e-PRIA teenuse Minu põllud kasutusjuhend
Teenus Minu põllud on mõeldud e-PRIA klientidele põldude aastaringseks haldamiseks.
Kui kasutaja on põllud teenuses joonistanud, saab ta need taotlusperioodil taotlusele
lisada.
Teenusesse Minu põllud saab kasutaja siseneda kahel viisil: valides portaalist
samanimelise teenuse või vajutades taotlusvormil nuppu
.
Avades Minu põllud teenuse esmakordselt, on nimekiri tühi. Kasutaja saab soovi korral
laadida PRIA infosüsteemist eelmise aasta taotluse andmed, kasutades nuppu
, misjärel kuvatakse loetelu eelmise aastal taotlusel olnud
põldudest. Kui kasutaja on eelmisel aastal esitanud taotluse e-PRIA kaudu, siis on
eelmise aasta taotlusel olnud põldudel küljes ka põllu kontuur. Vastasel juhul tuleb see
avatud teenuse kaudu lisada.

Minu põllud põldude loetelust saab muuta põllu maakasutuse tüüpi ja
põllumajanduskultuuri, valides põllu real olles uued väärtused. Kasutajale kuvatakse
korraga kahekümne põllu andmed, nupud lehekülgede vahel liikumiseks on lehe
allservas.

Kasutaja saab muuta veergude laiusi, sorteerida kõikide veergude järgi, peita või teha
veerud vaates taas nähtavaks.

Põllumassiivi lingil vähemalt kolm sekundit olles kuvatakse kasutajale ka põllu
kaardikuva.

Kui kasutaja on tulnud Minu põllud teenusesse taotlusvormil kaudu, siis on vaates lisaks
nupud ’Lisa taotlusele’ ja ’Tagasi taotlusele’. Põldude taotlusvormile lisamiseks märkige
üks või mitu põldu (lisage põllu ees olevasse kastikesse linnuke) ja vajutage nupule ’Lisa
taotlusele’. Taotlusele juba lisatud põllud eristuvad loetelus teistest taustavärviga. ’Tagasi
taotlusele’ nupu abil saate tagasi taotlusvormile.

Minu põllud nimekirjas
kaardirakendusse.

nupule vajutades suunatakse teid veebikaardi

Avaneb kogu Eesti kaart. Lisaks kuvatakse kaardi kohal tegevuste sammud koos sammu
numbri ja nimetusega. See menüü on informatiivne. Sammud, mis tuleb põllu
joonistamisel alati läbida, on järgmised:
1. Põllumassiivi valik - otsing massiivi asukoha, massiivi numbri või katastriüksuse
nime ja numbri, aadressi või koordinaatide alusel.
2. Põlluala valik – vajaliku põlluala saab valida olemasolevate katastriüksuste,
Natura alade ning olemasolevate põllupiiride põhjal.
3. Põllupiiri muutmine – saab muuta eelmises sammus valitud põlluala piiri või
joonistada uue põllu piiri ning lisada takistusi. Takistused on põllumassiivil
asuvad mittetoetusõiguslikud ja/või põllumajanduslikust kasutusesest väljas alad,
mis ei klassifitseeru sammus 4 lisatavate objektide hulka.
4. Objektide lisamine – saab lisada kinnismälestisi, looduse üksikobjekte,
pärandkultuuriobjekte ning muid väärtuslikke maastikuelemente ja lisada neile
vabas vormis kommentaare.
5. Andmete edastamine – selles sammus on näha lõplik põllu kuju koos põllu
andmetega. Siin sisestatakse kõik põllu andmed, sh põllu number, maakasutuse
tüüp, põllukultuur.
Korraga saab joonistada ning sisestada ühe põllu andmeid.
Kõikide sammude vahel liigutakse nuppudega
veebikaardi all. Nupuga

ja

, mis asuvad

suunatakse tagasi Minu põllud teenusesse.

Täpsem abiinfo on olemas ka vasakul kollasel lisapaneelil.

1. Põllumassiivi valik
Vasakul kollasel lisapaneelil saab põllu asukohta otsida kohanime (väikseim haldusüksus
on otsingus küla), põllumassiivi või katastriüksuse numbri ning koordinaatide järgi.
Sisestades kohanime, annab süsteem kõik päringule vastavad nimetused, tegemata vahet
täpitähtedel. Samuti saab otsitava maa-ala üles leida kaarti kasutades:
- tehes topeltkliki soovitud kohal suurendatakse vastavat kohta;
- liigutades vasakul suurendusribal kollast nihikut tasemetel Eesti, maakond, vald,
põllumassiiv jne
- nihutades kaardiakent sobivale kohale.
Igal sammul saab kasutaja vahelehelt ’Kihid sisse’ ja välja lülitada ka teda huvitavaid
kaardikihte.
Massiivi saab märkida kas vasakul paneelil nimekirjast valides (klõpsates hiirega vastaval
real) või kaardil massiivile klõpsates. Mõlemal juhul eristub valitud massiiv nii
nimekirjas kui kaardil teise värviga.

Kaarti saab nihutada, hoides all hiire vasakut klahvi ning samal ajal hiirt soovitud suunas
liigutades.
Põllumassiivi leidmisel ja hiljem põllu joonistamisel saab abina kasutada tööriista ’Lae
GPS andmed’. Siitkaudu saate laadida gpx–formaadis faili, mille sisu kuvatakse joonena
kaardile (ka fookus liigub kaardil automaatselt). NB! See ei ole valmis põllujoon, vaid
abijoon, millele saate taotletava põllu piiri joonistada. GPS andmed võite laadida ka
järgmistes sammudes.
Kui maa-ala, millel soovite maakasutust näidata, ei ole toetusõiguslik ja PRIA registrisse
kantud, valige kaardilt sellele kõige lähemal asuv massiiv.

Pärast massiivi valimist saab liikuda edasi järgmisele sammule, vajutades nupule
.

2. Põlluala valik
Teises sammus märgitakse etteantud piiridesse taotletavate põldude tegelik asukoht.
Põlluala valikuks peavad sellel asuvad maa-alad olema teineteisega ühendatud vähemalt
ühes ühises punktis. Kasutaja saab ala valida kas kaardil või vasakult kollase taustaga
menüüst klikkides, samuti saab kasutada nuppu ’Vali kõik’. Valiku tühistamiseks tuleb
klikkida kas kaardil või menüüs valitud alal või kasutada nuppu ’Tühista valik’
Valitav põlluala moodustub järgmistest osadest:
a) katastriüksused
b) Natura ala, kui sellele alale taotletakse toetust
c) juba olemasolev varasemalt joonistatud põld
Kui Teie põld ei asu toetusõiguslikul PRIA registrisse kantud massiivil või
katastriüksusel ja Teil pole võimalik siin ala valida, siis vajutage samuti Edasi, mispeale
liigutakse järgmisesse sammu ja lubatakse Teil joonistada uus põlluala piir, mis ei asu
etteantud alas (võib asuda ette kuvatud katastriüksusel).

Pärast põlluala valikut saab liikuda edasi järgmisele sammule, vajutades nupule
.

3. Põllupiiri muutmine
Kui kogu eelmises sammus valitud ala ei vasta veel lõplikult joonistatava põllu tegelikele
piiridele, siis selles sammus saab vajadusel põllu piire tegelikkusele vastavaks muuta.

Selleks klõpsake põllu piirjoonel muutust vajavas punktis hiire vasaku klahviga ning
klahvi all hoides ja hiirt liigutades nihkub märgitud punkt soovitud asukohta kaardil. Uue
nurgapunkti tekitamiseks klõpsake põllu piiril. Piiripunkti kustutamiseks liikuge
nurgapunktile ja vajutage „Delete” klahvi klaviatuurilt.
Põllu joonistamise käigus näidatakse jooksvalt kaardiakna üleval paremas servas põllu
ümbermõõtu ja pindala.
Kui kasutasite GPS andmeid (või laete vastava gpx–faili siin), kuvatakse teile nn abijoon.
NB! See ei ole lõplik põllu piir, põllu peate ise joonistama!

Punkti nihutamisega kaardil kuvatakse loodav uus põllupiiri osa katkendjoonega. Kui
põllupiiri punkt nihutatakse põllualast välja, siis süsteem jätab põllu piiriks maksimaalse
alasse jääva piiri ning see kuvatakse pideva joonena.
Tehtud muudatused saate tagasi võtta nupuga ’Taasta piir’.
Kui põllualale jääb mõni selline objekt, millele ei saa toetust taotleda ja mida pole veel
taotletavalt põllualalt välja lõigatud, siis saab seda ala põllult välja lõigata. Seda saab teha
takistuse lisamisega.
Takistuse lisamiseks tuleb vajutada nuppu ’Lisa takistus’ ja klõpsates kaardil sobivasse
kohta, hakata punkte põllualale klõpsama. Iga klõpsuga fikseeritakse väljalõigatava
takistusala uus punkt. Takistuse joonistamise lõpetab topeltklõps hiirega ning viimane
punkt ühendatakse automaatselt esimesega. Takistuse joonistamise käigus kuvatakse
jooksvalt üleval paremas servas ka takistuse ümbermõõtu ja pindala.
Kui olete salvestanud kaardi, kus oli algselt „auk“ sees (st Te ei pidanud ise takistust
joonistama), siis kaardi uuesti avamisel kuvatakse see automaatselt takistusena vasakul
paneelil. Sellist taksitust ei saa ära kustutada.
Lisatud takistused saate kustutada nupu ’Kustuta takistused’ abil.

Kui põld moodustab massiivist vaid väikese osa ning märgitud ala peab õige põllu kuju
saavutamiseks liiga palju töötlema, võib selle asemel joonistada täiesti uue põllu. Uue ala
joonistamiseks tuleb hiirega klikkida kaardi kohal oleval nupul ’Uus piir’. Süsteem küsib
kinnitust vana piiri kaotamise kohta ning kui vastate ’Jah’, kustutatakse süsteemi poolt
tekitatud põld. Uut põldu saab joonistama hakata, klõpsates hiire vasaku klahviga
etteantud massiivi piirides ja märkides ära soovitud ala. Viimane punkt fikseeritakse
topeltklõpsuga ja see ühendatakse esimese punktiga automaatselt.
Uue põllu saate joonistada ka kontrollalast välja, kui see ei asu PRIA põllumassiivide
registris (kui soovite näidata maakasutust põllul, mis ei asu põllumassiivide registrisse
kantud alal ja millel pole ka katastritunnust). Selleks alustage piiri joonistamist
massiivipiiridest väljaspool (tehke esimene punkt põllumassiivipiirist väljaspoole).

4. Objektide lisamine
Objektina tuleb lisada kinnismälestised, looduse üksikobjektid, pärandkultuuriobjektid
ning muud väärtuslikud maastikuelemendid. Objekti lisamiseks tuleb valida nupp ’Lisa
objekt’, valida objekti liik ja selle alamliik (võib lisada ka objekti kirjelduse), vajutada
nupule ’Lisa objekt kaardile’ ning vastavalt objekti liigile joonistada kaardile objekti
pind, joon või märkida punkt. Objektide loetelu ilmub ka vasakule kollasele paneelile,
kust saate neid kustutada ja muutmiseks valida (sh muuta ka objekti asukohta kaardil).

5. Andmete edastamine
Selles sammus sisestatakse kõik põlluga seotud üldised andmed. Süsteem kuvab
joonistatud põllu pindala. Kindlasti peab olema sisestatud põllu number, maakasutustüüp

ja kasvatatav põllukultuur, need on kohustuslikud väljad. Soovi korral saab lisada põllu
kirjelduse (näiteks seepärast, et oleks Minu põllud põldude loetelust lihtsam üles leida).
Kui selles sammus avastatakse joonistamisel tehtud vigu, siis saab andmeid muuta
’Tagasi’ nuppu kasutades. Kui kõik andmed on korrektsed, siis vajutada paremal all
nurgas nupule ’Salvesta ja lõpeta’, mille tulemusena põllu joon ning sellega seotud
andmed salvestatakse ja Teid suunatakse tagasi Minu põllud nimekirja. Vajutades nupule
’Lisa järgmine põld’ salvestatakse samuti eelneva põllu andmed, kuid Teid suunatakse
automaatselt joonistama uut põldu samale põllumassiivile.

Andmete muutmiseks pärast põllu salvestamist vajutage Minu põllud nimekirjas
põllumassiivi/põllu numbri lingile või põllu rea lõpus olevale ’Muuda’ nupule, mille
tulemusena avatakse veebikaardil 3. samm „Põllupiiri muutmine“. Liikudes läbi edasiste
sammude, saate muuta põllu piiri, lisada/eemaldada takistusi, objekte ning viimases
sammus muuta põllu andmeid. NB! Maakasutuse tüüpi ja põllumajanduskultuuri saate
muuta ka otse Minu põllud nimekirjast. Muutmise tegevuse lõpetab klõpsamine nupul
’Salvesta ja lõpeta’.

