
 Ühtne pindalatoetus 2015
Tänavu rakendub põllumajanduslike otsetoetuste valdkonnas kuni 2020. aastani kestev uus periood. Otsetoetuste 
saamiseks peab ühtse pindalatoetuse 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 kliimat ja keskkonda säästvate põllu-majandustavade toetuse nõudeid ning nõuetele 
vastavuse süsteemist tulenevaid maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid ja kohustuslikke 
majandamisnõudeid.

Aktiivne tootja ja toetusõiguslik põllumajandusmaa
Toetuse taotleja peab vastama aktiivse tootja nõuetele. Aktiivsete tootjate hulka  ei kuulu muu majandustegevusega 
tegelejad (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, tuleb 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 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 ning millel ei kasva rohkem kui 50 puud 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, 
traditsiooniline maastikuobjekt või muu maastikule iseloomulik vorm. Maastikuelemendid, mis kuuluvad maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise (HPK) nõuete alla ja on nõuetekohaselt deklareeritud, arvestatakse 
toetusõigusliku põllumajandusmaa hulka.

Laada, näituse, spordivõistluse, põllumajandusloomade oksjoni või meelelahutusürituse korraldamiseks, telkimiseks, 
talispordiala harrastamiseks või väljaspool taimekasvatusperioodi metsamaterjali ajutiseks ladustamiseks kasutatav 
põllumajandusmaa on toetusõiguslik, kui need tegevused ei kahjusta kultuuri 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) põllu-
majandusmaal, 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 kanepi sortide kasvatamine, mis kuuluvad Euroopa Liidu põllumajanduskultuuride ühtses 
sordilehes avaldatud loetelu hulka ja mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus on kuni 0,2%.



Minimaalsed tegevused toetusõiguslikul põllumajandusmaal
Toetusõiguslik põllumajandusmaa peab olema hooldatud, kasutades selliseid meetodeid või asjakohaseid agrotehnilisi 
võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku ning võimaldavad seda maad ilma lisakulutuseta 
järgmisel kasvuperioodil põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks kasutusele võtta. 

Hooldatud põllumajandusmaal peab kultuur olema külvatud, maha pandud või istutatud või peab maad hoidma kesas 
15. juuni seisuga. Rohumaa (sh viljapuude ja marjapõõsaste võraalused ja reavahed) peab olema niidetud, hekseldatud 
või karjatatud 10. augustiks; looduskaitselise piiranguga ala (sh viljapuude ja marjapõõsaste võraalused ja reavahed) 
20. augustiks; MAK 2014–2020 KSM toetuse mitmeaastaste korjetaimedega korjeala 15. septembriks. Niitmise, 
hekseldamise ja karjatamise nõudeid ei rakendata taotluse esitamise aastal rajatud rohumaal, heinaseemnepõllul, 
energiakultuuripõllul ja rohumaa haljasmassi sissekünni aastal. 

Püsirohumaa kohta kehtib rida erisusi: 

● hekseldamine on lubatud alates 5. juulist;

● heksli võib jätta põllule:

o kogu püsirohumaal, kui taotleja kasutuses on kuni 10 hektarit põllumajandusmaad;

o kuni 10 hektaril ja lisaks kuni 10% pindala osast, mis ületab 10 hektarit;

o kui põllumaa (v.a lühiajaline rohumaa) moodustab põllumajandusmaast rohkem kui 30%;

o kui loomkoormus püsirohumaa hektari kohta on vähemalt 0,2 loomühikut.

● MAK 2014–2020 KSM toetuse taotleja võib oma püsirohumaa jätta üle aasta niitmata või hekseldamata KSM ko-
hustusaluse pindala ulatuses.

Kui taotleja taotleb ka PLK 2014–2020 toetust, loetakse tema rohumaa nõuetekohaselt hooldatuks, kui seal täidetakse 
otsetoetuse saamise nõudeid või PLK toetuse nõudeid.

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus ehk kliima- ja 
keskkonnatoetus
Alates 2015. aastast on ÜPTd taotledes kohustuslik järgida ka kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandustavasid 
(rohestamine). Taotleja peab täitma ÜPT nõudeid ning järgima kogu toetusõiguslikul põllumajandusmaal järgmisi 
rohestamise nõudeid:

o põllumajanduskultuuride mitmekesistamine – Kui taotleja põllumaa suurus on 10–30 ha, peab ta kasvatama 
vähemalt kahte põllumajanduskultuuri, peamist kultuuri ei tohi olla rohkem kui 75% kõnealusest maast. Kui 
põllumaa suurus on üle 30 ha, peab ta kasvatama vähemalt kolme põllumajanduskultuuri, peamist kultuuri ei 
tohi olla rohkem kui 75% ja kaks peamist kultuuri ei tohi olla kokku rohkem kui 95% kõnealusest maast.

o püsirohumaa säilitamine – Taotleja peab säilitama oma eelmisel aastal taotlusele märgitud püsirohumaa 
pindala. Sama põhimõte kehtis ka eelmistel aastatel nõuetele vastavuse raames. Püsirohumaad, mis asuvad 
Natura 2000 alal ning mille muld on 100% ulatuses turvasmuld (keskkonnatundlik püsirohumaa), kasutusostarvet 
ei tohi muuta ega maad üles künda.

o ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade (ökoalade) olemasolu põllumaal – Kui põllumaa on suurem kui 
15 ha, tuleb vähemalt 5% sellest aktiivsest kasutusest kõrvale jätta, kasutades selleks eelpoolmainitud HPK 
maastikuelemente ja maaharimispraktikaid nagu kesa, lühikese raieringiga madalmetsa alad, lämmastikku 
siduvate kultuuridega alad.


