
1. Milliseid toetusi saab sellest aastast taotleda vaid e-PRIA kaudu? 

Vastus:  

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2015,  

Piirkondliku mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2015 

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse tegevuse eest (MAK 2014-

2020 meede 10.1.4) 2015,  

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatuse tegevuse 

ning maasikakasvatuse tegevuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2015,  

Kui taotlete ühte neist toetustest, siis tuleb kõik pindalatoetuste taotlusdokumendid sh 

muudatusavaldused esitada e-PRIA kaudu. Üks taotleja saab esitada vaid ühe taotluse. 

2. Mis saab, kui maastikuelementi ei deklareerita? 

Vastus:  

Kui maastikuelemendid on jäänud deklareerimata, siis pole neid lisatud toetusõigusliku pinna 

hulka. Kindlasti tuleb pindalatoetuse taotlusel kirja panna kogu taotleja kasutuses olev 

põllumajandusmaa, sh maastikuelementide alune maa. Kui kogu maa on jäänud taotlusele 

kirja panemata ja see kohapealse kontrolli käigus leitakse, siis võib järgneda toetuse 

vähendamine sõltuvalt kirjapanemata maa osakaalust kogu maa suhtes. Maastikuelementide 

säilitamine on oluline nõuetele vastavuse nõue, mida samuti pindalatoetuste kontrolli käigus 

kontrollitakse. Elementide rikkumine või eemaldamine võib samuti viia toetussumma 

vähendamiseni. 

3. Maastikuelement jäi deklareerimata. Mida tuleb nüüd taotlemise ajal teha? 

Vastus:  

Taotlusele tuleb kirja panna kogu oma kasutuses olev põllumajandusmaa, sh 

maastikuelementide alune maa. Kui taotleja pole varasemalt maastikuelementi deklareerinud 

ja ta esitab taotluse läbi e-PRIA, siis maastikuelemendi ta deklareerib läbi e-PRIA teenuse 

„Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“ ja teenuses „Minu põllud“ joonistab 

elemendi võrra põllu pinna suuremaks. Sellisel juhul pole vaja eraldi massiivipiiri 

muudatusettepanekut esitada. Kui taotleja esitab taotluse paberkandjal, siis ta joonistab 

kaardil maastikuelemendi põllupinna sisse ja suurendab ka maastikuelemendi arvelt põllu 

pinda. 

4. Maastikuelement jäi deklareerimata ja soovin seda maastikuelementi näidata ka 

ökoalana. Mida tuleb selleks nüüd taotlemise ajal teha?  

Vastus:  



Juhul, kui taotleja pole seni maastikuelemente deklareerinud, aga ta soovib siiski kasutada 

oma põllumaaga seotud säilitatavaid maastikuelemente ökoalade arvestuseks, siis saab ta 

esitada maastikuelemendid läbi e-PRIA teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri 

ettepanek“.  2 tunni  möödudes jõuavad tema joonistatud elemendid otse e-PRIA „Minu 

põllud“ teenusesse, kus tal on võimalik taotlust täites neid ökoaladeks valida. Kuna need 

elemendid on PRIA poolt üle vaatamata, siis tuleb taotlejal olla võimalikult täpne 

maastikuelementide joonistamisel ja toetusõiguslikkuse hindamisel. Kui taotleja esitab 

taotluse paberkandjal, siis ta joonistab kaardil maastikuelemendi põllupinna sisse ja 

suurendab ka maastikuelemendi arvelt põllu pinda, märgistab maastikuelemendi kaardil 

(näiteks põllusaar – PS1) ja lisab selle maastikuelemendi ökoalana ökoalade loetelusse. 

Elemendid jõuavad automaatselt 2 h jooksul „Minu põllud“ teenusesse juhul, kui elemendi all 

pole „Maastikuelementide“ kihil juba varasemalt salvestatud elementi. „Maastikuelementide“ 

kihil olev element võib olla kas PRIA poolt joonistatud või automaatse salvestusega sinna 

jõudnud. Taotleja saab otsustada, kas kasutab ökoalade valikus juba olemasolevat elementi 

või kui tema arvates on element vale kuju ja pinnaga, siis esitab läbi e-PRIA teenuse 

„Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“ uue täpsustatud piiriga elemendi. Kui 

taotleja esitatav uus element kattub kasvõi osaliselt kihil oleva elemendiga, siis uus element 

„Minu põllud“ teenusesse 2 h jooksul ei jõua. Juba olemasolevate maastikuelementidega 

kattuvad uued elemendid või olemasolevate elementide muudatused vaatab PRIA enne 

„Maastikuelementide“ kihile kandmist üle esimesel võimalusel ja peale seda jõuavad 

uuenenud elemendid ka „Minu põllud“ teenusesse. Sõltuvalt ülevaadatavate elementide 

hulgast taotluste vastuvõtu perioodi viimastel päevadel võib PRIA-l minna selleks rohkem 

aega, mistõttu soovitame taotlejal kindlasti jälgida, et ta esitaks taotluse õigeaegselt 7.-25. 

mail ning vajadusel on tal võimalik teha taotlusel muudatusi kuni 19.juunini. 

 

5. Kas ja millal võib püsirohumaal hekseldada? 

Vastus: 

Püsirohumaa hekseldamine on üldreeglina lubatud alates 5. juulist ning 10. augustiks 

(kaitstavatel loodusobjektidel 20. augustiks) peab heksel olema kokku kogutud.   

Kogu püsirohumaal võib jätta heksli põllule taotleja,   kel on kuni 10 ha põllumajandusmaad. 

Kui on üle 10 ha, siis võib heksli põllule jätta kuni 10 hektaril ja lisaks kuni 10 %-l 

põllumajandusmaa pindala osast, mis ületab 10 hektarit. 

Heksli võib maha jätta, kui taotleja põllumajandusmaast moodustab põllumaa (v.a lühiajaline 

rohumaa) üle 30%. Samuti siis, kui taotlejal on põllumajandusloomade registri andmetel  15. 

juuni seisuga selline arv karjatatavaid põllumajandusloomi (veised, lambad, kitsed, hobused), 

et loomkoormus iga püsirohumaa hektari kohta on vähemalt 0,2 loomühikut. Erinevalt veiste, 

lammaste ja kitsede andmetest ei ole hobusteandmed 15. juuni seisuga 

põllumajandusloomade registrist kättesaadavad, sest hobusepidajate andmeid registrisse ei 

kanta. Seetõttu tehakse hobuste arv kindlaks kohapealse kontrolli käigus. 



6. Kas heksel tuleb kokku koguda ka põllumaal?  

Vastus:  

Ei tule. Heksli kokkukogumise nõue on vaid püsirohumaal. 

7. Soovin taotleda ühtset pindalatoetust (ÜPT). Kliimat ja keskkonda säästvate 

põllumajandustavade toetust (rohestamine) ei soovi. Kuidas seda taotlusele 

märkida? 

Vastus:  

Kõigil ühtse pindalatoetuse taotlejatel tuleb koos sellega automaatselt taotleda ka  kliimat ja 

keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust ja täita nõudeid. Rohestamise toetust eraldi 

ühtsest pindalatoetusest taotleda ei saa. Taotlemiseks märgib taotleja põldude loetelu 

(PT50A) vastavas veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta toetust taotleb ja esitab 

vajadusel koos taotlusega ökoalade loetelu. 

8. Ma olen kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse nõuete 

täitmisest vabastatud. Kas ma siis ei saagi kliimat ja keskkonda säästvate 

põllumajandustavade toetust? 

Vastus:  

Need taotlejad, kes on kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse nõuetest 

vabastatud, saavad ÜPTd taotledes ühtlasi ka kliimat ja keskkonda säästvate 

põllumajandustavade toetust. 

 

9. Mul on põllumaad 20ha,kas pean täitma ökoalade nõuet? 

Vastus:   

Jah, peab. Põllumajandustootja, kellel on põllumaad rohkem kui 15,00 ha, peab määrama 

sellest maast vähemalt 5% ökoalaks. 

Ökoalade nõue loetakse täidetuks ka juhul, kui: 

Üle 75% põllumaast kasvavad rohttaimed, kesa, liblikõielised kultuurid või nende segud ja 

nende kultuuridega mitte hõlmatud põllumaa ei ole suurem kui 30,00 hektarit;  

Üle 75% põllumajandusmaast moodustab püsirohumaa või maa, mida kasutatakse rohu või 

muude rohttaimede kasvatamiseks ja ülejäänud põllumaa pind ei ole suurem kui 30,00 

hektarit; 

Põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaa, asub pinnaliselt vähemalt 50% ulatuses 

nn metsasuse erisusega vallas. Metsasuse erisuse alla loetakse põld, mis asub 100% 

metsasuse erisusega vallas oleval põllumassiivil; 



Taotleja kogu põllumajandusmaa on mahetunnustatud. 

 


