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Otsetoetuste ja nõuetele vastavusega 
seotud probleemid,  lahendused

Lilia Kulli
konsulent

Otsetoetused

-ühtne pindalatoetus (ÜPT) koos kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
toetusega (nn rohestamine, ROH),
- noore põllumajandustootja toetus (NPT),
- piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK), 
- puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV)
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Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 toetused:

- keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM), 
- keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatuse ning  
maasikakasvatuse toetus (KSK)
- piirkondlik mullakaitse toetus (MULD), 

- piirkondlik veekaitse toetus (VESI), 
- keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA), 
- kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT), 
- ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL),
- poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK),
- mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega 

jätkamise toetus (MAH),
- Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT), 
- - Natura 2000 toetus erametsamaale (NAM), 
- - loomade heaolu toetus (LHT).

Nõuetele vastavus

• Nõuetele vastavuse süsteem kehtib Euroopa Liidu 
ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) toetuste 
taotlejatele. 

• Süsteemi eesmärk on tagada, et toetusi saaksid 
täies mahus need taotlejad, kes järgivad 

• keskkonnakaitse
• loomade heaolu tagamise,
• rahva-, looma- ja taimetervise kaitse 
• ning põllumajandusmaa heas korras hoidmise 

nõudeid.
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Nõuetele vastavus

• Süsteem koosneb kahest osast: 
• maa heas põllumajandus- ja 

keskkonnaseisundis hoidmise nõuded 
(kehtestab maaeluminister määrusega)

• kohustuslikud majandamisnõuded 
(tulenevad eri õigusaktide nõuetest ja 
avaldatakse loeteluna).

Nõuetele vastavus

• Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuses hoidmise nõuded (HPK) 
kehtivad Eestis otsetoetuste taotlejatele 
alates 2004. aastast ning osadele Eesti 
maaelu arengukava 2007–2013 toetuste 
taotlejatele alates 2007. aastast.

• Nõuded on kehtestatud ministri määrusega 
ning vastavalt vajadusele on neid aastate 
jooksul muudetud või täiendatud.
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Nõuetele vastavus

• Toetuse saaja peab järgima nõudeid oma 
põllumajanduslikus tegevuses ja kogu 
põllumajandusliku majapidamise maal 
kogu kalendriaasta jooksul. 

• Nõuetele vastavuse süsteemi mistahes nõude 
rikkumise korral vähendatakse kõikide 
taotletud MAK ja otsetoetuste pindala- ja 
loomatoetuste summasid. 

Nõuetele vastavuse küsimustik

• Alates 2012. aastast tuleb nõuetele 
vastavusega seotud toetuste taotlejatel 
taotluse esitamisel täita ka nõuetele vastavuse 
küsimustik

• Küsimustikust saadavad andmed on vajalikud 
iga taotleja puhul nõuete kohaldumise 
määramiseks
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Rohestamine

• Alates 2015. aastast tuleb ühtse 
pindalatoetuse (ÜPT) taotlemisel järgida 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid ehk nn rohestamise
nõudeid. See on osa ELi ühisest 
põllumajanduspoliitikast  ja on kõikidele 
liikmesriikidele kohustuslik

Rohestamine

• ÜPT toetust saavad põllumajandustootjad peavad 
järgima oma toetusõiguslikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid, 
milleks on:

• 1. põllumajanduskultuuride mitmekesistamine;
• 2. püsirohumaa säilitamine; 
• 3. ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade 

(ökoalad) olemasolu (HPK nõuete raames 
säilitatav maastikuelement või sobiv 
maaharimispraktika).
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Rohestamine

• Mahetootjad, kelle kasutuses on üksnes 
mahepõllumajanduslikult tunnustatud maad, 
ei pea täitma rohestamise nõudeid.

• Mahetootjad, kelle kasutuses on nii 
mahepõllumajanduslikult tunnustatud kui ka 
mittetunnustatud maad, peavad valima, kas 
soovivad täita rohestamise nõudeid kogu 
põllumajandusmaal või ainult sellel osal, mis 
ei ole mahepõllumajanduslikus kasutuses.

Rohestamine

• Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise 
nõue kehtib põllumajandustootjatele, kelle 
kasutuses on vähemalt 10 hektarit põllumaad.

• Ökoalade nõue kehtib 
põllumajandustootjatele, kelle kasutuses on 
üle 15 hektari toetusõiguslikku põllumaad, v. a 
nendele tootjatele, kes asuvad metsasuse 
erisusega hõlmatud kohalikes 
omavalitsusüksustes.
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Põllumajanduskultuuride 
mitmekesistamine

• Kui põllumaa suurus on 10–30 hektarit, siis peab seal 
kasvatama vähemalt kahte erinevat põllumajanduskultuuri, 
kusjuures peamise kultuuri kasvupindala ei tohi olla enam 
kui 75% põllumaast. 

• Kui põllumaa suurus on üle 30 hektari, siis peab seal 
kasvatama vähemalt kolme erinevat põllumajanduskultuuri, 
kusjuures peamise kultuuri kasvupindala ei tohi olla enam 
kui 75% ja kahe peamise kultuuri kasvupindala enam kui 
95% põllumaast.

• Kui rohi ja muud rohttaimed või kesa hõlmavad üle 75% 
põllumaast, ei tohi ülejäänud põllumaal kasvav peamine 
põllumajanduskultuur hõlmata rohkem kui 75% kõnealusest 
ülejäävast põllumaast, välja arvatud juhul, kui see ülejääv
maa on kaetud rohu või muude rohttaimede või kesaga.

Mitmekesistamine

• Mitmekesistamise nõudest on  vabastatud  
põllumajanduslikud majapidamised, kus

• üle 75% põllumaast kasvatatakse rohtu või 
muid rohttaimi, liblikõielisi kultuure, kesa või 
nende kombinatsiooni;

• üle 75% toetusõiguslikust 
põllumajandusmaast on püsirohumaa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks või nende kombinatsiooni; 
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Mitmekesistamise probleemid

ei ole kahte kultuuri või on peamist kultuuri üle 75%

kahte peamist põllumajanduskultuuri kasvatatakse 
rohkem kui 95% kindlaksmääratud põllumaa pindalast

kolme kultuuri nõude rikkumine ,  
peamist põllumajanduskultuuri kasvatatakse rohkem 
kui 75% kindlaksmääratud põllumaa pindalast

Püsirohumaa säilitamine

• Tuleb säilitada püsirohumaade pindala, mille 
eesmärk on vältida rohumaa suuremahulist 
muutmist põllumaaks ning kaitsta ja säilitada 
olemasolevaid püsirohumaid. 

• Püsirohumaaks loetakse maad, mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või harimise teel 
(külvamise teel) ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis aastat 
või kauem.
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TAR

• 2017.–2020. aastal tagasi rajatud 
püsirohumaa (TAR) kasutusotstarvet ei tohi 
muuta, sealhulgas püsirohumaa üleskündmise 
korral. 
Kui taotlejale on seatud püsirohumaa 

tagasirajamise kohustus ja ta seda vajalikus 
ulatuses ei täida, vähendatakse ROH toetust 
pinna ulatuses, millel tagasirajamise kohustust ei 
täidetud.

Ökoalad
• Kui toetusõiguslik põllumaa on suurem kui 15 hektarit, 

tuleb igal aastal sellest vähemalt 5% aktiivsest kasutusest 
kõrvale jätta. 

• Ökoalade nõudest on vabastatud põllumajandustootjad,
• kelle:  põllumajandusliku majapidamise toetusõiguslik 

põllumaa on alla 15 ha,
• või  üle 75% põllumaast kasvatatakse rohtu või muid 

rohttaimi, kesa, liblikõielisi kultuure või nende 
kombinatsioone;

• üle 75% toetusõiguslikust põllumajandusmaast on 
püsirohumaa, mida kasutatakse rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks, või nende kombinatsioone;
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Ökoalad

• ökoalast on vabastatud 
põllumajandustootjad, kelle majapidamised 
asuvad metsasuse erisusega hõlmatud 
kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil. 

Ökoalad
• Ökoaladena arvestatakse HPK raames määratletud 

maastikuelemendid (põllusaar, metsasiil, puude rida, hekk, 
kraav ning kiviaed), kui need asuvad põllumajandustootja 
kasutuses oleval põllumaal või külgnevad vahetult 
põllumaaga ning arvestatakse toetusõigusliku põllumassiivi 
pindala hulka. 

• Maastikuelemente tuleb säilitada vastavalt HPK nõuetele
• Ökoaladena arvestatakse järgnevaid maaharimispraktikaid: 
• 1) kesa; 
• 2) lühikese raieringiga madalmetsa alad; 
• 3) lämmastikku siduvate kultuuridega alad.
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Maastikuelement

PÕLLUSAAR - 0,01-0,50 ha suurune, millel võivad esineda 
põõsastikud, puudesalud, kivid või muu looduslik taimkate ning 
see maa-ala peab olema selgesti eristatav ümbritsevast 
põllumaast.

METSASIIL – Põllumaaga ümbritsetud maksimaalselt 30 m 
laiune ja minimaalselt 20 m pikkune, eelkõige puudest 
koosnev kitsas metsariba, mis ei sobi põllusaare kriteeriumide 
alla. Metsasiil asub põllumaa keskel ja põllumassiivi piiriga
kokku ei puutu või erandina on kokkupuutes põllumassiivi 
piiriga maksimaalselt 30 m ulatuses.

Metsasiilude hulka ei kuulu võssakasvanud kraavid

Maastikuelement

• PUUDE RIDA - Põllumaal või põllumajandusliku maaga 
külgneval alal asuv selgesti eristatav puude rida
min pikkusega 20 m.

• Puude tihedus - iga 20 m kohta peab kasvama 
vähemalt 3 puud.

• Puude rea minimaalne suurus on 0,01 ha (võrade 
ulatuse põhjal).
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Maastikuelemendid

• HEKK   - Põllumaal või põllumajandusliku maaga 
külgneval alal asuv selgesti eristatav puude või
põõsastega hekk.

• Min 0,01 ha suurune, 20 m pikkune ning maks 10
m laiune.

• Alla 4 m katkestused hekki ei katkesta.
• Hekiks loetakse ka esimesel aastal rajatud hekk.
• Hekiks ei arvata põllumassiivi ja metsa vahel asuvat 

hekki. 
• Hekiks ei loeta puid ja põõsaid, mis asuvad eesvoolu 

või kuivenduskraavi perve

Maastikuelemendid

• Toetusõigusliku põllumajandusmaa pindala 
hulka arvatakse eesvool ja kuivenduskraav 
koos nende serval ja nõlval ning serva ja põllu 
vahel oleva puittaimestikuga kuni 12 meetri 
laiuselt.

• Nõudega ei ole hõlmatud kraavid, mis ei asu 
maatulundusmaal, vaid on „muul maal“ ja ei 
ole maaparandussüsteemi osad ning üle 10 
km2 valgalaga eesvoolud.
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Maastikuelement

• Maastikuelemendi säilitamise nõude 
kontrollimisel loetakse säilitatuks eesvool ja 
kuivenduskraav, mis täidab maaparanduslikku 
eesmärki olenemata hooldustööde teostamise 
tasemest (kraavi maksimaalne laius koos 
puittaimestikuga on 12 m).

Maastikuelemendid

• Põllumajandusmaal ja põllumajandusmaaga 
külgneval alal tuleb säilitada Maaelu 
arengukava 2007–2013 ja Maaelu arengukava 
2014–2020 kiviaia taastamise toetuse raames 
taastatud või taastatav kiviaed ja 
pärandkultuuriobjektina kaardistatud kiviaed.
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Maastikuelemendid

• Põllumajandusmaal tuleb säilitada 
looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 alusel kaitse all olev 
looduse üksikobjekt, mis on üksik puu, kivi (sh rahn või 
kivikülv) ja allikas.

• Põllumajandusmaal tuleb säilitada 
muinsuskaitseseaduse § 11 lõikes 2, 3 ja 6 sätestatud 
kinnismälestis, mis on matusepaik, muistne põld, 
lohukivi, kultusekoht, tee ja sild.

• Põllumajandusmaal tuleb säilitada 
pärandkultuuriobjektina kaardistatud mälestuskivi, 
pärimustega allikas, puu, kivisild, kivitruup, 
munakivitee ja karjatanum. 

Maastikuelement

• Toetusõigusliku maa hulka ei pea arvama, kui 
tegemist on rendimaaga ning elemendi alust pinda ei 
rendita- see peab välja tulema rendilepingust

• Maastikuelemendi pind võib väheneda  kuni 30%, kui 
üle selle koostatakse maatriks.

• Kui taotlejast sõltumatutel asjaoludel on 
toimunud maastikuelemendi rikkumine või 
eemaldamine, siis peab taotleja sellest kohe 
PRIAt teavitama.
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Maastikuelemendid

Maastikuelemendi kriteeriumitele vastav 
maastikuelement tuleb säilitada. Ka siis, kui 
taotleja ei ole sellest ise PRIA-le teada andnud 
või nõuetele vastavuse küsimustikus 
märkinud, et tema valduses on säilitamise 
kriteeriumitele vastavaid maastikuelemente 
või selle alusele maale toetust taotlenud. 
PÕLLUSAARTE HÄVITAMINE PROBLEEMIKS!!! 

Võõrliigid

• HPK 7.11: Põllumajandusmaal või põllumajandusmaaga 
külgneval alal esinevast karuputke võõrliigist, mille 
kohta ei ole Maa-ameti andmeid, tuleb hiljemalt 31. 
maiks esitada vormi kohane teatis Keskkonnaametile.

• Alates 2015. aastast kehtima hakanud HPK nõude 
eesmärgiks on juhtida toetuste taotlejate tähelepanu 
karuputke võõrliikide probleemile ja vajadusele neid 
tõrjuda.

• Valdavalt on Keskkonnaamet karuputke võõrliigi
esinemise kohad juba kaardistatud ja info Maa-ameti 
geoportaali karuputke rakenduses
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Noore põllumajandustootja toetus

• NPT toetust saab taotleda ainult isik, kes taotleb 
lisaks ühtset pindalatoetust (ÜPT) ning kliima- ja 
keskkonnatoetust (ROH).

• NPT toetust makstakse kuni 39 hektari eest. 
Toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud 
hektarite alusel.

• Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse 
nõudeid terves oma majapidamises

• Noore põllumajandustootja toetuse ühikumäär hektari kohta on 50 protsenti ühtse 
pindalatoetuse ühikumäärast.

Noore põllumajandustootja toetus-
probleem

Peamine toetuse maksmisest keeldumise põhjus: toetust ei 
anta taotlejatele, kes on varasemalt tegelenud 
põllumajandusega. 

Näiteks kui 2020. aastal taotleb toetust FIE, kes varasemalt 
kuulus äriühingusse, mis sai tulu põllumajandusest, siis see FIE 
isik ei vasta toetuse saamise nõudele, sest ei ole esimest korda 
asunud tegutsema põllumajandusega. 

Äriregistri alusel kontrollitakse põllumajandusliku tulu saamist, 
PRIA kontrollib registrite alusel varasemaid põllumajanduslike 
pindala- ja loomatoetuste taotlemisi ja loomapidamisega 
tegelemist.
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ÜPT toetus

• Põllumajandusmaal kasvatatav 
põllumajanduskultuur peab olema külvatud, maha 
pandud või istutatud hiljemalt 15. juunil, kasutades 
kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi
võtteid, või peab põllumajandusmaad hoidma 
sama kuupäeva seisuga kesas. 

• Põllumajandusmaa, peab olema niidetud või 
hooldatud muul viisil, mis annab niitmisega 
sarnase tulemuse, ning niide, välja arvatud 
hekseldatud rohi, peab olema kokku kogutud 
hiljemalt 20. augustil

Hooldudtööd

• Püsirohumaad on lubatud hekseldada
alates 5. juulist.

• Rohumaa peab olema niidetud või hooldatud 
muul viisil, mis annab niitmisega sarnase 
tulemuse, ning niide, välja arvatud hekseldatud 
rohi, peab olema kokku kogutud hiljemalt 20. 
augustil.
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Hooldustööd

• Kui tegemist on põllumajanduslikuks 
tootmistegevuseks kasutatava rohumaaga või sööti 
jäetud maaga, siis peab kohalikele normidele 
vastavatest agrotehnilistest võtetest ja 
loomakasvatuse tehnoloogiatest tulenevalt 

1. septembri seisuga olema võimalik visuaalselt 
tuvastada, et vähemalt korra vegetatsiooniperioodi 
jooksul on rohumaal tegeletud põllumajandusliku 
tootmistegevusega

Hooldustööd

• Juhul kui põllumajandusmaad hooldatakse 
karjatades, siis tuleb loomi karjatada kohalikele 
normidele vastavaid loomakasvatuse 
tehnoloogiaid järgides viisil, mis annab 
põllumajandusmaa hooldamise seisukohast 
rohumaa niitmisega sarnase tulemuse. 

• Selleks tuleb rohumaadel loomi karjatada piisava 
loomkoormusega. 

• Soovituslik loomkoormus rohumaa hooldamiseks 
on üldjuhul vähemalt 0,5 loomühikut ühe hektari 
kohta.
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Hooldustööd
• Põllumajandusliku tegevuse nõuete erisusena ei kehti hooldamise 

tähtajad:
• - rohumaale ja sööti jäetud maale, mis on märgitud ökoloogilise 

kasutuseesmärgiga alana;
• - taotluse aastal rajatud rohumaale;
• - lühiajalisele rohumaale haljasväetise sissekünni

aastal;
• - maale, millel kasvatatakse heintaimi heinaseemneks või 

energiakultuuriks.
• KSM taotleja võib jätta üle aasta püsirohumaa ja piirkondliku 

mullakaitse toetuse (MULD) taotlusaluse põllumaa hooldamata 
alates teisest kohustuse aastast maksimaalselt KSM toetusõigusliku 
maa pindalaga võrdses ulatuses. Püsirohumaa või põllumaa põldu ei 
tohi jätta hooldamata kahel järjestikusel aastal.

Muud nõuded

•Kultuuride järgnevus (ka kohustuse ülevõtmisel)
•Rohumaade vanuse jälgimine

•Põllukultuuri muutumisel teha muudatus ka 
taotlusele

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

• Põlluraamat-ka ÜPT taotlejal , olemasolu 
vajalik ka eelnevatel aastatel

• KSM taotlejal märkida taimekaitsevahendi 
kasutamisel seireaeg ja tulemused

• Väetusplaan-PRIA kontrollib olemasolu, KKA -
ka sisuliselt

• Viljavaheldusplaan või külvikord - 5 aastat, ka 
ÜPT-l

Puudused väetusplaanis

• maisile, kõrrelistele heintaimedele ja 
kõrrelisterohkele rohumaale, milles on 
liblikõielisi kuni 25 protsenti, lubatud 
anda Veeseadusealusel kehtestatud 
lämmastikukogused 
sõnnikulämmastikuga.
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Lämmastiku normid

• Hernes, uba 35 kg N
• Segavili, segatis 30 kg N
• Ida -kitsehernes 20 kg N
• Mais saak 6,0 (kuivaines) 150 kg N
• saak 8,0 200 kg N
• saak 10,0 250 kg N

Lämmastiku normid

• Lämmastikku sisaldava väetisega antava 
lämmastiku kogus ei tohi ületada kogust, mis on 
vajalik kasvatatava kultuuri planeeritava saagi
saamiseks

• punane ristik saak 6,0  0 kg N
• Lutsern  saak 6,0  0 kg N
• Kõrrelised heintaimed saak 6,0  200kg N
• Kõrrelisterohked rohumaad (liblikõielisi 25 –50%)  saak 

6,0  60 kg N
• Kõrrelisterohked rohumaad (liblikõielisi < 25%) saak 6,0  

120kg N
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Dokumentatsioon

• Kehtivad mullaproovid vajalikud
• Nt.2020 aastal oli vaja võtta kordusproovid 

2015 a. võetud proovide osas
• 2021.aastal kordusproovid, 2016.a võetus 

proovide osas

LHT

Karjamaid, millel karjatatakse veiseid, 
vasikaid, lambaid, kitsi ja hobuseid, ei tohi 
üle karjatada ehk kahjustada rohukamarat 
nii, et taotlemisaasta vegetatsiooniperioodil 
see enam ei taastu.
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LHT

Väliaedik ja karjamaa peavad olema looma 
tervisele ohutud, piirdeaed tuleb hoida 
korras ja teravad esemed eemaldada. 
(võivad end vigastada ka kännujuurikate, 
puude prügiga jne)

Söödakäitleja

• KM 4 Nõue 9: Hankida ja kasutada tohib 
üksnes sööta, mis pärineb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
183/2005 alusel registreeritud ja/või 
tunnustatud söödakäitleja ettevõttest.
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Söödakäitleja

• Majandustegevusteade peab olema esitatud 
loomapidajal, kes oma ettevõttes ladustab sööta 
või veab seda tootmiskohast oma ettevõttesse või 
söödab oma loomadele enda ettevõttes toodetud 
heina, silo vm sööta.

• Sööda hankimisel tuleb jälgida, et see pärineks 
söödakäitlejalt, kellel on määruse (EÜ) nr 
183/2005 kohane tegevusluba või ta on esitanud 
majandustegevusteate sööda käitlemiseks.

Loomade ala registreerimine

• Loomade pidamiseks piiritletud ala puhul peavad 
olema registreeritud kõik alad, kus loomad püsivalt 
viibivad.

• Ka näiteks juhul, kui loomad viiakse suveks ranna- või 
puiskarjamaale, tuleb see ala registreerida.

• Loomade pidamiseks piiritletud ala tuleb registreerida 
enne, kui loomad sinna viiakse. 

• Tegevusvaldkonna muutuseks loetakse ka 
tootmissuuna muutust, st piimatootmiselt 
lihatootmisele üleminek tuleb samuti PRIAle teatada.

• Nõudeid kontrollib kohapeal PTA.



05.04.2021

25

Taimekaitse probleemid

• Taimekaitsevahendit tohib kasutada üksnes 
taimekaitsevahendi loas määratud ja 
taimekaitsevahendi märgistusele vastavatel 
tingimustel , arvestades veeseaduses 
sätestatud erisustega (veekaitsevööndid)

Taimekaitse küsimused

• Taimekaitsevahendit on keelatud pritsida alal, 
millel on õitsvaid taimi, välja arvatud juhul, kui 
taimekaitsevahendi pakendi märgistusel on 
märge, et seda võib kasutada taimede 
õitsemise ja mesilaste lendluse ajal.

• Õitsvad taimed võivad olla ka loodusliku 
taimed
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Taimekaitse probleemid

• Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni 
mittepritsitavast puhvervööndist

• Nt. Tombo WG - 5 m põllumajanduses 
mittekasutatavast maast.

• Nt. Feinx - 10 meetrit põllumajanduses 
mittekasutatavast maast.

• Tähelepanu pöörata max pritsimiskordade arvule 
ja kogusele

• Nt Medax Topp SUVINISUL –
Lubatud on 1 pritsimine. Hooaja jooksul ei tohi ületada

maksimaalset kulunormi 1,0 l/ha. 

Taimekaitse küsimused

• Taimekaitsevahendi 
kasutusaeg!!!!
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2021.aasta

• KSM -2021. ja 2022. aastal võib enne 2021. 
aastat võetud kohustust suurendada enam kui 
20 protsenti esimese kohustuseaasta kohustuse
aluse maa pindalast selle maa arvelt, mille 
kohta ei ole kohustust võetud. 

• Sellisel juhul algab uus kohustus, mille kestus
on üks kalendriaasta.

2021. aasta

• 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul on 
kohustuseperiood, mille jooksul tuleb toetatavaid 
tegevusi ellu viia, üks kalendriaasta

• 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul võib 
taotleja kohustuseaastal ellu viia ka põllulindude 
soodustamise lisategevust

• 2021. aastal võetud kohustuse puhul ei kohaldata
sert.seeme nõuet põllumajandusmaa suhtes, millel
kasvatatakse 2020. aastal taliteravilja, mis on 
külvatud sertifitseerimata seemnega
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2021.aasta

• MAH - 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse 
puhul on kohustuseperiood, mille jooksul 
tuleb toetatavaid tegevusi ellu viia, üks 
kalendriaasta. 

• Nimetatud kohustuseperioodi puhul on 
määruses sätestatud kohustuseaasta ja 
esimene kohustuseaasta taotluse esitamise 
kalendriaasta

2021.aasta

• 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul 
antakse mahepõllumajandusele ülemineku 
toetuse taotlejale

• mahepõllumajandusele ülemineku toetust.
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2021.aasta

• Kui taotleja suurendab 2021. või 2022. aastal
üle15 protsendi kehtivast kohustusest selle
maa arvelt, mille kohta ei ole kohustust võetud
enne 2021. aastat, algab uus kohustus, mille 
kestus on üks kalendriaasta.

Aitäh!

Lilia Kulli
Lilia.kulli@gmail.com

Telefon 55672261


