
  
 

Ühtne pindalatoetus 2018 
VÕRRELDES 2017. AASTAGA ON NÕUETES MUUDATUSI! 

 

Alates 2018. aastast saab kõiki pindalatoetusi (ka ühtset pindalatoetust) taotleda vaid e-PRIA kaudu! 

Otsetoetuste saamiseks peab ühtse pindalatoetuse (ÜPT) taotleja (füüsiline isik, juriidiline isik või juriidilise isiku 
staatuseta isikute ühendus) tegelema põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus majapidamises ja vastama 
aktiivse tootja nõuetele. Lisaks peab ÜPT taotleja järgima nõuetele vastavuse süsteemist tulenevaid maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise (HPK) nõudeid ja kohustuslikke majandamisnõudeid. 

Taotleja peab täitma ÜPT nõudeid ning järgima kogu toetusõiguslikul põllumajandusmaal järgmisi kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse (rohestamise) tavasid: 
 

 põllumajanduskultuuride mitmekesistamine; 

 püsirohumaa säilitamine; 

 ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade (ökoalade) määratlemine. 

 

Aktiivne tootja ja toetusõiguslik põllumajandusmaa 

ÜPT taotleja peab vastama aktiivse tootja nõuetele. Aktiivsete tootjate hulka ei kuulu taotlejad, kes tegelevad muu 
majandustegevusega (lennujaamade, veerajatiste, alaliste spordiväljakute või puhkealade haldamine, raudtee- või 
kinnisvara- teenuste osutamine või üksnes metsamajandamine). Kui taotleja tegeleb nimetatud tegevusega ja tema 
eelmise aasta või taotlemise aasta eeldatav otsetoetuste summa on üle 5000 euro, kontrollib PRIA tõendamisviiside 
alusel, kas taotleja vastab aktiivseks põllumajandustootjaks olemise nõuetele. Näiteks loetakse aktiivseks tootjaks 
taotleja, kelle kasutuses on vähemalt 39 ha põllumajandusmaad. 

 
Põllumajanduslikuks tegevuseks loetakse põllumajandustoodete kasvatamist või tootmist, sh saagikoristust, 
lüpsikarja pidamist, põllumajandusloomade aretamist ja pidamist või põllumajandusmaa hoidmist karjatamiseks või 
harimiseks sobilikus seisukorras. Põllumajandusmaal peab olema välistatud ebasoovitava taimestiku ulatuslik levik 
ning seda maad peab olema võimalik kasutada järgmisel kasvuperioodil põllumajanduslikuks tegevuseks ilma 
lisakuludeta. Taotleja põllumajanduslikuks majapidamiseks on kõik tema juhitavad ja põllumajanduslikuks 
tegevuseks kasutatavad Eesti territooriumil asuvad üksused. 
 

Toetust saab taotleda vähemalt 1 ha toetusõigusliku põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada 15. 
juuni seisuga. Toetusõiguslikud on põllud, mis asuvad PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse 
kantud põllumassiividel ja mille pindala on vähemalt 0,3 ha või mis moodustavad vähemalt 0,3 ha ühtse maa-ala 
ning millel ei kasva rohkem kui 50 puud/põõsast hektari kohta. Toetusõigusliku pindala hulka ei loeta põllumassiivi 
sees paiknevaid üle 0,01 ha suuruseid maa- alasid, kus põllumajandustootmine ei ole võimalik. Toetusõigusliku 
põllumajandusmaa pindala hulka kuuluvad kuni kahe meetri laiused hekid, kraavid, piirded, traditsioonilised 
maastikuobjektid või muud maastikule iseloomulikud vormid. Maastikuelemendid, mis kuuluvad (HPK nõuete alla, 
arvestatakse toetusõigusliku põllumajandusmaa hulka.  
 
Alates 2017. a arvestatakse maastikuelementidena säilitamisele kuuluvate toetusõiguslike kraavide pindala koos 
nende serval ja nõlval ning serva ja põllu vahel oleva puittaimestikuga kuni 12 m laiuselt. Metsaäärsete kraavide 
pindala hulka arvatakse üksnes kraavist põllu poole jääv puittaimestik, kraavi põhi ning metsa poole jääv kraavi nõlv 
kuni servani. Kraavi põhi ning põllupoolne nõlv ja serv peavad olema valdavas ulatuses visuaalselt tuvastatavad.  

 

Laada, näituse, spordivõistluse, põllumajandusloomade oksjoni või meelelahutusürituse korraldamiseks, telkimiseks, 
talispordiala harrastamiseks või väljaspool taimekasvatusperioodi metsamaterjali ajutiseks ladustamiseks kasutatav 
põllumajandusmaa on toetusõiguslik siis, kui need tegevused ei kahjusta põllumajanduskultuuri kasvamist, 
rohukamarat või mullapinda ning maad saab pärast ilma lisakuludeta põllumajanduslikuks tegevuseks kasutusele 
võtta. 
 

 



Energiapaju kasvatamine on toetusõiguslik. Taotleja võib rajada ja kasvatada lühikese raieringiga paju (Salix) 
põllumajandusmaal, mille mulla keskmine boniteet on kuni 35 hindepunkti. Sellel maal peab tegema hiljemalt igal 
viiendal aastal raiet; kui raiet pole tehtud, nõutakse eelnevatel aastatel makstud toetus tagasi. 

Toetusõiguslik on selliste kanepisortide kasvatamine, mis kuuluvad Euroopa Liidu põllumajanduskultuuride ühtses 
sordilehes avaldatud loetelu hulka ja mille tetrahüdrokannabinooli (THC) sisaldus on kuni 0,2%. Kanepiseemne 
müügipakendi originaaletiketid tuleb esitada hiljemalt 15. juuniks PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse, kus 
need tembeldatakse ja skaneeritakse. Etiketid tagastatakse taotlejale. Etiketid võib PRIA-le esitada ka posti teel.  

Minimaalsed tegevused toetusõiguslikul põllumajandusmaal 

Toetusõiguslikku põllumajandusmaad peab kasutama tootmiseks või hooldama kasutades selliseid meetodeid või 
asjakohaseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku ning võimaldavad 
kasutada seda maad järgmisel kasvuperioodil põllumajanduslikuks tegevuseks ilma lisakulutuseta. 

 

 Põllumajanduskultuur peab olema kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid kasutades külvatud, 

maha pandud või istutatud 15. juuniks või peab põllumajandusmaad hoidma sama kuupäeva seisuga 

kesas. 

 Põllumajandusmaad (sh rohumaad ja sööti jäetud maad), v.a maad, mida ei ole märgitud ökoloogilise 

kasutuseesmärgiga alana määratletud kesaks (sh viljapuude ja marjapõõsaste võraalused ja reavahed), 

peab vegetatsiooniperioodi jooksul kasutama põllumajanduslikuks tegevuseks ehk seda maad peab 

kasutama põllumajanduslikuks tootmiseks või hooldama niitmise või muul viisil hooldamise (sh karjatamise 

ja hekseldamise) teel, mis annab niitmisega sarnase tulemuse. Hooldataval maal (sh kaitstaval 

loodusobjektil asuval põllumajandusmaal) peab hooldamistegevus olema läbi viidud hiljemalt 20. augustil, 

seejuures niide, v.a hekseldatud rohi, peab olema samaks tähtpäevaks kokku kogutud. Kui tegemist on 

põllumajanduslikuks tootmistegevuseks kasutatava rohumaaga või sööti jäetud maaga, siis peab 

kohalikele normidele vastavatest agrotehnilistest võtetest ja loomakasvatuse tehnoloogiatest tulenevalt 1. 

septembri seisuga olema võimalik visuaalselt tuvastada, et vähemalt korra vegetatsiooniperioodi jooksul 

on rohumaal tegeletud põllumajandusliku tootmistegevusega (vt kindlasti ka põllumajandusliku tegevuse 

nõuete erisusi). 

 Püsirohumaad on lubatud hekseldada alates 5. juulist. 

 MAK 2014–2020 keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse mitmeaastaste korjetaimedega 

mesilaste korjeala peab olema niidetud või muul viisil hooldatud ajavahemikul 16. august kuni 15. 

september. 

 
Põllumajandusliku tegevuse nõuete erisused 

 
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga alana määratletud kesal on põllumajanduslik tegevus lubatud alates 15. augustist, 
mistõttu eraldi põllumajanduskultuuri külvamise ja hooldamise tähtpäeva nõudeid ei rakendata. Eelnevalt tuleb 
ökoalana määratletud kesa hoida vähemalt kuus kuud, so kuni 15. augustini ja seal ei kasvatata ega toodeta 
põllumajandustooteid enne 15. augustit. Küll aga peab sellel maal välistama ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku 
ning seda maad peab olema võimalik kasutada põllumajanduslikuks tegevuseks ilma lisakuludeta järgmisel 
kasvuperioodil. 

 
Põllumajandusmaa hooldamise (sh niitmise, hekseldamise ja karjatamise) nõudeid ei kohaldata järgmiste 
põllumajandusmaade suhtes, kuid taotlusaastal tuleb ikkagi vältida ebasoovitava taimestiku levikut: 

 taotluse esitamise aastal rajatud rohumaa; 

 lühiajaline rohumaa haljasväetise sisse künni aastal; 

 põllumajandusmaa, millel kasvatatakse heintaimi heinaseemneks või energiakultuuriks. 

 
 
MAK 2014–2020 KSM toetuse taotleja võib alates KSM teisest kohustuseaastast oma püsirohumaa jätta üle aasta 
niitmata või hekseldamata KSM kohustusaluse pindala ulatuses. 

 
Kui taotleja taotleb otsetoetuste toetusõiguslikule põllumajandusmaale ka poolloodusliku koosluse (PLK) 2014–2020 
toetust, loetakse tema rohumaa nõuetekohaselt hooldatuks, kui seal täidetakse otsetoetuse saamise nõudeid või 
PLK toetuse nõudeid. 
 
Nõuete täitmine põllumajandusmaal peab olema visuaalselt tuvastatav! 
 
ÜPT taotlemise tingimused on kehtestatud maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrusega nr 32 „Otsetoetuste saamise 
üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” . 
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