest leitud põld on vanem kui 4 aastane rohumaa –
taotlemisel veenduda rohumaa vanuses;

• ei ole täidetud mullaproovide võtmisega seotud nõudeid – palju 
probleeme ülevõetud põldudega;

• kohapeal leitud kultuur kuulub madalama ühikumääraga gruppi



Nõuanded LHT meetme taotlejale

Taotlemisel oluline jälgida:

• kas soovitakse taotleda LHT toetust allapanul peetavatele sigadele või 
suuremal pinnal peetavatele sigadele;

• karjatatavatele loomadele taotlemisel on oluline meeles pidada, et kui 
loom läheb karjatamisperioodil karjast välja, tuleb loom ka taotluselt 
maha võtta;  

• munakanadele taotlemisel on oluline meeles pidada, et taotletakse 
munakanade keskmisele arvule. 



Nõuanded PLK meetme taotlejatele

• PLK hooldamise puhul tuleb jälgida niitmise või karjatamise alguse- ja 
lõputähtaegasid; 

• oluline on, et taotlusel esitatakse hooldusvõte, mis on ka reaalselt ala 
peamiseks hooldusvõtteks; 

• karjatatavate alade puhul peab karjatamise tulemus olema tuvastatav 
1. oktoobriks; 

• hekseldamine on PLK aladel lubatud vaid Keskkonnameti eelneval 
nõusolekul.



Tähelepanekuid nõuetele vastavuse kontrollidest (1)

Maastikuelemendid

• Maastikuelemendi kriteeriumitele vastav element tuleb säilitada ka juhul, kui 
taotleja ei ole sellest ise registrisse teada andnud või nõuetele vastavuse 
küsimustikus märkinud, et tema valduses on maastikuelemente;

• PRIAt tuleb teavitada, kui maaparandustööde tõttu tuleb eemaldata 
maastikuelement või kui tormiga on murdunud looduskaitseseaduse alusel kaitse all 
olev üksik puu.

• Kui rendimaal on maastikuelement kahjustatud või eemaldatud ja seda on teinud 
maaomanik, tuleb teavitada PRIAt ning esitada vajadusel rendileping, et välja 
selgitada kas element oli renditud maa hulgas.



Tähelepanekuid nõuetele vastavuse kontrollidest (2)

Karuputk

• Taotleja peab hoolsalt kontrollima oma valduses olevaid põllumajandusmaid ja 
põllumajandusmaaga külgnevaid alasid ning karuputke leidmisel sellest 
Keskkonnaametile (KeA) teada andma. 

• kui tekib raskusi karuputke määramisega, on mõistlik esitada teavitus;

• karuputke leidumine põllumajandusmaal ei ole nõude rikkumine, vaid 
rikkumine on sellest KeA teavitamata jätmine.

• taotleja juures ei kontrollita karuputke tõrjekavast kinnipidamist, vaid 
teavitusnõude täitmist.



Tähelepanekuid nõuetele vastavuse kontrollidest (3)

Administratiivsed kontrollid

• Loomade liikumisest teavitused;

• loomade märgistamise kohustus.



Maade hooldamise kontroll seire teel

2020.a seirati 421 382 ha kokku 101 701 põldu
Seirati kõiki põlde, millel saab kas niita või karjatada 



Kuidas me seda teame? 

Niitmine on toimunud 21.06 ja 28.06
vahelisel ajal

Niitmist ei ole toimunud. 

Töötab automatiseeritud süsteem,
mis kasutab Sentinel 1 ja Sentinel 2

aegridu.



Koostöö

Meeldetuletuskiri (e- kiri)
ca 10. august

Tegevused 

Hooldustööd tähtaegselt 
tehtud

Toetustaotluse muudatus, 
võttes maha taotlemise 

märked või muutes põllu 
piiri

Taotleja saab toetust nende põldude 
eest, kus on hooldustööd õigeaegselt 

tehtud. Sanktsioone ei järgne

Taotleja  jätab kirja 
tähelepanuta, ei tee midagi 

Järelepärimine pärast 
hooldustähtaja lõppu või 

kohapealne kontroll

Võimalik toetussumma 
vähendamine



Kirjade mõju

• Meeldetuletuskirjad saadeti kokku 4 942 taotlejale 11 330 põllu 
kohta;

• taotlusandmeid muudeti ajaperioodil 10. – 31. august 149 põllu ja 
531 ha võrra;

• pärast hooldustähtaja lõppu saadeti kirjad 171 taotlejale kokku 286 
põllu kohta. Toetussumma vähendamine 91 taotleja 139 põllu eest.



Soovitusi

• „Abiks taotlejale“ on oluline dokument! Hooldustööd tuleb teha vastavalt 
nõuetele. 

• Kui karjatad, tee juba taotlusel karjatamise märge (väldib liigseid 
järelpärimisi).

• Hoolitse, et PRIA poolt saadetud kirjad läheksid õigele kontaktile.

• Loe mõttega PRIA kirju! 

• KOHE, kui selguvad  vältimatud asjaolud, et tööd ei saa teha, palun reageeri 
- muuda taotlust. 

• Nõustaja kui hea abiline! 

• Levinud küsimustele leiab vastuseid ka PRIA kodulehelt.  



Küsimuste korral ja abi saamiseks helistage PRIA loomatoetuste ja 
pindalatoetuste infotelefonile 737 7679 või saatke e-kiri info@pria.ee


