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Sissejuhatus 
Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) abinõud on erinevad põllumajanduslikud abinõud, mis 
hõlmavad temaatiliste seaduste kohaseid abinõusid, ning on kooskõlas Ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakava eesmärkidega.  

Valdkonna koordineerimise eest vastutab Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES). ÜPP teemad ja 
üksikasjad esitab täitmiseks Tellija koostöös Maaeluministeeriumiga. 

 

Joonis 8.1. ÜPP tegevuste temaatiline jaotus esmases tellimuses. 

Programmi 2022. a. hankeleping nr 222076/6 allkirjastati 6. detsembril 2021. aastal. 
Tegevuste nimekirja koostab Maaeluministeerium, nimekirja kavand anti Täitjatele 
kommenteerimiseks enne selle kinnitamist.  
Lepingut muudeti juba esimesel poolaastal – suurendati veekaitse infopäevade mahtu 
ning loobuti noorte meetme tegevuste arvu. 
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Planeeritud ja ellu viidud tegevused 
Aastal 2022 esimesel poolaastal korraldati ÜPP valdkonnas kokku 17 tegevust, sh 15 sündmust 

ja 2 teabematerjali. Maksetaotluseid esitati summas 34 620 eurot. Esimesel poolaastal ellu 
viidud tegevused on loetletud tabelis 8.2  

Teise poolaasta tegevused on kirjeldatud allpool. 

 

Tabel 8.2. Esimesel poolaastal (1. jaanuar kuni 30. juuni) ellu viidud ja poolaasta aruandes 

kajastatud tegevused  

Tellimuse sisu selgitus / tegevuse 

pealkiri 

Täitja, kirjeldus  Osalejaid 

Konsulentide pindalatoetuse 

infopäev 

Korraldaja MES, toimus 19. aprillil veebis.  59  

Tootjate pindala- ja loomatoetuste 

infopäev 

8 tk, korraldaja MES. Toimusid 25.-29.04 279  

Meede 4.3.2 - Põllu- ja 

metsamajanduse taristu 

arendamine ja hoid 

Korraldaja EPKK. Toimus 23. märts 63 

Veekaitse kohustused ja vajadused Korraldaja EPKK, Toimusid 16.03 ja 12. 04 

veebis 

64 ja 45 

Meede 12.2 Natura 2000 

erametsamaa toetus 

Korraldaja EPKK, Toimus 29.03 veebis 85 

Mahepõllumajanduse infopäevad Korraldaja Mahepõllumajanduse 

Koostöökogu. Toimusid 31.03 ja 04.04 

veebis 

59 ja 47 

Mahepõllumajanduse algõpe Korraldaja Mahepõllumajanduse 

Koostöökogu. Toimus 20. juuni  

20 

Nõuetele vastavus 

2022  

Väljaandmise korraldaja 

Mahepõllumajanduse Koostöökogu, tehtud, 

tiraaž 750 eks, 44 lk 
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Investeeringutoetuste teemad 2022 
 

Tegevus: Infopäev „Meede 4.3.2 - Põllu- ja metsamajanduse taristu 

arendamine ja hoid“ 
Aeg: 23.03.2022 

Koht: veebikeskkond Zoom 

Osalejad: Registreerus 76 huvilist, osales 63.  Osalesid põllumajandustootjad, 
maaparandusühistute esindajad ja liikmed, inseneribüroode töötajad, aga ka ametnikud 
Põllumajandus- ja Toiduametist.  
Eesmärk: Maaeluministeeriumi poolt tellitud infopäeva on suunatud MAK 2014-2020 meetme 

4.3.2 toetuse taotlejatele (põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning metsa 

majandamisega tegelevatele isikutele), et nad oleksid teadlikud, millistele nõuetele peavad 

nimetatud meetme raames rahastatavad maaparanduse investeeringutoetuste ehitusprojektid 

vastama, et need oleksid kvaliteetsed ja vastaksid ka maaparanduse seaduse ja selle 

rakendusaktide nõuetele. 

Ürituse info veebilehtedel https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev_m_4-3-2_pollu-

ja_metsamajanduse_taristu_arendamine_ja_hoid/ ja https://epkk.ee/23-03-2022-epkk-

infopaev-m-4-3-2-pollu-ja-metsamajanduse-taristu-arendamine-ja-hoid/  

Sisu/teemad ja lektorid:  

• Maaparanduse investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 M 4.3.2) tingimuste tutvustus 
- Reena Osolin, Maaeluministeerium  

• Tegevused maaparandussüsteemide toimise tagamiseks – Heiki Pajur, 
Põllumajandus- ja Toiduamet 

• Põllu soostumisest ja drenaažisüsteemide taastamisest -  Mati Märtson, 
Põllumajandus- ja Toiduamet 

 

Tagasiside kokkuvõte: Tagasisidet andis 63 osalejast 17. Üldist korraldust ja veebiülekande 

kvaliteeti hinnati 12 osaleja poolt „väga heaks“ ja 5 osaleja poolt „heaks“. Hinnang lektoritele oli 

pigem „Väga hea“ ja „hea“, kaks osalejat andis ka hinde „rahuldav“. Teemade valik ja sisu said 

hindeks „väga hea“ ja „hea“. 

Koolitussoovid: MAK ja maaparandus uuel ÜPP perioodil (märkis 4 osalejat); Sademed ja seos 

toimunud kliimamuutusega (2); Detailsemalt puudutada drenaažisüsteemi rekonstrueerimise 

töövõtteid (uue-vana dreeni ühendamine, kaeviku täited, filtrid jne); Konkreetne määruse 4.3.2 

praktika st kuidas arvestatakse 10%, 3% ja puistu väljaraie 15%. Et seda mõistaksid ja järgiksid 

ühtmoodi nii taotleja PTA kui PRIA; Meetme elluviimise praktika; Keskkonnakaitse vs 

põllumajandus vs maaparandus; Kliimamuutuste mõju maaparandusele, koolitus 

projekteerijatele, kuidas hinnata hajukoormuse levikut ja anda juhiseid, kuidas projekteerida 

hajukoormust takistavad meetmed; Rohepööre ja turbamullad. 

https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev_m_4-3-2_pollu-ja_metsamajanduse_taristu_arendamine_ja_hoid/
https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev_m_4-3-2_pollu-ja_metsamajanduse_taristu_arendamine_ja_hoid/
https://epkk.ee/23-03-2022-epkk-infopaev-m-4-3-2-pollu-ja-metsamajanduse-taristu-arendamine-ja-hoid/
https://epkk.ee/23-03-2022-epkk-infopaev-m-4-3-2-pollu-ja-metsamajanduse-taristu-arendamine-ja-hoid/
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KOKKUVÕTE: Korraldatud infopäev täitis eesmärgi. Heameel on tõdeda, et 76 registreerunust 

osales 63 huvilist. Küsimusi lektoritele esitati nii ettekande ajal kirjalikult Chatis kui ka suuliselt 

pärast ettekannet. Näiteks tunti huvi maaparanduskraavide nõlvade võsatõrje positiivse praktika 

kohta või küsiti, kuidas uuendada suudmeid, kui omaaegsel maaparandussüsteemil on kasutatud 

poolitatud puitdrenaaži. 

Tekkinud arutelust võtsid osa nii lektorid kui kuulajad. Tagasisides märgiti mitmel korral, et 

infopäev oli väga mõistliku pikkusega, konkreetne ja teemad väga vajalikud. 

 

Mahepõllumajanduse teemad 2022 
 

Mahepõllumajanduse infopäevad veebis 
Infopäevad toimusid: 31.03 ja 04.04 veebis 

Korraldaja: Mahepõllumajanduse Koostöökogu  

Teave veebis: 

 https://www.pikk.ee/sundmus/mahepollumajandusega-alustamise-infopaev/ (04.04) 

 http://www.maheklubi.ee/syndmused/2022_03_31/syndmus/mahepollumajandusega-

alustamise-infopaev/ (31.03) 

 https://www.pikk.ee/sundmus/mahepollumajandusega-alustamise-infopaev-2/ (04.04) 

 http://www.maheklubi.ee/syndmused/2022_04_04/syndmus/mahepollumajandusega-

alustamise-infopaev-ii/ (04.04) 

Osalejate arv: 59 osalejat (31.03) ja 47 (04.04), osalesid mahepõllumajandusega alustamisest 

huvitatud tootjad, osalejate hulgas oli ka mahepõllumajandusega juba tegelevaid tootjaid ja 

järelevalveametnikke 

Sündmuse lühikirjeldus: Infopäeval anti ülevaade mahepõllumajandusest, selle olukorrast meil 

ja mujal Euroopas, õigusraamistikust ja toetusmeetmetest ning kontrollsüsteemist. Tutvustati 

mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse nõuded ja põhimõtted. Tutvustati ka 

mahepõllumajandusega alustamisega seonduvat (vajalikud toimingud, andmed ja dokumendid 

ning tähtajad) ning mahepõllumajanduse järelevalvega seotud aspekte. Lektorid: Lilia Kulli 
(nõustaja); Margo Mansberg (mahetootja Erto talu); Airi Vetemaa (Eesti Mahepõllumajanduse 

Sihtasutus); Marge Olju (PTA). 

Osalejate tagasiside: Infopäev hinnati vajalikuks ja ülevaatlikuks, mõned märkisid, et lisaks 

üldisele infole oleks soovinud ka praktiliste kogemuste kajastamist.  

https://www.pikk.ee/sundmus/mahepollumajandusega-alustamise-infopaev/
http://www.maheklubi.ee/syndmused/2022_03_31/syndmus/mahepollumajandusega-alustamise-infopaev/
http://www.maheklubi.ee/syndmused/2022_03_31/syndmus/mahepollumajandusega-alustamise-infopaev/
https://www.pikk.ee/sundmus/mahepollumajandusega-alustamise-infopaev-2/
http://www.maheklubi.ee/syndmused/2022_04_04/syndmus/mahepollumajandusega-alustamise-infopaev-ii/
http://www.maheklubi.ee/syndmused/2022_04_04/syndmus/mahepollumajandusega-alustamise-infopaev-ii/
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Ettepanekud järgmiste tegevuste/teemade osas: Peamiselt sooviti mahepõllumajanduse 

praktiliste võtete tutvustamist nii taime- kui ka loomakasvatuses.  

 

Mahepõllumajanduse algõppe infopäev  
Infopäev toimus 20.06 Erto talus, Tartumaal 

Korraldaja: Mahepõllumajanduse Koostöökogu koostöös Eesti Mahepõllumajanduse 

Sihtasutusega 

Teave veebis: 

 https://www.pikk.ee/sundmus/mahepollumajanduse-algoppe-infopaev-2/ 

 http://www.maheklubi.ee/syndmused/2022_06_20/syndmus/infopaev-

mahepollumajanduse-algope-praktilised-kogemused/  

Osalejate arv: 20 osalejat, osalesid 2022. aastal mahepõllumajandusega alustanud tootjad. 

Sündmuse lühikirjeldus: Infopäeval tutvustati maheettevõtte majandamist, külvikordi, 

tootmistehnoloogiat Erto talu näitel. Tutvuti põldudega (taliviljad, haljasväetiskultuurid, 

köögivili) ja mulla olukorraga künnivabal harimisel. Arutleti võimaluste üle, kuidas paremini 

majandada ning tutvustati ka uuenduslikumaid võtteid. Tutvustati peamisi praktilisi aspekte 

mahetootmisega alustamisel. 

 

Foto 1. Autor: Airi Vetemaa 

Osalejate tagasiside: Infopäeva peeti vajalikuks. Leiti, et on hea, kui on võimalik tutvuda 

konkreetse ettevõtte majandamisega, samas sooviti ka üldisemat infot, mis kajastaks laiemalt 

erinevaid võimalusi mahetootmisega tegelemisel. 

Ettepanekud järgmiste tegevuste/teemade osas: Erinevad võimalused mahetootmisel, sh 

mullaharimine, külvikorrad, väetamine, taimekaitse. Loomakasvatuse erinevad aspektid. 

 

Keskkonna teemad 2022 
 

Tegevus: Infopäev (6 akad tundi): Veekaitse kohustused ja vajadused  
Läheb arvesse piirkondliku veekaitsetoetuse kohustusliku koolitusena 

Aeg: 16.03.2022 

https://www.pikk.ee/sundmus/mahepollumajanduse-algoppe-infopaev-2/
http://www.maheklubi.ee/syndmused/2022_06_20/syndmus/infopaev-mahepollumajanduse-algope-praktilised-kogemused/
http://www.maheklubi.ee/syndmused/2022_06_20/syndmus/infopaev-mahepollumajanduse-algope-praktilised-kogemused/
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Koht: veebikeskkond Zoom 

Osalejad: Registreerus 87 huvilist, osales 64. Esindatud olid suuremad ja väiksemad 

põllumajandustootjad ja erialaliitude esindajad, aga osalesid ka Põllumajandus- ja Toiduameti ja 

Keskkonnaameti ametnikud ning kutseõppeasutuste õpetajad ja EMÜ õppejõud. 

Eesmärk: Maaeluministeeriumi poolt tellitud infopäeva eesmärk on suurendada 

põllumajandustootjate veekaitsealaste nõuete teadlikkust ja suunata eelkõige NTA 

põllumajandustootjaid rakendama vabatahtlikult veekaitselisi meetmeid ja taotlema vastavaid 

toetusi. Sellel infopäeval võeti fookusesse veekvaliteedi ja põllumajanduse vahelised seosed, 

sh käsitleti eraldi orgaanilise väetise käitlemisega seotud eripärasid ning anti nõuandeid 

veekaitsega arvestava väetamise kohta. 

Ürituse info veebilehtedel: https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev-veekaitse-

kohustused-ja-vajadused-3/ ja https://epkk.ee/16-03-2022-epkk-infopaev-veekaitse-

vajadused-ja-kohustused/  

Lektorid: Ann Riisenberg (KeM), Eike Lepmets (MeM), Alar Astover (EMÜ), Henn Raave  

(EMÜ) ja Meelis Värnik (KEVILI). 

Sisu/teemad:  

 Veekvaliteedi ja põllumajanduse vahelised seosed – miks on vaja sekkuda? 
 Veeseaduse nõuded väetamisele  
 Veekaitsealased põllumajandustoetused nüüd ja tulevikus 
 Orgaaniliste väetiste eripärad ja nende kasutamise agronoomilised ja ökoloogilised 

aspektid  

 Digestaadi kui kääritusjäägi agronoomilised omadused  
 Veekaitsega arvestava väetamise soovitused  

 

Tagasiside kokkuvõte: Tagasisidet andis 64 osalejast 15. Üldist korraldust ja veebiülekande 

kvaliteeti hinnati võrdselt „väga heaks“ ja „heaks“. Väga kõrgelt hinnati Ann Riisenbergi ja Meelis 

Värniku esinemist. Hinnang teistele lektoritele oli pigem „Väga hea“ ja „hea“. Teemade valik sai 

samuti hindeks „väga hea“ ja „hea“. 

 

Koolitussoovid (teemade valik korraldaja poolt ette antud): Sõnniku käitlemine (märkis 9 

osalejat), Silo käitlemine (5), Mulla tervis, sh mulla süsinikubilanss (11), Väetise kasutamine ja 

hoiustamine (9), Taimekaitsevahendite kasutamine ja hoiustamine (7), Taimekaitsetööd ja 

mesilased (6), Metaani heitmed loomakasvatusest (1), Vesiniksulfiidi ja ammoniaagi heitmed 

loomakasvatusest (1), Sõnnikuhoidlate renoveerimine ja rajamine (6), Silohoidlate 

https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev-veekaitse-kohustused-ja-vajadused-3/
https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev-veekaitse-kohustused-ja-vajadused-3/
https://epkk.ee/16-03-2022-epkk-infopaev-veekaitse-vajadused-ja-kohustused/
https://epkk.ee/16-03-2022-epkk-infopaev-veekaitse-vajadused-ja-kohustused/
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renoveerimine ja rajamine (4), (Silokile käitlemine (6), Hanede heidutamine (3), Biometaani 

tootmine (4).  

 

Tegevus: Infopäev (6 akad tundi): Veekaitse kohustused ja vajadused  
Läheb arvesse piirkondliku veekaitsetoetuse kohustusliku koolitusena 

Aeg: 12.04.2022 

Koht: veebikeskkond Zoom 

Osalejad: Registreerus 58 huvilist, osales 45. Esindatud olid suuremad ja väiksemad 

põllumajandustootjad, Keskkonnaamet ja Eesti Maaülikool. 

Eesmärk: Maaeluministeeriumi poolt tellitud infopäeva eesmärk on suurendada 

põllumajandustootjate veekaitsealaste nõuete teadlikkust ja suunata eelkõige NTA 

põllumajandustootjaid rakendama vabatahtlikult veekaitselisi meetmeid ja taotlema vastavaid 

toetusi. Sel korral võeti fookusesse silo tootmisega seotud teemad, sh käsitleti veeseaduse 

nõudeid silo käitlemisele, silohoidlate ehitamist ning kvaliteetse silo valmistamise protsessi. 

Ürituse info veebilehtedel: https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev-veekaitse-

kohustused-ja-vajadused-3-2/ ja https://epkk.ee/12-04-2022-epkk-infopaev-veekaitse-

kohustused-ja-vajadused/  

Lektorid: Mari-Liis Ummik (KeM), Ann Riisenberg (KeM), Arvo Iital (TTÜ), Taavi Leola (EMÜ), 

Märt Riisenberg (Kehtna Mõisa OÜ), Kadri Luhter (Baltic Agro AS) ja Margus Lepp (Vändra AS). 

Sisu/teemad:  

 Tööstusheiteseadusest tulenevad nõuded sea-, linnu- ja veise intensiivkasvatuses 
tegutsemiseks 

 Veeseaduse nõuded silo käitlemisele 
 Silomahla omadused ja kuidas need mõjutavad vee kvaliteeti 
 Silohoidlate ehitamine – hoidlate rekonstrueerimine, uute rajamine, silomahla 

kogumiskaevud 
 Kehtna Mõisa OÜ kogemus silohoidlate ehitamisel 
 Kvaliteetse silo valmistamise protsess 
 Silo valmistamise protsess algusest lõpuni 

Tagasiside kokkuvõte: Tagasisidet andis 45 osalejast 18. Üldist korraldust ja veebiülekande 

kvaliteeti hindas 72,2% „väga heaks“  ja 27,8% „heaks“. Hinnang lektoritele oli pigem „Väga hea“ 

ja „hea“. Teemade valik sai samuti hindeks „väga hea“ ja „hea“. 

Koolitussoovid (teemade valik korraldaja poolt ette antud): Sõnniku käitlemine (märkis 12 

osalejat), Silo käitlemine (5), Mulla tervis, sh mulla süsinikubilanss (5), Väetise kasutamine ja 

hoiustamine (4), Taimekaitsevahendite kasutamine ja hoiustamine (5), Taimekaitsetööd ja 

mesilased (5), Metaani heitmed loomakasvatusest (3), Vesiniksulfiidi ja ammoniaagi heitmed 

loomakasvatusest (1), Sõnnikuhoidlate renoveerimine ja rajamine (5), Silohoidlate 

renoveerimine ja rajamine (3), (Silokile käitlemine (10), Hanede heidutamine (1), Biometaani 

tootmine (1).  

Lisaks pakutud valikule nimetati ka jootmis- ja söötmisplatside rajamist ning vihmavee 

ärajuhtimist (kuhu ja kuidas) lautade suurel territooriumil silohoidla juures. 

https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev-veekaitse-kohustused-ja-vajadused-3-2/
https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev-veekaitse-kohustused-ja-vajadused-3-2/
https://epkk.ee/12-04-2022-epkk-infopaev-veekaitse-kohustused-ja-vajadused/
https://epkk.ee/12-04-2022-epkk-infopaev-veekaitse-kohustused-ja-vajadused/
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KOKKUVÕTTEKS: Kaks infopäeva täitsid eesmärki. Valik korraldada kontaktsete infopäevade 

asemel veebipõhised, oli igati õigustatud, sest kahel koolitusel osales kokku 109 huvilist. 

Asjakohaseid küsimusi lektoritele esitati nii suuliselt kui ka Chatis. Tagasisides märkisid osalejad, 

et infopäevade teemad olid väga vajalikud. Toodi näiteks ka välja, et kindlasti tuleks jätkata MAK 

rahastust nii silo- kui sõnnikuhoidlate ehitamiseks, vanade tootmishoonete lammutamiseks, 

sensorite ja tarkvara soetamiseks, aidata kriisiolukordades ja kaasata teadusprojektidesse.  

 

Tegevus: Infopäev „ Meede 12.2 Natura 2000 erametsamaa toetus“ 
Aeg: 29.03.2022 

Koht: veebikeskkond Zoom 

Osalejad: Registreerus 149 huvilist, osales 85. Osalejateks oli põhiliselt erametsaomanikud, 
metsaseltside ja -ühingute liikmed, aga esindatud olid ka puidutööstusettevõtted, 
Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium ja Põllumajandus- ja Toiduamet. 
Eesmärk: Maaeluministeeriumi poolt tellitud infopäev suunatud metsa majandamisega 

tegelevatele isikutele sh erametsaomanikele ja metsaühistute eestvedajatele/tugiisikutele 

eesmärgiga anda ülevaade metsandustoetustest, toetuste taotlemisest ja kohapealsest kontrollist.  

Ürituse info veebilehtedel https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev-meede-12-2-natura-

2000-erametsamaa-toetus/ ja https://epkk.ee/29-03-2022-epkk-infopaev-meede-12-2-natura-

2000-erametsamaa-toetus/  

Sisu/teemad ja lektorid:  

• Üldisem metsandustoetuste ülevaade ja uue ÜPP ettevalmistuse seis  - Kristine 
Hindriks, Maaeluministeerium 

• Natura metsa ja teiste toetuste taotlemine 2022, sh uue meetme tutvustus - Triin 
Karin,  SA Erametsakeskus 

• Toetuste kohapealsed kontrollid - Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus 
• Füüsilise isikust erametsaomaniku maksud -  Ülle Läll, Metsaühistu Minu Mets 

 

Tagasiside kokkuvõte: Tagasisidet andis 85 osalejast 32. Üldist korraldust ja veebiülekande 

kvaliteeti hinnati 17 osaleja poolt „väga heaks“ ja 12 osaleja poolt „heaks“ ning 3 andsid hinde 

„rahuldav“. Hinnang lektoritele oli pigem „väga hea“ ja „hea“. Teemade sisu osas hinnati väga 

kõrgelt Ülle Lälli ettekannet, teised teemad said hindeks pigem „väga hea“ ja „hea“, oli ka 4 

„rahuldavat“ hinnangut. 

https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev-meede-12-2-natura-2000-erametsamaa-toetus/
https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev-meede-12-2-natura-2000-erametsamaa-toetus/
https://epkk.ee/29-03-2022-epkk-infopaev-meede-12-2-natura-2000-erametsamaa-toetus/
https://epkk.ee/29-03-2022-epkk-infopaev-meede-12-2-natura-2000-erametsamaa-toetus/
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Koolitussoovid: tulude/kulude deklareerimisest – seda olulist teema peaks rohkem käsitlema 

(märkis 5 osalejat); Toetuste taotlemine ja maksustamine (5); Metsandustoetused teistes riikides 

(3); Erametsa väärindamine; Erametsa majandamise põhitõed ja soovitavad tegevused 

aastakalendri järgi (vajalikud tööd talvel, kevadel, sügisel, suvel), metsakuivendamise praktikad 

ja eelarvestamine; Looduskaitse ja sügisese looduskaitselise toetuse taotlusvoor (3); Mingi teema 

metsakuivendamisest. Kuulsin et soostunud metsi nagu polekski õige kuivendada. Kuidas seal  

ülekasvanud puudega käituda?; Uluki tõrje; Iga toetuste alla kuuluvate tööde selgitus (2); 

Metsauuendus (2); Metsataimede kasvatus; Teised toetused peale Natura. Metsakasvatuse ja 

hooldusega seotud teemad; Metsanduse hetke olukord metsamajandaja vaatevinklist; Mets ja 

loodushoid (4); Tegevused piiranguvööndis (3); Metsa kahjustused ja nendest hoidumine; Metsa 

majandamine erinevate raieviiside põhiselt; Natura ala metselupaikade inventeerimine 

2022.aastal ja tulemuste mõju (alade piiranguvööndist sihtkaitsevööndisse üleviimine), sellega 

seonduva kavandatud uue riikliku toetusmeetme tutvustamine; Puiduturg. 

 

KOKKUVÕTTEKS: Korraldatud infopäev täitis eesmärgi. Positiivselt üllatas suur registreerunute 

arv – 149, osales siiski ainult 85. Ettekannete ajal Chatis esitatud küsimustele vastamisel olid 

lektoritele abiks ka SA Erametsakeskuse töötajad ja nii said paljud küsimused vastatud jooksvalt 

ning püsisime ajakavaga graafikus. Tagasisides tänati mitmel korral EPKK-d kui korraldajat, 

kiideti põhjalike ettekannete eest ning märgiti, et infopäev Zoomis hoiab kokku nii aega kui 

transpordikulu. 

 

Konsulentide pindalatoetuste infopäev 
Aeg: 19.04.2022 

Koht: veebikeskkond Zoom 

Osalejad: Osales 59 inimest, sh PRIA ja MEMi ametnikud. 
Eesmärk: Kajastatakse pindala- ja loomatoetuste (üle 20 toetusskeemi)  infot, sh iga-aastasi 

muudatusi. Igal aastal toimub pindala- ja loomatoetuste taotlemine 2.maist 21.maini (loomade 

otsetoetuste taotlemine on varem). Väga oluline, et konsulendid saavad infot otseallikast ja 

vastused kõigile küsimustele. Seepärast on ülioluline, et sellel infopäeval osalevad KÕIK pindala- 

ja loomatoetuste määruste ettevalmistajad ning kontrollidega seotud inimesed erinevatest 

asutustest (sh vajadusel ka KEM haldusalast). Info peab olema kättesaadav kõigile 

põllumajandusnõustajatele, sh neile, kes ei ole MESiga seotud. Lektoriteks MEM, PRIA ametnikud, 

vastavalt vajadusele ka PTA, KKI, MKA, KEA jt. Jaotusmaterjalid vajalikud. 

Ürituse info veebilehtedel https://www.pikk.ee/sundmus/konsulentide-pindalatoetuste-

infopaev/ 

https://www.pikk.ee/sundmus/konsulentide-pindalatoetuste-infopaev/
https://www.pikk.ee/sundmus/konsulentide-pindalatoetuste-infopaev/
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Lektorid: Siim Suure , Veronika Vallner-Kranich; Merili Simmer, Kadri Kask (kõik MEM), Kätlin 

Tedrema ja Merily Olli, Rain Meremäe, Karin Lepmets, Ulla Kaur ja Ülle Laur (kõik PRIA) 

Sisu/teemad:  

 2022. aasta määruste muudatused, nõuetele vastavus, rohestamine, piiripunkti määrus, 

keskkonnasõbralik majandamine, KSM, poolooduslikud kooslused, PLK) 

 Pindala- ja loomatoetuste taotlemine e-PRIAs 

 2021. a leitud rikkumistest administratiivsetes ja kohapealsetes kontrollides 

Tagasiside: Peale pindalatoetuste vastuvõtu lõppu toimus ka konsulentide ja PRIA vahel veebis 

kohtumine, kus konsulendid andsid PRIA-le tagasisidet pindala- ja loomatoetuste taotlemisest, sh 

mis oli hästi, mis halvasti 

KOKKUVÕTTEKS Tegu oli iga-aastase konsulentide pindalatoetuste infopäevaga, mille MEM ja 

PRIA annavad ülevaate määruse muudatustest ja eelmise perioodi kontrollide tulemustest. 

Koolitusel osalemine annab konsulendile õiguse anda põllumajandustootjatele toetatavat 

pindalatoestuse nõuannet. Infopäev annab nii lektoritele kui osalejatele võimaluse diskussiooniks 

ja küsimuste esitamiseks. Mõlemad pooled kasutavad seda võimalust, et läbi arutada 

pindalatoetuste kitsaskohad ning nägemused. Sel aastal viidi pindala- ja loomatoetuste taotlemine 

nö uude e-PRIAsse.  

 

Tootjate pindala- ja loomatoetuste infopäevad 
Aeg: 25.-29.04.2022 (kokku 8 tk) 

Koht: veebikeskkond Zoom 

Osalejad:  
25.04.2022 (algus kell 9.30) osalejaid 25 
25.04.2022 (algus 10.00) osalejaid 35 
26.04.2022 (algus 9.30) osalejaid 27 
26.04.2022 (algus 10.00) osalejaid 18 
27.04.2022 (algus 9.30) osalejaid 26 
27.04.2022 (algus 10.00) osalejaid 33 
28.04.2022 osalejaid 61 
29.04.2022 osalejaid 54 
 
Eesmärk: Kajastatakse pindala- ja loomatoetuste (üle 20 toetusskeemi) infot, sh iga-aastasi 

muudatusi. Igal aastal toimub pindala- ja loomatoetuste taotlemine. Infopäevad viivad läbi 

erinevad konsulendid.  

Ürituse info veebilehtedel https://www.pikk.ee/tulemas-on-nouetele-vastavuse-

infopaevad/?preview_id=35496&preview_nonce=1998e826ba&_thumbnail_id=-

1&preview=true 

Lektorid: Heiki Unt, Arvo Aller, Ulvi Ajalik, Toomas Tõrra, Ell Sellis, Liia Lust Olavy Sülla, Hillar 

Lilleste, Lilia Kulli, Vaike Nõu 

Sisu/teemad:  

 2022. aasta määruste muudatused, nõuetele vastavus, rohestamine, piiripunkti määrus, 

keskkonnasõbralik majandamine, KSM, poolooduslikud kooslused, PLK) 

 Pindala- ja loomatoetuste taotlemine e-PRIAs 

https://www.pikk.ee/tulemas-on-nouetele-vastavuse-infopaevad/?preview_id=35496&preview_nonce=1998e826ba&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://www.pikk.ee/tulemas-on-nouetele-vastavuse-infopaevad/?preview_id=35496&preview_nonce=1998e826ba&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://www.pikk.ee/tulemas-on-nouetele-vastavuse-infopaevad/?preview_id=35496&preview_nonce=1998e826ba&_thumbnail_id=-1&preview=true
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 2021. a leitud rikkumistest administratiivsetes ja kohapealsetes kontrollides 

Tagasiside: Peale pindalatoetuste vastuvõtu lõppu toimus ka konsulentide ja PRIA vahel veebis 

kohtumine, kus konsulendid andsid PRIA-le tagasisidet pindala- ja loomatoetuste taotlemisest, sh 

mis oli hästi, mis halvasti. Kajastati ka klientide tagasisidet. Sel aastal oli võrreldes eelnevate 

aastatega rohkem telefonikõnesid, mis olid seotud uue e-pria keskkonna kasutamisega. 

Infopäevadel sai rõhutatud, et kõikidel pindala- ja loomatoetuste taotlejatel on võimalik pöörduda 

abi saamiseks konsulendi poole. Samuti kommunikeeris viimast ka PRIA. Vastav info oli üleval nii 

PRIA kui MES nõuandeteenistuse (www.pikk.ee) lehel. 

KOKKUVÕTTEKS Tegu oli iga-aastaste tootjate pindala- ja loomatoetuste infopäevadega, milles 

konsulendid annavad ülevaate määruse muudatustest ja eelmise perioodi kontrollide 

tulemustest. Infopäev annab nii lektoritele kui osalejatele võimaluse diskussiooniks ja küsimuste 

esitamiseks. Mõlemad pooled kasutavad seda võimalust, et läbi arutada pindalatoetuste 

kitsaskohad ning nägemused. Sel aastal viidi pindala- ja loomatoetuste taotlemine nö uude e-
PRIAsse.  

 

 

Teabematerjal 2022 
 

Teabematerjal “Nõuetele vastavus 2022” 

Teabematerjali väljaandmise eest vastutas Mahepõllumajanduse 

Koostöökogu, tegevuse elluviija oli Ökoloogiliste Tehnoloogiate 

Keskus.  

Materjali tekstide kokkupanek toimus aprillis 2022. Ametliku 

kooskõlastuse sai teabematerjali sisu ja kujundus 27. aprillil 2022, 

materjali trükkimine toimus mais.  

Materjal avaldatud pikk.ee-s teemalehel Nõuetele vastavus, 

ÜhendPIP teavikute nimekirjas ja selle alusel uuendati ka teemalehe 

sisu. 

 

  

http://www.pikk.ee/
https://www.pikk.ee/valdkonnad/nouetele-vastavus/
https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/uhendpip/uhendpip-teavikud/
https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/uhendpip/uhendpip-teavikud/
https://teabesalv.pikk.ee/pollumajanduskeskkond/nouetele-vastavus/
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Tegevuskava 2022 aasta II poolaastaks 
 
Ühise põllumajanduspoliitika valdkonna 2022. a. tegevuste ülevaade on avaldatud 
https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-
programmid/uhendpip/uhendpipi-tegevused-2022/  
 
MES jätkab 2022. a. tellimuse täitmist II poolaastal. ÜPP valdkonnas on kavas korraldada: 

 Maapiirkonnas ettevõtlusalase teadlikkuse tõstmise üritused ettevõtluspäevade raames 
– oktoobris; 

 M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuste alustamine  - septembris või oktoobris, 
olenevalt sellest, kunas avaldatakse määrus Riigi Teatajas ning PRIA-l valmib taotlemise 
rakendus; 

 M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuste alustamine (baasteadmised äriplaani 
koostamisest – kokku 4 infopäeva, nendest üks infopäev augustis, kaks septembris ning 
üks oktoobris; 

 Keskkonnasõbraliku aianduse koolitus – sügisel; 
 Keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitus – sügisel; 

 
EPKK jätkab 2022. a. tellimuse täitmist II poolaastal. ÜPP valdkonnas on kavas korraldada:  

 Infopäev 6 akadeemilist tundi „Veekaitse kohustused ja vajadused“  - III kvartalis; 
 Infopäev veebis lektoritasuga „Meede 8  - Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse 

parandamise investeeringutoetus“ – 6. septembril; 
 Infopäev veebis lektoritasuta „Euroopa Liidu geograafiline tähis (GT), kaitstud 

päritolunimetus (KPN), kaitstud geograafiline tähis (KGT) ja garanteeritud 
traditsiooniline toode (GTT) ja riiklike kvaliteedikavade infopäevad“ – 2. detsembril;  

Infopäevade ettevalmistamisel teeme koostööd nii Maaeluministeeriumi kui ka 

Keskkonnaministeeriumi ametnikega, SA Erametsakeskuse ja Eesti Erametsaliiduga, EPKK 

liikmesorganisatsioonide esindajatega, aga kindlasti ka EPKK nõukogu ja toimkondade 

(piimatoimkond, lihatoimkond, keskkonnatoimkond, maaelutoimkond) liikmetega.  

Mahepõllumajanduse Koostöökogu jätkab 2022. a. tellimuse täitmist, kavas on korraldada:  

 Mahepõllumajanduse algõpe – veel 4 infopäeva sel suvel; 

 Mahepõllumajanduse nõuete infopäev – suvi – sügis; 

 Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjatele - sügis. 

 
EMÜ jätkab 2022. a. tellimuse täitmist II poolaastal. ÜPP valdkonnas on kavas korraldada: 

 Konverents „Mullapäev 2022“ – detsember 
 Piirkondliku veekaitse koolitus – sügis; 
 Koolitus: muldade heaperemehelik majandamine – sügis; 
 Teabematerjal Mulla ABC – mulla struktuursus – detsember; 

 
PMK jätkab 2022. a. tellimuse täitmist II poolaastal. ÜPP valdkonnas on kavas korraldada: 

 Kahepäevane õppereis välisriiki (Ettevõtjate parimate praktikate tutvustamine Eesti 
ettevõtjatele hästi toimiva ettevõtluskonnaga maapiirkondades kultuuriliselt sarnastes 
EU riikides); 

 Kahepäevane õppereis välisriiki (EU riikdes maapiirkonnas suurtest tõmbekeskustest 

eemal edukalt toimivate ettevõtlus HUB-ide ja koostöötamise keskuste (“digital hubs”) 

võimaluste ja parimate praktikatega tutvumine). 

https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/uhendpip/uhendpipi-tegevused-2022/#UPP
https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/uhendpip/uhendpipi-tegevused-2022/#UPP

