Haanja, Otepää, Valgjärve, Vastseliina, Rõuge, Antsla, Kambja, Kanepi, Nõo ja Võru vallas asuvast
põllumajandusmaast, mida taotlejal on õigus kasutada, peab vähemalt 30% olema talvise taimkatte all.
Nimetatud valla piirideks loetakse haldusreformi seaduse alusel ja korras muudetud haldusterritoriaalsele
korraldusele eelnenud valla piirid. (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrus nr 4 § 2 lg 1)
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1

2

3

4

Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub

Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

Mõju nõude
eesmärgile on
väga suur

Talvine taimkate
külvatud, kuid ei ole
tärganud 1.
novembriks.

Talvine taimkate on Talvine taimkate
ebaühtlane, kultuur rajamata.
üksikute laikudena
või pärast 1.
novembrit üles
haritud.

Ei oma mõju kogu
tegevusele

Mõjutab vähe
kogu tegevust

Mõjutab oluliselt
kogu tegevust

Talvise taimkatte all
on üle 25% antud
valdades asuvast
taotleja kogu
põllumajandusmaast.

Talvise taimkatte all
on üle 10% kuni
25% antud valdades
asuvast taotleja kogu
põllumajandusmaast.

Talvise taimkatte all
on alla 10% antud
valdades asuvast
taotleja kogu
põllumajandusmaast.

Koheselt
eemaldatav mõju

Kergesti
eemaldatav mõju

Raskesti
eemaldatav mõju

Puudub talvine
taimkate, kuid
erosiooni ei ole
toimunud.

Mõju väljub
ettevõttest

Püsiv mõju

Puudub talvine
taimkate ning on
tuvastatud mulla
ärakanne tuule- või
vee-erosiooni
tagajärjel.

Jah
Hinnang rikkumise tahtlikkuse kohta:

Toetuste vähendamine hooletusest tuleneva rikkumise puhul: 3-5 punkti – 1%
6-10 punkti – 3%
11-12 punkti – 5%
Tahtliku rikkumise puhul vähendamine vahemikus 20-100%

Üle 10% kaldega aladel tuleb erosiooni takistamiseks põllumajandusmaa harimisel kasutada sobivaid
agrotehnilisi võtteid. (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrus nr 4 § 2 lg 2)
1

2

3

4

Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub

Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

Mõju nõude
eesmärgile on
väga suur

Harimisel ei ole
kasutatud erosiooni
takistamiseks
sobivaid agrotehnilisi
võtteid, kuid
erosiooni ei ole
toimunud.

Harimisel ei ole
kasutatud erosiooni
takistamiseks
sobivaid agrotehnilisi
võtteid ning on
tuvastatud mulla
ärakanne tuule- või
vee-erosiooni
tagajärjel.

Ei oma mõju kogu
tegevusele

Mõjutab vähe
kogu tegevust

Mõjutab oluliselt
kogu tegevust

Mõju väljub
ettevõttest

Nõuet on rikutud
taotleja
põllumajandusmaal
kuni 5% põldude
pinnast, mis asuvad
kaldega alal.

Nõuet on rikutud
taotleja
põllumajandusmaal
üle 5% kuni 25%
põldude pinnast, mis
asuvad kaldega alal.

Nõuet on rikutud
taotleja
põllumajandusmaal
üle 25% kuni 90%
põldude pinnast, mis
asuvad kaldega alal.

Nõuet on rikutud üle
90% kuni 100%
põldude pinnast, mis
asuvad kaldega alal.

Koheselt
eemaldatav mõju

Kergesti
eemaldatav mõju

Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

Põldudel, mis asuvad
üle 10% kaldega
alal, ei ole erosiooni
takistamiseks
kasutatud sobivaid
agrotehnilisi võtteid,
kuid erosiooni ei ole
toimunud.

Põldudel, mis asuvad
üle 10% kaldega
alal, ei ole erosiooni
takistamiseks
kasutatud sobivaid
agrotehnilisi võtteid
ning on tuvastatud
mulla ärakanne tuulevõi vee-erosiooni
tagajärjel.
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Jah
Hinnang rikkumise tahtlikkuse kohta:

Toetuste vähendamine hooletusest tuleneva rikkumise puhul: 3-5 punkti – 1%
6-10 punkti – 3%
11-12 punkti – 5%
Tahtliku rikkumise puhul vähendamine vahemikus 20-100%

Põllumajandusmaal kulu, heina ja põhku põletada ei ole lubatud. (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a
määrus nr 4 § 2 lg 3)
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Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub

Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

Mõju nõude
eesmärgile on
väga suur

Põllumajandusmaal
on kokku kogutud
põhku/heina
põletatud.
Ei oma mõju kogu
tegevusele
Kulu on põletatud
kuni 5% kogu
põllumajandusmaast
või on põletatud
kokku kogutud
heina/põhku.
Koheselt
eemaldatav mõju

Mõjutab vähe
kogu tegevust

Mõju väljub
ettevõttest

Kulu on põletatud
Kulu on põletatud
Kulu põletamisel on
üle 5% kuni 25%
üle 25% kogu
tuli väljunud taotleja
kogu
põllumajandusmaast. territooriumilt.
põllumajandusmaast.

Kergesti
eemaldatav mõju
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Mõjutab oluliselt
kogu tegevust

Põllumajandusmaal
on põletatud kokku
kogumata heina,
põhku või kulu.

Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

Põletamisest
taastumine toimub
vegetatsiooniperioodi
jooksul,
põllumajandusmaa
on võimalik
kasutusele võtta
jooksval aastal.

Põletamisest
taastumine on
pikaajaline protsess
ning järgmisel aastal
pole võimalik
põllumajandusmaad
kasutusele võtta.

Jah
Hinnang rikkumise tahtlikkuse kohta:

Toetuste vähendamine hooletusest tuleneva rikkumise puhul: 3-5 punkti – 1%
6-10 punkti – 3%
11-12 punkti – 5%
Tahtliku rikkumise puhul vähendamine vahemikus 20-100%

Taotleja koostab või vajaduse korral uuendab taotluse esitamise aasta 15. juuniks kogu põllumajandusmaa
kohta viljavaheldus- või külvikorraplaani. (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrus nr 4 § 2 lg 4 ja lg 5)
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Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub

Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

Mõju nõude
eesmärgile on
väga suur

Viljavaheldusplaanis/
külvikorraplaanis
puuduvad andmed 1
aasta põldude kohta
või on need
ebatäpsed.

Viljavaheldusplaanis/
külvikorraplaanis
puuduvad andmed
kuni 2 aasta kohta
või olemasolevad
andmed ei vasta
reaalsetele
andmetele.

Viljavaheldusplaanis/
külvikorraplaanis
puuduvad andmed
kuni 3 aasta kohta
või olemasolevad
andmed ei vasta
reaalsetele
andmetele.

Ei oma mõju kogu
tegevusele

Mõjutab vähe
kogu tegevust

Mõjutab oluliselt
kogu tegevust

Kanded puudulikud
kuni 25% kogu
viljavahelduse/
külvikorra pinnast
või eelnevatel
aastatel koostatud
viljavaheldus-/
külvikorraplaanid
puuduvad.

Kanded puudulikud
üle 25% kuni 50%
kogu viljavahelduse/
külvikorra pinnast.

Kanded puudulikud
üle 50% kogu
viljavahelduse/
külvikorra pinnast.

Koheselt
eemaldatav mõju

Kergesti
eemaldatav mõju

Raskesti
eemaldatav mõju

Puuduvad käesoleva Viljavaheldusaasta kohta andmed, /külvikorraplaan
mis parandatakse või puudub eelneva või
lisatakse etteantud järgneva aasta kohta
aja jooksul
ja/või käesoleva
aasta plaanist
puuduvad andmed,
mida saab
usaldusväärselt
taastada.

Viljavaheldusplaan/
külvikorraplaan
puudub või on
täielikult täitmata
(tühi plaan).

Mõju väljub
ettevõttest

Püsiv mõju

Viljavaheldus/külvikorraplaan
puudub eelnevate või
järgnevate aastate
kohta ja/või
käesoleva aasta
plaanist puuduvad
andmed, mida ei saa
usaldusväärselt
taastada.

Jah
Hinnang rikkumise tahtlikkuse kohta:

Toetuste vähendamine hooletusest tuleneva rikkumise puhul: 3-5 punkti – 1%
6-10 punkti – 3%
11-12 punkti – 5%
Tahtliku rikkumise puhul vähendamine vahemikus 20-100%

Põllumajandusmaal või sellega külgneval alal esinevast karuputke võõrliigist peab hiljemalt 31. maiks teavitama
Keskkonnaametit. (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrus nr 4 § 3 lg 13)
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Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt puudub

Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

Mõju nõude
eesmärgile on
väga suur

Taotleja
põllumajandusmaal
või sellega külgneval
alal esinevad üksikud
karuputke taimed.

Ei oma mõju kogu
tegevusele

Taotleja kogu
põllumajandusmaal
on 1 karuputke
koloonia.

Koheselt
eemaldatav mõju
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Mõjutab vähe
kogu tegevust

Kergesti
eemaldatav mõju

KeA-t ei ole
karuputke levikust
teavitatud, aga
kasutatakse
meetmeid karuputke
tõrjumiseks
(väljakaevamine,
kündmine,
mürgitamine jne) või
KeA-t on teavitatud
karuputke levimisest
pärast nõutud
tähtaega.

Taotleja
põllumajandusmaal
või sellega külgneval
alal esineb tihedalt
karuputke taimi.

Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
Taotleja kogu
põllumajandusmaal
on 2-3 karuputke
kolooniat.

Raskesti
eemaldatav mõju

Mõju väljub
ettevõttest
Taotleja kogu
põllumajandusmaal
on üle 3 karuputke
koloonia.

Püsiv mõju

KeA-t ei ole
teavitatud
põllumajandusmaal
levivast karuputkest
ja karuputke ei
tõrjuta.

Jah
Hinnang rikkumise tahtlikkuse kohta:

Toetuste vähendamine hooletusest tuleneva rikkumise puhul: 3-5 punkti – 1%
6-10 punkti – 3%
11-12 punkti – 5%
Tahtliku rikkumise puhul vähendamine vahemikus 20-100%

Taotlejal on vastavalt määruse „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ §-le 3
kohustus säilitada tema kasutuses oleval põllumaal ja/või põllumajandusmaal esinevat põllusaart, metsasiilu,
puude rida, hekki, kraavi, kiviaeda, põllumajandusmaal esinevaid „Looduskaitseseaduse“ § 4 lõikes 1 nimetatud
kaitstavat loodusobjekti ja „Muinsuskaitseseaduse“ § 3 lõikes 2 nimetatud kinnismälestisi ning
pärandkultuuriobjekte. (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrus nr 4 § 3 lg 1-11)
Põllusaar, metsasiil, puude rida, hekk, kraav, kiviaed:
1
2
Mõju nõude
Mõju nõude
eesmärgile
eesmärgile on
praktiliselt puudub
vähene
Maastikuelement on Maastikuelement on
T
vähenenud üle 30%, rikutud, kahjustatud
Õ
kuid vastab endiselt või risustatud
S
kehtestatud
vähesel määral või
I
nõuetele.
pindala vähenenud
D
kuni 30% ning ei
U
vasta enam
S
kehtestatud
nõuetele.

U
L
A
T
U
S

Ei oma mõju kogu
tegevusele
1-25,99% maastikuelementidest on
hävitatud,
eemaldatud, rikutud
või kahjustatud.
Koheselt
eemaldatav mõju

P
Ü
S
I
V
U
S

T
A
H
T
L
I
K

Ebaolulised
kahjustused,
maastikuelement
vastab endiselt
kehtestatud
nõuetele.

Mõjutab vähe
kogu tegevust

3
4
Mõju nõude
Mõju nõude
eesmärgile on
eesmärgile on
oluline
väga suur
Maastikuelement on Maastikuelement on
rikutud, kahjustatud eemaldatud või
või risustatud olulisel hävitatud.
määral või pindala
on vähenenud üle
30% ning ei vasta
enam kehtestatud
nõuetele.

Mõjutab oluliselt
kogu tegevust

Mõju väljub
ettevõttest

26-50,99% maastiku- 51-75,99% maastiku- 76-100% maastikuelementidest on
elementidest on
elementidest on
hävitatud,
hävitatud,
hävitatud,
eemaldatud, rikutud eemaldatud, rikutud eemaldatud, rikutud
või kahjustatud.
või kahjustatud.
või kahjustatud.
Kergesti
eemaldatav mõju

Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

Ebaolulised
kahjustused, mida on
võimalik taastada.
Hoolduslõikus või
pügamine on tehtud
10 päeva enne
lubatud tähtaega.

Rikutud
maastikuelementide
taastamine on
võimalik.
Hoolduslõikus või
pügamine on tehtud
rohkem kui 10 päeva
enne lubatud
tähtaega.

Maastikuelemendi
kohene taastamine
sellisel kujul, mis
vastaks kehtestatud
nõuetele, pole
võimalik.

Jah
Hinnang rikkumise tahtlikkuse kohta:

Looduskaitseseaduse § 4 lõikes 1 nimetatud kaitstav loodusobjekt, "Muinsuskaitseseaduse" § 3 lõikes 2 nimetatud
kinnismälestis ning pärandkultuuriobjekt:
1
2
3
4
Mõju nõude
Mõju nõude
Mõju nõude
Mõju nõude
T
eesmärgile
eesmärgile on
eesmärgile on
eesmärgile on
Õ
praktiliselt puudub
vähene
oluline
väga suur
S
Objekt on rikutud,
Objekt on rikutud,
Objekt on
I
kahjustatud või
kahjustatud või
eemaldatud või
D
risustatud vähesel
risustatud olulisel
hävitatud.
U
määral.
määral.
S
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Ei oma mõju kogu
tegevusele

Koheselt
eemaldatav mõju

Mõjutab vähe
kogu tegevust

Mõjutab oluliselt
kogu tegevust

Mõju väljub
ettevõttest

1 objekt on
hävitatud,
eemaldatud, rikutud
või kahjustatud.

2-3 objekti on
hävitatud,
eemaldatud, rikutud
või kahjustatud.

4 või rohkem objekti
on hävitatud,
eemaldatud, rikutud
või kahjustatud.

Kergesti
eemaldatav mõju

Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

Ebaolulised
Rikutud objektide
kahjustused, mida on taastamine või
võimalik taastada.
eemaldatud objekti
endisesse asukohta
paigaldamine on
võimalik.

Objekti taastada ei
ole võimalik.

Jah
Hinnang rikkumise tahtlikkuse kohta:

Toetuste vähendamine hooletusest tuleneva rikkumise puhul: 3-5 punkti – 1%
6-10 punkti – 3%
11-12 punkti – 5%
Tahtliku rikkumise puhul vähendamine vahemikus 20-100%

