
 

 

 

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse 

kohapealse kontrolli nõuete hindamismaatriksid: 

 

Toetuse nõuete puhul hinnatakse nõude rikkumist kolmest aspektist lähtuvalt: 

a) Raskus sõltub eelkõige selle tagajärgede olulisusest.  

b) Ulatus sõltub eelkõige selle mõjust kogu tegevusele. Mida suurem %, seda suurem 

on mõju kogu tegevusele. 

c) Kestus sõltub eelkõige selle mõju ajalisest ulatusest või sellest, kas seda mõju on 

võimalik mõistlike vahenditega lõpetada.  

Juhul, kui on rikutud mitut looduskaitselist piirangut, siis liidetakse üksikute nõuete 

vähenduse % , mis annab lõppvähenduse (maksimaalne vähendus esmasel rikkumisel 100 

%). 

Keskkonnaamet kontrollib kohapeal looduskaitseliste piirangute järgimist kaitseala või 

püsielupaiga sihtkaitsevööndis, kaitseala piiranguvööndis ja hoiualal. Vähendus leitakse 

raskuse, ulatuse ja kestuse punktisumma alusel. Näiteks 3+3+4=10, seega vähendus 20 %. 

 

Looduskaitselised piirangud: 

 

1. Kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek ehitusteatise kohustusega või 

ehitusloakohustusliku ehitise ehitamiseks, sealhulgas lautri või paadisilla püstitamiseks 

ja laiendamiseks. 

Nõue 

1.1 

1 2 3 4 

Raskus Mõju nõude 

eesmärgile 

praktiliselt puudub 

Mõju nõude 

eesmärgile on vähene 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

oluline 

Mõju nõude 

eesmärgile on väga 

suur 

   Tegevus on 

toimunud 

piiranguvööndis või 

hoiualal. 

Tegevus on 

toimunud 

sihtkaitsevööndis. 

Ulatus Ei oma mõju kogu 

tegevusele 

Mõjutab vähe kogu 

tegevust 

Mõjutab oluliselt 

kogu tegevust 

Mõju väljub 

ettevõttest 

   Väikeehitis ilma 

selle teenindamiseks 

vajalike rajatistega. 

Väikeehitis koos selle 

teenindamiseks 

vajalike rajatistega. 

Kestus  Koheselt 

eemaldatav mõju 

Kergesti eemaldatav 

mõju 

Raskesti 

eemaldatav mõju 

Püsiv mõju 

   Puudub kaitseala 

valitseja nõusolek 

ehitustegevuseks 

 Puudub kaitseala 

valitseja ning kohaliku 

omavalitsuse nõusolek 

ehitustegevuseks. 



 

 

 

 

 

Toetuse vähendamine: 9 punkti - vähendamine             15% 

    10-11 punkti - vähendamine        20% 

    12 punkti - vähendamine            25% 

 

     

2. Uue veekogu rajamine, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit. 

 

Nõue 

1.2 

1 2 3 4 

Raskus Mõju nõude 

eesmärgile 

praktiliselt puudub 

Mõju nõude 

eesmärgile on vähene 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

oluline 

Mõju nõude 

eesmärgile on väga 

suur 

   Tegevus on 

toimunud 

piiranguvööndis või 

hoiualal. 

Tegevus on 

toimunud 

sihtkaitsevööndis. 

Ulatus Ei oma mõju kogu 

tegevusele 

Mõjutab vähe kogu 

tegevust 

Mõjutab oluliselt 

kogu tegevust 

Mõju väljub 

ettevõttest 

   Veekogu veepeegli 

pindalaga 5,01-20 

m2 

Veekogu veepeegli 

pindala on suurem kui 

20 m2 

Kestus  Koheselt 

eemaldatav mõju 

Kergesti eemaldatav 

mõju 

Raskesti 

eemaldatav mõju 

Püsiv mõju 

   Puudub kaitseala 

valitseja nõusolek 

Nõusolekust on 

keeldutud. 

 

Toetuse vähendamine: 9 punkti - vähendamine             15% 

    10-11 punkti - vähendamine         20% 

    12 punkti - vähendamine             25% 

     

 

3. Majandustegevus sihtkaitsevööndis. 

 

Nõue 

2.1 

1 2 3 4 

Raskus Mõju nõude 

eesmärgile 

praktiliselt puudub 

Mõju nõude 

eesmärgile on vähene 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

oluline 

Mõju nõude 

eesmärgile on väga 

suur 

   Sihtkaitsevööndis, 

väljaspool 

kaitsealuse liigi 

elupaika või 

kasvukohta. 

Kaitsealuse liigi 

elupaik või 

kasvukoht. 

Ulatus Ei oma mõju kogu Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt Mõju väljub 



 

 

 

 

tegevusele tegevust kogu tegevust ettevõttest 

  Tegevust on tehtud 

kuni 10 % 

sihtkaitsevööndi 

ulatusest 

Tegevust on tehtud 

10 - 20 % 

sihtkaitsevööndist 

Tegevust on tehtud üle 

20 % 

sihtkaitsevööndist 

Kestus  Koheselt 

eemaldatav mõju 

Kergesti eemaldatav 

mõju 

Raskesti 

eemaldatav mõju 

Püsiv mõju 

  Kaitse-eeskirjaga 

lubatud tegevuseks 

nõusolek olemas, kuid 

ei peeta tingimustest 

kinni. 

Kaitse-eeskirjaga 

lubatud, kuid 

kaitseala valitsejaga 

kooskõlastamata 

majandustegevus. 

Keelatud 

majandustegevus. 

 

Toetuse vähendamine: 7-9 punkti - vähendamine             15% 

    10-11 punkti - vähendamine         20% 

    12 punkti - vähendamine             25% 

 

 

 

4. loodusvarade (maavara, maavaravaru, loodusliku kivimi, setendi, vedeliku ja gaasi, mis 

ei ole maavaravaruna arvele võetud, kaitsealuste liikide isendite) kasutamine, pinnase 

teisaldamine sihtkaitsevööndis. 

 

Nõue 

2.2 

1 2 3 4 

Raskus Mõju nõude 

eesmärgile 

praktiliselt puudub 

Mõju nõude 

eesmärgile on vähene 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

oluline 

Mõju nõude 

eesmärgile on väga 

suur 

   Sihtkaitsevööndis, 

väljaspool 

kaitsealuse liigi 

elupaika või 

kasvukohta. 

Kaitsealuseliigi 

elupaik või 

kasvukoht. 

Ulatus Ei oma mõju kogu 

tegevusele 

Mõjutab vähe kogu 

tegevust 

Mõjutab oluliselt 

kogu tegevust 

Mõju väljub 

ettevõttest 

 Loodusvarade 

kasutamisega ei ole 

tekkinud 

keskkonnakahju. 

  Loodusvarade 

kasutamisega on 

tekkinud 

keskkonnakahju. 

Kestus 

 

Koheselt 

eemaldatav mõju 

Kergesti eemaldatav 

mõju 

Raskesti 

eemaldatav mõju 

Püsiv mõju 

  Kaitse-eeskirjaga 

lubatud tegevuseks 

nõusolek olemas, kuid 

ei peeta tingimustest 

Kaitse-eeskirjaga 

lubatud, kuid 

kaitseala valitsejaga 

kooskõlastamata 

Keelatud loodusvarade 

kasutamine. 



 

 

 

 

kinni. loodusvarade 

kasutamine 

 

Toetuse vähendamine: 6-7punkti - vähendamine            12% 

    8-9 punkti - vähendamine            17% 

    10-11 punkti - vähendamine        23% 

    12 punkti - vähendamine            25 % 

 

 

    

5. Kui põllumajandustootja valduses olev maa asub kaitseala või püsielupaiga 

piiranguvööndis, siis on tal (juhul kui kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti) keelatud 

 uute maaparandussüsteemide rajamine; 

 veekogu veetaseme ja kaldajoone muutmine; 

 puhtpuistute kujundamine, energiapuistu rajamine; 

 biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine. 

Nõue 3 1 2 3 4 

Raskus Mõju nõude 

eesmärgile 

praktiliselt puudub 

Mõju nõude 

eesmärgile on vähene 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

oluline 

Mõju nõude 

eesmärgile on väga 

suur 

  Tegevus toimub 

piiranguvööndis 

Tegevus toimub 

piiranguvööndis, II 

või III 

kaitsekategooria liigi 

elupaigas või 

kasvukohas. 

Tegevus toimub 

piiranguvööndis I 

kaitsekategooria liigi 

elupaigas või 

kasvukohas. 

Ulatus Ei oma mõju kogu 

tegevusele 

Mõjutab vähe kogu 

tegevust 

Mõjutab oluliselt 

kogu tegevust 

Mõju väljub 

ettevõttest 

  Tegevust on tehtud 

kuni 10% alast 

Tegevust on tehtud 

üle 10 kuni 50 % 

alast 

Tegevust on tehtud üle 

50% alast 

Kestus  Koheselt 

eemaldatav mõju 

Kergesti eemaldatav 

mõju 

Raskesti 

eemaldatav mõju 

Püsiv mõju 

  Tegevuseks nõusolek 

olemas, kuid ei peeta 

tingimustest kinni. 

Tegevuseks vajalik 

nõusolek puudub. 

Tegevus täielikult 

keelatud. 

 

Toetuse vähendamine: 6-7 punkti - vähendamine             12% 

    8-9 punkti - vähendamine             17% 

    10-11 punkti - vähendamine         23% 

    12 punkti - vähendamine             25% 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

6. Kui põllumajandustootja valduses olev maa asub hoiualal, siis peab tal olema hoiuala 

valitseja nõusolek:  

 tee rajamiseks;  

 loodusliku kivimi või pinnase teisaldamiseks;  

 maaparandussüsteemi rajamiseks ja rekonstrueerimiseks;  

 veekogu veetaseme ja kaldajoone muutmiseks;  

 biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamiseks;  

 loodusliku ja poolloodusliku rohumaa ja poldri kultiveerimiseks või 

väetamiseks;  

 puisniiduilmelisel alal puude raiumiseks.  

 

Nõue 4 1 2 3 4 

Raskus Mõju nõude 

eesmärgile 

praktiliselt puudub 

Mõju nõude 

eesmärgile on vähene 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

oluline 

Mõju nõude 

eesmärgile on väga 

suur 

   Tegevus toimub 

kaitstava liigi 

kasvukohas ja/või 

elukohas. 

 

Ulatus Ei oma mõju kogu 

tegevusele 

Mõjutab vähe kogu 

tegevust 

Mõjutab oluliselt 

kogu tegevust 

Mõju väljub 

ettevõttest 

  Tegevus on tehtud 

kuni 10% alast 

Tegevus on tehtud 

üle 10 kuni 50% 

alast 

Tegevus on tehtud üle 

50% alast 

Kestus Koheselt 

eemaldatav mõju 

Kergesti eemaldatav 

mõju 

Raskesti 

eemaldatav mõju 

Püsiv mõju 

  Tegevuseks nõusolek 

olemas, kuid ei peeta 

tingimustest kinni. 

Tegevuseks vajalik 

nõusolek puudub. 

Nõusoleku andmisest 

on keeldutud. 

 

Toetuse vähendamine: 7-9 punkti - vähendamine            17% 

    10-11 punkti - vähendamine        23% 

    12 punkti - vähendamine             25% 

 

 

PRIA kontrollib: 

 

1. MAK 2014+ toetuse saaja teavitab avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud ellu 

või viiakse ellu EAFRD-st saadud toetuse abil. Avalikkuse teavitamiseks tähistab 

toetuse saaja asjakohase toetatava tegevuse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” 

logo (edaspidi arengukava logo) ja Euroopa Liidu embleemiga (edaspidi embleem).  
 

RASKUS Koef. 0,1. Väga väike mõju nõude eesmärgile, avalikkuse teavitamine on 

toimunud ka toetuse saajate nimekirjade avaldamisena PRIA kodulehel. 

ULATUS 100% kui arengukava logo ja embleem puudub või 50% kui arengukava logo 

olemas, aga embleem puudub või vastupidi, või ei vasta need kehtestatud 

nõuetele. 



 

 

 

 

KESTUS Koef. 0,1. Rikkumine on võimalik lõpetada väga lühikese ajaga ja väheste 

vahenditega. 

Vähendus rikkumisel on 1% MAK 2014+ toetusliigi toetussummast, mille osas ei ole 

toetuse saamisest avalikkust nõuetekohaselt teavitatud.  

 

            Toetussumma vähendamise % leitakse korrutisega: raskuse koefitsient*ulatuse %* kestuse 

koefitsient. Näiteks 0,1x50x0,1=0,50%.  

 


