Piimalehma kasvatamise, ammlehma kasvatamise ning
ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 2015
Tänavu rakendub põllumajanduslike otsetoetuste valdkonnas kuni 2020. aastani kestev uus periood.
Otsetoetuste saamiseks peab tootmiskohustusega seotud loomatoetuse taotleja tegelema põllumajandusliku
tegevusega põllumajanduslikus majapidamises ja vastama aktiivse tootja nõuetele. Aktiivse tootja nõude
tõttu ei kuulu otsetoetuse saajate hulka muu majandustegevusega tegelejad (lennujaamade, veerajatiste,
alaliste spordiväljakute või puhkealade haldamine, raudtee- või kinnisvarateenuste osutamine või üksnes
metsamajandamine). Kui taotleja tegeleb nende tegevusega ja tema eelmise aasta või taotlemise aasta eeldatav
otsetoetuste summa on üle 5000 euro, tuleb tal tõendada aktiivseks põllumajandustootjaks olemist. Üle 10 ha
põllumaad omavad füüsilised isikud loetakse aktiivseteks tootjateks.
Põllumajanduslikuks tegevuseks loetakse põllumajandustoodete kasvatamist või tootmist, sh saagikoristust,
lüpsikarja pidamist, põllumajandusloomade aretamist ja pidamist või põllumajandusmaa hoidmist karjatamiseks
või harimiseks sobilikus seisukorras. Taotleja põllumajanduslikuks majapidamiseks on kõik tema poolt juhitavad
ja põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatavad Eesti territooriumil asuvad üksused.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, juriidilised isikud ning juriidilise isiku staatuseta isikute ühendused,
kellel on kasutada 1 ha põllumajandusmaad või kelle loomapidamistoetuste miinimumsumma on vähemalt 100
eurot.
Lisaks peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid.

Piimalehma kasvatamise toetus
Toetust saab taotleda kuni 100-pealise piimalehma karja kohta, mille piimalehmad on 2. mai 2015 seisuga
põllumajandusloomade registris registreeritud taotleja nimele. Taotluses märgitud loomade arvule kehtib
pidamisperiood kuni 27. juunini 2015.
Piimalehmadel peab olema nõuetele vastav märgistus ja veisepass ning kanded karjaraamatus peavad olema
korrektsed ja kaasajastatud. Toetusõiguslikud on järgmised piimalehma tõud: eesti holstein (EHF), eesti punane
(EPK), eesti maatõug (EK), šviitsi (AP), äärširi (FA), dzörsi (JER).

Ammlehma kasvatamise toetus
Toetust saab taotleda 25-pealise lihatõugu või lihatõuga ristamisel saadud ammlehma ja vähemalt kaheksa
kuu vanuse lehmmullika karja kohta, kes on 2. mai 2015 seisuga on registreeritud taotleja nimele PRIA
põllumajandusloomade registris. Loomadel peab olema nõuetele vastav märgistus ja veisepass ning
kanded karjaraamatus peavad olema korrektsed ja kaasajastatud. Taotluses märgitud loomade arvule kehtib
pidamisperiood kuni 27. juunini 2015.
Ristandiks loetakse põllumajandusloomade registris vaid lihatõu ristandeid (nt Hf rist). Toetusõiguslikud on
järgmised lihaveise tõud: hereford (Hf), limusiin (Li), aberdiin-angus (Ab), šarolee (Ch), šoti mägiveis (Hc), piemont
(Pi), hele tõug (Ba), simmental (Si), belgia sinine (Bb), dexter (De), galloway (Ga), aubrac (Au), saksa šorthorn (SH)
ja salers (SA).

Ute ja kitse kasvatamise toetus
Toetust saab taotleda 10 kuni 100 ute ja emakitse kohta, kes on taotluse esitamise aasta 27. aprilli seisuga
vähemalt ühe aasta vanused ning kes on 2. mai 2015 seisuga registreeritud taotleja nimele põllumajandusloomade
registris. Ka uted ja emakitsed peavad olema nõuetele vastavalt märgistatud ning kanded karjaraamatus peavad
olema korrektsed.
Uttedele ja emakitsedele kehtib pidamisperiood ja taotlejal on kohustus kuni 27. juunini 2015 karjas hoida
taotluses märgitud arvul nõuetekohaseid uttesid.

Nõuete rikkumiseks ei loeta vääramatu jõudu ja erandlikke asjaolusid
Sellised olukorrad võivad olla näiteks:
● toetusesaaja surm;
● raske loodusõnnetus, mis kahjustab tõsiselt põllumajanduslikku majapidamist;
● põllumajandusliku majapidamise loomakasvatushoonete hävimine õnnetusjuhtumi tagajärjel;
● toetusesaaja karja osa või kogu karja haigestumine loomataudi, samuti osa või kõigi põllukultuuride nakatumine taimehaigusesse;
● kogu põllumajandusliku majapidamise või selle olulise osa sundvõõrandamine, kui taotluse esitamise
päeval ei olnud võimalik sundvõõrandamist ette näha;
● loom on läinud kaduma ja taotlejal on selle tõendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse
ärakiri;
● loom on haiguse või õnnetuse tõttu surnud või veterinaarsetel näidustustel hukatud ning taotlejal on selle
tõendamiseks veterinaararsti kirjalik kinnitus.

