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MAK 2014-2020

Prioriteet 1. teadmussiire ja innovatsioon

Prioriteet 2: põllumajandusettevõtete elujõulisus ja konkurentsivõime 

Prioriteet 3: toiduahela korraldamine, loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine

Prioriteet 4: põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide taastamine, kaitse ja 

edendamine (elurikkuse säilitamine ja parandamine, veemajanduse, sh väetiste ja pestitsiidide

kasutamise parandamine, mullaerosiooni tõkestamine ja mulla majandamise parandamine)

Prioriteet 5: loodusvarade tõhusama kasutamise edendamine ning vähese CO2-heitega ja 

kliimamuutuste suhtes vastupidavale majandusele ülemineku toetamine põllumajandus-, toidu- ja 

metsandussektoris (energiasääst, KHG, NH3 vähendamine, CO2 sidumine, veesääst)

Prioriteet 6: sotsiaalse kaasatus, vaesuse vähendamine ja majanduskasvu edendamine

maapiirkondades



ÜPP 2021-2027 eesmärgid

Tõhustada arukat, vastupidavat ja 

mitmekesist põllumajandus-

sektorit, mis tagab toiduga 

kindlustatuse

Edendada keskkonnahoidu ja 

kliimameetmeid ning panustada 

liidu keskkonna- ja 

kliimaeesmärkidesse

Parandada maapiirkondade 

sotsiaal-majanduslikku olukorda

Horisontaalne eesmärk – sektori kaasajastamine põllumajanduses ning maapiirkondades 

teadmiste edendamise ja jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku abil

ning nende kasutuselevõtu ergutamine



Roheline arhitektuur
praegu ja tulevikus

Nõuetele vastavus

Rohestamine

Keskkonna ja 

kliimameetmed

Tingimuslikkus = nõuetele vastavus + 

rohestamine

Ökokavad Keskkonna- ja 

kliimakohustused



2014-2020
Ühtne pindalatoetus

Kliimat ja keskkonda säästvate
põllumajandustavade toetus (rohestamine)

Noore põllumajandustootja toetus

Ümberjaotav toetus

Tootmiskohustusega seotud toetus

Väikepõllumajandustootja toetus

2021-2027
Põhiline sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks

Kliima ja keskkonnakavad (ökokavad)

Täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandtootjatele

Täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus

30%
Min 
25%



Uus keskkonnaarhitektuur

• Keskkonnasekkumiste sammasteülene kavandamine

• LR kujundatavad keskkonnasekkumised I sambas

• Rohkem suunatud sekkumisi ja rohkem valikuid põllumehele

• Mahepõllumajandustootjate juurdepääs enamikele

keskkonnasekkumistele

• Investeeringutoetused suunatud roheüleminekule





Eelarve jaotus erieesmärkide vahel

Horisontaalne
2%

EE1
46%

EE2
7%

EE3
2%

EE4-6
28%

EE7
3%

EE8
7%

EE9
5%

446 mln 

117 mln 

738 



Eelarve jaotus: otsetoetused

Põhisissetulekut
oetus 

526978 302 
52%

Ümberjaotav 
toetus

Noorte toetus
20158 588 

2%

Ökokavad kokku 
279365 200 

28%

Piimalehm 
61356 079 

6%
Ammlehm 
28253 764 

3%

Utt- ja 
kits 

Aiandus
10079 

Teravili
25852 485 

3%

Seotud toetused
13%

Otsetoetused kokku 100% 1 007 929 378 

Põhisissetulekutoetus  53% 526 978 302 

Ümberjaotav toetus 5% 50 396 469 

Noorte toetus 2% 20 158 588 

Ökokavad kokku  28% 279 365 200 

Ökokava: 
keskkonnasõbralik 
majandamine (sh 
keskkonnasõbralik 
aiandus, talvine taimkate 
ja vahekultuurid) 14%

145 525 200 

Ökokava: mesilaste 
korjeala 0,2%

1 875 000 

Ökokava: ökoalad 3% 29 245 000 

Ökokava: 
ökosüsteemiteenuste 
säilitamine põllumaal 1%

9 720 000 

Ökokava: 
mahepõllumajanduse 
ökokava (sh 
mahepõllumajandusele 
ülemineku toetus) 9%

93 000 000 

Seotud toetused kokku 13% 131 030 819 

Piimalehm  6,1% 61 356 079 

Ammlehm  2,8% 28 253 764 

Utt- ja kits  1% 5 489 196 

Aiandus 1,0% 10 079 295 

Teravili 2,6% 25 852 485 



Eelarve jaotus: II sammas
Erieesmärk Sekkumine Kokku

Horisontaalne
Teadmussiirde- ja nõustamisteenuste (AKIS) toetus 17 000 000
Nõuande toetus 6 000 000
Innovatsioonikoostöö projektid 15 000 000

EE1

Põllumajanduskindlustustoetus 1 000 000

Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (maaparandussüsteemid ja 
teed) kaasajastamisse (tootlik) 10 000 000

Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (maaparandussüsteemid ja 
teed) kaasajastamisse (mittetootlik) 18 500 000

EE2

Põllumajandustootjate tootlikud materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud 
(finantsinstrument) 20 000 000
Toidutööstuste materiaalsed investeeringud (tagastamatu abi) 40 000 000

Toidutööstuste materiaalsed ja immateriaalsed tootlikud investeeringud 
(finantsinstrument) 10 000 000
Põllumajanduse ja toidusektori müügivõimekuse tõstmine 10 000 000
Uute ja väikeste põllumajandusettevõtete arendamine 25 000 000

EE3

Ühistulised investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse 
(tagastamatu abi) 20 000 000

Ühistulised tootlikud investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse (finantsinstrument) 15 000 000
Liidu ja riiklike kvaliteedikavade rakendamise toetamine 2 000 000
Tunnustatud tootjaorganisatsioonide loomise toetamine 1 300 000
Tunnustatud tootjaorganisatsioonide arendamise toetamine 1 150 000

EE 4-6

Põllumajandustootjate materiaalsed investeeringud (tagastamatu abi) 50 000 000
Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks (tootlik) 6 500 000

Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks (mittetootlik) 1 000 000
Maaparanduslikud keskkonnakaitserajatised 812 000
Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades 25 000 000
Mulla- ja veekaitsetoetus 23 205 399
Väärtusliku püsirohumaa säilitamine 8 112 300
Pärandniidu hooldamise toetus 42 095 975
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 588 432
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 9 536 167

EE 7 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja soodustamine 25 000 000

EE 8

LEADER - kogukonna juhitud kohalik areng 59 487 129

Investeeringud ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks (tagastamatu abi) 30 000 000

Investeeringud ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks (finantsinstrument) 10 000 000
Investeeringud ettevõtluskeskkonna arendamiseks maapiirkonnas 15 000 000
Investeeringud bioressursside väärindamisse 3 000 000

EE 9

Loomade heaolu toetus 30 000 000
Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus 27 000 000
Loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetus 10 000 000
Loomataudide kontrollprogrammide alase koostöö toetus 10 000 000

Horisontaaln
e

25 800 000
6%

EE1
21 400 000

5%

EE2
63 000 000

15%

EE3
23 670 000

6%

EE4-6
122 180 218

30%

EE7
15 000 000

4%

EE8
82 989 703

20%

EE9
59 600 000

14%

EAFRD



MAK 2014-2020

• Keskkonnasõbraliku majandamise toetus: viljavaheldus ja liblikõieliste

kultuuride kasvatamine, glüfosaadipiirang, talvine taimkate, mullaproovid ja 

väetamisplaan, rohumaaribad, koolitused

• Piirkondlik veekaitse toetus: maa talvise taimkatte all hoidmine või 

rohumaana hoidmine - toetus põllu kohta, mis asub vähemalt 50 protsendi 

ulatuses Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal asuval 

kaitsmata põhjaveega alal või olulisel allika- ja karstialal

• Piirkondlik mullakaitse toetus 

• Keskkonnasõbraliku aianduse toetus

• Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus

• Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

• Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus



MAK 2014-2020

• Mahepõllumajandus: mahepõllumajandusele üleminek; 

mahepõllumajandusega jätkamine

• Natura 2000 toetus põllumajandusmaale

• Natura 2000 toetus erametsamaale

• Teadmussiire ja teavitus: koolitustegevuste korraldamine, esitlus- ja 

teavitustegevuste korraldamine, ettevõtete külastuste ja õpiringide 

korraldamine, pikaajalised programmid

• Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused

• Investeeringud materiaalsesse varasse: põllu- ja metsamajanduse taristu

arendamine ja hoid; investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse 

parandamiseks



MAK 2014-2020

Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks sh 

keskkonnakaitselised investeeringud:

• Investeeringute tegemine sõnnikuhoidlate ehitamisse – eelistatakse 

investeeringut sõnniku ja/või need asuvad NTA-l.

• Investeeringute tegemine vedelsõnnikulaoturite ostmiseks -

sõnnikuhoidlatesse, mis mahutavad vähemalt 12 kuu  täiendavad 

hindepunktid saavad segamis-, avalõhe-sisestus-, sulglõhe-sisestus- või 

kõrgsurve-sisestusseadisega laoturid, kuna nende puhul on sõnniku 

laotamisel ammoniaagi lenduvuse näitajad väiksemad. 

• Investeeringute tegemine söötmis- või jootmisplatsi rajamiseks

• Investeeringute tegemine bioenergia tootmisse



Keskkonnahoiu ja kliimameetmete edendamine ning EL 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse panustamine 

Panustada 
kliimamuutuste

leevendamisse ja 
nendega kohanemisse 

ning säästvasse 
energiasse

Edendada säästvat 
arengut ja selliste 

loodusvarade tõhusat 
majandamist nagu 
vesi, muld ja õhk

Panustada elurikkuse 
kaitsesse, edendada 

ökosüsteemi 
teenuseid ning 

säilitada elupaiku ja 
maastikke
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EE 4-6

1) Kliima- ja keskkonnakava: Keskkonnasõbralik majandamine

2) Kliima- ja keskkonnakava: Mahepõllumajanduse ökokava

3) Kliima- ja keskkonnakava: Ökoalad

4) Kliima- ja keskkonnakava: Ökosüsteemiteenuste säilitamine põllumaal

5) Kliima- ja keskkonnakava: Mesilaste korjeala toetus

6) Põllumajandustootjate materiaalsed investeeringud

7) Põllumajandustootjate tootlikud materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud (FI)

8) Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks: Tootlikud investeeringud

9) Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks: Mittetootlikud investeeringud

10) Maaparanduslikud keskkonnakaitserajatised

11) Mulla- ja veekaitsetoetus

12) Väärtusliku püsirohumaa säilitamine

13) Pärandniidu hooldamise toetus

14) Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus

15) Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

16) Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades 



Ökokava: Keskkonnasõbralik majandamine

Põhitegevuse nõuded: 

• Viljavaheldus 

Samal põllumaal ei kasvatata teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal. Ristõieliste sugukonda 

kuuluvaid põllumajanduskultuure ei kasvatata samal põllumaal uuesti enne kolme aasta 

möödumist.

• Talvine taimkate

Taotlejal on vähemalt [30] või kõrgema ühikumäära jaoks vähemalt [50] protsenti toetusõiguslikust 

põllumaast kohustuseaasta 1. novembril põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

• Sertifitseeritud seeme

Taotleja kasutab vähemalt 15 protsendil teraviljade külvipinnast sertifitseeritud teraviljaseemet.

• Mullaproov

Taotleja korraldab taotletud põllumajandusmaa kohta mullaproovide võtmise ning proovide 

saatmise mullaanalüüside tegemiseks mulla analüüsimiseks akrediteeritud laboratooriumisse.

Iga kuni viie hektari taotletud põllumajandusmaa kohta on võetud üks mullaproov, millest on 

määratud mulla happesus ning taimedele omastatava fosfori ja kaaliumi sisaldus.



Ökokava: Keskkonnasõbralik majandamine

Põhitegevuse nõuded: 

• FAST

Põllumajandusettevõtte säästlikku toitainekasutust soodustava abivahendi kasutamine. Nõue

sisustatakse ja lisatakse siis, kui tööriist on valmis.

• Glüfosaadi piirang

Taotleja ei kasuta glüfosaati sisaldavaid taimekaitsevahendeid: põllukultuuridel taimede 

tärkamisest, istutamisest või maha panemisest kuni saagi koristamiseni; köögiviljadel, ravim- ja 

maitsetaimedel ning maasikal; mustkesal, söödil, haljaskesal ja haljasväetiseks kasvatatavatel 

taimedel ning vahekultuuride kasvatamise ajal; püsikultuuridel

• Taotleja ei kasuta sama keemilise taimekaitsevahendi toimeainet samal põllul rohkem kui kaks 

korda.

• Kohustuslik koolitus.



Ökokava: Keskkonnasõbralik majandamine

Põhitegevuse nõuded aiakultuuridele

• Taotleja hoiab aiakultuuride teenindusala rohukamaras.

• Taotleja kasutab maasikaridade peal multši

• Maal, millel kasvatatakse viljapuid, hoitakse kohustuseaasta 1. maist kuni 31. augustini 

feromoonpüüniseid. 

• Põllumajandusmaale, millel kasvatatakse viljapuid ja marjapõõsaid paigutatakse elurikkust 

soodustavaid elemente

• Valitav lisatoetus aiakultuuridele (püsikultuuridele, köögiviljadele ja maasikale, ravim- ja 

maitsetaimedele):

orgaaniline multš ridades või reavahedes; 

haljasväetise kasvatamine



Ökokava: Keskkonnasõbralik majandamine

• Valitav lisatoetus mitmeliigilistele väikestele põldudele 

vähemalt 8 erinevat kultuuri, mille hulka loetakse köögivilja- ja rühvelkultuurid ning ravim- ja 

maitsetaimed, ühel põllul 0,3-1 ha. Kõiki kultuure kasvatatakse alla 0.1 ha.

• Valitav lisatoetus vahekultuuride kasvatamise eest

Vahekultuuriks loetakse kultuuride kasvatamist kahe järgneva vegetatsiooniperioodi põhikultuuride 

vahelisel ajal, mis külvatakse allakülvina põllukultuuri kasvu ajal või kohe peale põhikultuurist 

põllukultuuri või köögivilja kasvuperioodi lõppu, kuid hiljemalt 1. septembril. Vahekultuur on 

toetusõiguslikul põllumaal vähemalt 1. novembrini.

• Valitav lisatoetus täppisviljeluse praktikate rakendamisel

Täppisviljeluse praktikate rakendamisel on ühikumäär kõrgem. Punkt sisustatakse pärast riikliku 

epõlluraamatu tööriista valmimist.

• Valitav lisatoetus happeliste muldade lupjamiseks

Toetust antakse põllu kohta, mille kohta on koostatud lubjatarbekaart



Ökokava: Keskkonnasõbralik majandamine

• Valitav lisatoetus glüfosaadi mittekasutamiseks

Taotlemise aastal on glüfosaadi kasutamine keelatud kogu ettevõttes. Toetust antakse sama maa 

ulatuses, mis saab KSM-i põhitoetust (põllukultuurid + rohumaad)

• Valitav lisatoetus enesekontrolliplaan – TÄIENDAMISEL

Osalemine taimekaitsevahendite säästva kasutamise koolitusel.

Taotleja on koostanud enesekontrollikava taimekaitsevahendite kasutamise vähendamiseks.

Taotleja on liitunud riikliku e-põlluraamatuga, sh jagab sellesse oma taimekaitsevahendite 

kasutamise andmestikku.

Taotleja vähendab kasutatud taimekaitsevahendite koguseid põllumajandusmaa (va püsirohumaa) 

hektari kohta 5 aastase perioodi keskmisena 10%.



Ökoalad

• Taotleja määratleb oma põllumajandusliku majapidamise toetusõiguslikust põllumaast 

vähemalt [10] % ökoalana, mis võib koosneda:

sööti jäetud maast ja/või;

6-12 meetri laiusest rohumaaribast ja/või;

tingimuslikkuse süsteemi raames maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 

nõuete (edaspidi HPK 8) raames säilitatavatest maastikuelementidest ja/või;

lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride kasvualadest.

• Ökoalaks määratletud sööti jäetud maal, rohumaaribal ning lämmastikku siduva 

põllumajanduskultuuriga kasuvalal on keelatud niitmine ja hekseldamine kuni taotluse 

esitamise aasta 01. augustini. Eelpool nimetatud aladel on lubatud karjatamine rohukamarat ja 

mullastruktuuri kahjustamata.

• Ökoaladel on keelatud kasutada keemilisi taimekaitsevahendeid.



Ökosüsteemiteenuste säilitamine põllumaal

• Põld on kaetud vähemalt 60% või vähemalt 90% ulatuses põllukahjurite looduslike 

vaenlaste soodustamise ökosüsteemiteenustega



Maaparanduslikud keskkonnakaitserajatised

Toetatakse maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste rajamist, rekonstrueerimist ja 

uuendamist: 

• settebasseinid, 

• veekaitsevööndi laiendid ja puhastuslodud; 

• eesvoolude põhjapaisud, -nõlvadele kivipuisted; 

• eesvoolude nõlvade kujundamine lammialaks ja leevendusveekogud (süvendid kraavides jms); 

• eesvoolude soodi avamiskraavid, -koelmupadjandid, vähkide tehiselupaigad;  

• seadedrenaaž; 

• tuletõrjetiigid.



Mulla- ja veekaitsetoetus

Põhjaveekaitse toetuse saamise nõuded

• Toetuse taotleja peab hoidma maa, mille kohta toetust taotleb, kohustuseperioodi kestel 

rohukamaras.

• Rohumaad ei künta, kultiveerita, koorita, randaalita ega freesita ja ei tehta muid rohukamarat 

kahjustavaid mullaharimistöid.

• Rohumaad võib äestada ning uuendada otsekülvi ja pealtparandamise teel.

• Rohumaa ülekarjatamine on keelatud.

• Üldhävitava süsteemse toimega herbitsiidi kasutamine on keelatud.

• Taotleja korraldab rohumaa kohta mullaproovide võtmise

• Säästliku toitainekasutuse abivahendi kasutamine. Nõue sisustatakse ja lisatakse siis, kui

tööriist on valmis



Mulla- ja veekaitsetoetus
Pinnaveekaitse toetuse saamise nõuded

• Pinnaveekogumi äärde tuleb jätta kohustuseperioodi ajaks veeseaduse kohasele 10 m 

veekaitsevööndile lisaks 40 m veekaitsevööndi laiend, 20 m veeseaduse kohasele 

veekaitsevööndile lisaks 30 m veekaitsevööndi laiend. Toetust makstakse ka 

keskkonnakaitseliste maaparandusrajatiste sekkumisega rajatud veekaitsevööndi laiendi eest. 

• Taotleja peab hoidma selle veekaitsevööndi laiendi, mille kohta toetust taotleb, 

kohustuseperioodi kestel rohukamaras. 

• Kohustuse alust rohumaad ei künta, kultiveerita, koorita, randaalita ega freesita ja ei tehta muid 

rohukamarat kahjustavaid mullaharimistöid.

• Veekaitsevööndi laiendis oleva rohumaa uuendamine on keelatud.

• Veekaitsevööndi laiendis oleva rohumaa ülekarjatamine on keelatud.

• Väetise ja reoveesette kasutamine, sõnnikuhoidla ja -auna ning punktkoormusobjekti (loomade 

söötmis- ja jootmiskoht) paigaldamine on veekaitsevööndi laiendis keelatud.

• Keemilise taimekaitsevahendi kasutamine (veeseaduses nimetatud registreeringuta) on 

veekaitsevööndi laiendis keelatud. 

• Taotleja peab osalema üks kord kohustuseperioodi jooksul mulla- ja veekaitse alasel koolitusel.



Mulla- ja veekaitsetoetus

Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetuse saamise nõuded

• Taotleja peab hoidma maa, mille kohta toetust taotleb, kohustuseperioodi kestel rohukamaras. 

• Rohumaad ei künta, kultiveerita, koorita ning üldjuhul ei randaalita ega freesita ja ei tehta muid 

rohukamarat kahjustavaid mullaharimistöid.

• Rohumaad võib äestada ning uuendada otsekülvi ja pealtparandamise teel.

• Turvasmullal asuvat rohumaad võib kohustuseperioodi jooksul üks kord freesida või kuni kaks 

korda randaalida.

• Rohumaa ülekarjatamine on keelatud.

• Üldhävitava süsteemse toimega herbitsiidi kasutamine on keelatud.

• Taotleja korraldab rohumaa kohta mullaproovide võtmise

• Taotleja peab osalema üks kord kohustuseperioodi jooksul mulla- ja veekaitse alasel koolitusel.

• Säästliku toitainekasutuse abivahendi kasutamine. Nõue sisustatakse ja lisatakse siis, kui 

tööriist on valmis



Põllumajandustootjate materiaalsed investeeringud

Toetatavad on järgmised investeeringud:

1) Kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemisega seotud 

investeeringud, sh näiteks:

• investeeringud põllumajandusettevõtte keskkonnasõbralike taastuvenergia-

lahenduste rajamiseks peamiselt omatarbeks ja energia kokkuhoiuks ;

• täppisväetamise sensorsüsteemide ostmine;

• keskkonnasäästlike jahutusseadmete soetamine või jahutusseadmete 

väljavahetamine keskkonnasäästlikumate vastu;

• loomakasvatushoonetele kliimaseadmete soetamine.



Põllumajandustootjate materiaalsed investeeringud

2) Vee- ja õhukvaliteedi parandamisega ning muldade kaitsega seotud 

investeeringud, sh näiteks:

• sõnniku- ja silohoidlate ehitamine ning sügavallapanuga lautade 

lekkekindala aluspinna rajamine;

• investeeringud sõnniku sisestuslaotuse seadmetesse;

• väljas peetavatele kariloomadele alaliste söötmis- ja jootmiskohtade 

väljaehitamine välialadel;

• investeeringud vee kokkuhoiuks ja taaskasutuseks katmikaladel;

• ammoniaaki püüdvate filtrite ostmine.



Põllumajandustootjate materiaalsed investeeringud

3) Investeeringud elurikkuse kaitseks, sh näiteks:

• investeeringud uutesse keskkonnahoidlikesse taimekaitsetehnoloogiatesse, 

sh biotõrjetehnoloogiatesse; 

• mehhaaniliste umbrohutõrjeseadmete ostmine;

• taimekahjustajate monitooringu- ja hoiatussüsteemid.

4) Karjatamist soodustavad investeeringud, sh hulgas näiteks:

• varjualuste ja maastikuelemendina puudesalude rajamine, mis kaitsevad 

loomi neile mittesobivate ilmastikutingimuste eest;

• karjamaade jootmissüsteemid;

• kogumis- ja karjaaiad.



Põllumajandustootjate materiaalsed investeeringud

5) Parema bioturvalisusega seotud investeeringud, sh näiteks:

• loomakasvatushoone/rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala tarastamine; 

• loomakasvatushoonet ümbritsevale territooriumile sisenemiseks pääsla rajamine 

(statsionaarsed desomatid, väravasüsteemid inimestele, veokitele jne);

• riietusruumide rajamine loomakasvatushoones;

• loomakasvatushoone ruumide, veokite ja haagiste pesemise ja desinfitseerimise 

seadmete soetamine;

• korjuste hoiustamiseks enne kahjutustamisele viimist mõeldud ala rajamine 

loomakasvatushoonet ümbritsevast tarastatud territooriumist väljaspool (tarastus, 

konteineri aluse platsi asfalteerimine, betoneerimine või muul viisil lekkeindlaks 

muutmine, konteineri soetamine);

• pesu- ja desorajatiste rajamine loomakasvatushoonet teenindavate veokite ja 

haagiste pesemiseks ja desinfitseerimiseks.



2021

• Detsember – Vabariigi Valitsuse mandaadi küsimine ÜPP strateegiakava esialgse versiooni esitamiseks ja 

läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga

• Detsember – KSH aruande avalikustamine, eelhindamise lõplik aruanne

2022

• 01.01 ÜPP strateegiakava (esialgse) esitamine Euroopa Komisjonile ja läbirääkimiste algus. Euroopa Komisjonil 

on strateegiakavade menetlemiseks aega 6 kuud pärast nende esitamist

• Jaanuar – veebruar KSH aruande avalik arutelu, KSH aruande kinnitamine

• Märts – ÜPP strateegiakava kooskõlastamine, VV heakskiit ja nõuetekohase ÜPP strateegiakava esitamine 

Euroopa Komisjonile

• … ÜPP strateegiakava heakskiit Euroopa Komisjonilt

• II-III kvartal – uue ÜPP rakendamise seaduse (ELÜPS) vastu võtmine Riigikogus

2023

• Jaanuar – ÜPP strateegiakava 2023-2027 rakendamise algus

• Jaanuar – ELÜPSi jõustumine

• Alates 2024. aastast esitavad LR-d iga-aastase tulemusaruande, Euroopa Komisjon hindab strateegiakavade 

tulemuslikkust 2025. ja 2027. aastal

Edasine ajakava



Aitäh!


