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Aeg on valmistuda  
pindalatoetuste taotlemiseks

maade säilitamine tavapärase kohustusena ehk püsirohumaad 
on vaja säilitada, kuid selle ülesharimine ei too kaasa „rohesta-
mise“ toetuse vähendamist. Kuna 2019. a oli suhtarvu vähenemine 
lubatud piirile väga lähedal, siis püsirohumaade edasine ülesha-
rimine võib väga suure tõenäosusega tuua kaasa tagasirajamise 
kohustuse 2021. aastaks. 2019. a sügisel ülesharitud püsiro-
humaa, kuhu on külvatud talivili, toob kaasa 2020. a rohestamise 
toetuse vähendamise, kuna maa hariti üles ajal, mil kehtis täielik 
ülesharimise keeld.

• Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele kehtib 2016. ja 2018. 
a lõpul määratud ning eelnevatel aastatel täitmata jäänud püsi-
rohumaa tagasirajamise kohustus, peavad rajama püsirohumaa 
määratud ulatuses tagasi. Sellise kohustuse saanu peab taga-
sirajatavaid püsirohumaid näitama hiljemalt 15. juuniks 2020. a 
oma pindalatoetuste taotlusel märkega TAR. Aastail 2017–2019  
tagasirajatud püsirohumaa (TAR) kasutusotstarvet ei tohi muuta. 

• Käesoleval aastal ei saada PRIA individuaalseid teavitusi taotleja-
tele, kui püsirohumaa suhtarv on riigi tasemel võrdlussuhtarvuga 
võrreldes vähenenud üle 4%. Vastavasisuline teave avaldatakse 
PRIA kodulehel ja PRIA infokirjas.

• KSM-i ja MAH taotlejad, kes kasutasid 2019. a kehtestatud erandit 
rohumaadele toetuse taotlemisel, peavad hiljemalt 15.06.2020 
nendel põldudel kasvatama KSM-i ja MAH määruses toodud muud 
kultuuri kui heintaimed.

• LHT toetust saab taotleda suuremal pinnal peetavate sigade kohta.
• OTL-i toetust saab taotleda kihnu maalamba pidamise eest.
• Eesti vuttidele makstavat toetuse määra on tõstetud neljalt eurolt 

kuuele eurole.
• PLK toetust saab taotleda taastamisest tulnud puisniidu karjata-

mise eest.
• Uusi 5-aastaseid kohustusi saab 2020. a alustada ainult PLK ja 

OTL-i toetuse puhul.
• Asendada saab ainult MULD ja MAH kohustust PLK kohustusega.
• KSA kohustust saab suurenda kuni 15% ja MULD kohustust saab 

suurendada kuni 20% esimese kohustuseaasta kohustusealuse 

Sel aastal saab 2.–21. maini ning seejärel 
hilinenult 22. maist 15. juunini taas taot-
leda pindalatoetusi, maaelu arengukava 
loomatoetusi ja üleminekutoetusi.

Põllumassiivide piiridega seotud avaldused
Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis sel 
aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi 
taotleda, tuleks sellest PRIA-le võimalikult varakult teada anda. 
Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitata-
vate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIA-t kõige 
mugavamalt teavitada värskelt valminud e-PRIA teenuse Põllu-
massiivide muudatused (e-PRIA  Valdused  Põllumassiivide 
muudatused) kaudu.
Kui avaldus on varakult esitatud, siis on jõutud selle kohta põllu-
massiivi piiri muudatus ära teha ja taotlejal on selle abil taotlemisel 
kergem oma põlde joonistada. Samuti annab e-PRIA sel juhul taot-
lemisel rohkem hoiatusi vigade vältimiseks. 

Võimalus joonistada põldude ja poolloodus-
like koosluste (PLK) alade piirid valmis enne 
taotlusperioodi 
Aprillikuu keskel avasime vana e-PRIA teenuses Minu põllud põldude 
ja teenuses Minu niidud PLK alade piiride joonistamise. Kui elekt-
roonilistel kaartidel piirid aegsasti valmis joonistada, läheb taotluse 
esitamine hiljem ladusamalt!
Taotlust ei saa praegu veel eeltäita. Joonistatud põllud saab lisada 
taotlusele ja taotluse ära esitada alates 2. maist. PLK alad saab Kesk-
konnametile kooskõlastamiseks saata alates 2. maist – pärast kooskõ-
lastuse saamist tuleb need lisada PLK taotlusele ja taotlus ära esitada. 
Põldude ja PLK alade joonistamisel palume pöörata tähelepanu 
sellele, et piirid, maakasutus ja kultuur vastaksid tegelikule olukor-
rale 2020. aastal ning et toetuse taotlejal oleks nende maade kohta 
olemas kehtiv maakasutusõigus. 

Maade kasutamisel peab olema õiguslik alus
Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on 
õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Toetuse 
saamise eelduseks on nii põllumajandusmaa kasutusõiguse 
omamine kui ka selle maa reaalne kasutamine. Kui eraomandis 
olevate maade puhul võivad kokkulepped maa omaniku ja kasutaja 
vahel olla suulised, siis riigimaade kasutamiseks peab olema kirjalik 
leping. Ka eraomandi puhul on soovituslik võimalike segaduste ja 
vaidluste vältimiseks sõlmida lepingud kirjalikult. Sama kehtib ka 
lepingute ülesütlemise kohta. Oluline on ka tähele panna, et taotlejad 
peavad veenduma, kas isik, kellega nad kasutuslepingu sõlmivad, on 
õigustatud maad neile kasutada andma. Maade omanike kohta saab 
infot kinnistusraamatust. Riigimaadega seotud  lepingute andmed on 
kantud riigi kinnisvararegistrisse.

Olulised muudatused toetuste tingimustes
Tänavu saab taotleda samasuguseid pindalatoetusi, maaelu aren-
gukava loomatoetusi ja üleminekutoetusi nagu eelmisel aastal, aga 
tuleb arvestada oluliste muudatustega:
• Pindalatoetuste taotlusel täpsustatakse haljassööda kasutusots-

tarvet, mille tulemusena on võimalik täpsustada, kas haljalt korista-
tavaid taimi kasutatakse haljasmassi saamiseks, k.a taastuvenergia 
tootmiseks (HM) või rohumaana loomade karjatamiseks (KAR). 

• 2019. a taotluste andmete alusel vähenes Eesti riigi tasandil püsiro-
humaa suhtarv võrreldes 2015. a kehtestatud võrdlussuhtarvuga 
alla 5% (täpsemalt 4,92%), millega loetakse 2020. a püsirohumaa 
suhtarv riigi tasandil säilitatuks. Seega kehtib 2020. a püsirohu-

Otsetoetused – eelarve 169 366 000 eurot,  
rahastab Euroopa Liit:

• ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
toetus (ROH);

• noore põllumajandustootja toetus (NPT);
• puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);
• jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse 

(VPT) kavas osalemisega.

Üleminekutoetused – eelarve 9 130 000 eurot,  
rahastab Eesti riik:

• põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO);
• heinaseemne üleminekutoetus (SEL).

Maaelu arengukava 2014–2020 toetused –  
rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik:
1. Keskkonna- ja kliimameede ehk põllumajanduslik 

keskkonnatoetus (kokku 32 255 000 eurot):
• keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);

Milliseid toetusi saab 2020. a taotleda?
• keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, 

ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning 
maasikakasvatuse toetus (KSK);

• keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja 
marjakasvatuse toetus (KSA);

• piirkondlik mullakaitse toetus (MULD);
• piirkondlik veekaitse toetus (VESI);
• kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 

(SORT);
• ohustatud tõugu looma pidamise toetus 

(OTL);
• poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 

(PLK).
2. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja 

mahepõllumajandusega jätkamise toetus 
(MAH, 22 mln eurot).

3. Loomade heaolu toetus (LHT, 7 mln eurot).
4. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa 

kohta antav toetus (NAT, 560 000 eurot)

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab infot 
ning abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste 

infotelefonil 737 7679.
Pindalatoetuste osas saab lisaks abi, pöördudes 

MES-i nõuandeteenistuse konsulentide poole, 
vt www.pikk.ee  Teenused ja tooted  

e-PRIA kasutamise tasuta juhendamine 2020 a.

maa pindalast. MAH kohustust saavad suurendada kuni 15% ainult 
MAH taotlejad, kes on saanud 2018. või 2019. a alustava noore 
põllumajandustootja toetust.

•  Kui KSM-i kohustus võetakse üle pärast neljandat kohustuseaastat 
ja kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, siis ei nõuta enam 
täiendkoolitusel osalemist.

• Kui MAH kohustus võetakse üle pärast neljandat kohustuseaastat 
ja kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, ei nõuta algkooli-
tusel, täienduskoolitusel ega õppepäeval osalemist.

• Taotlejad, kelle MAK 5-aastane kohustus lõppes 31.12.2019, 
saavad oma lõppenud kohustust aasta võrra pikendada.

Taotluse esitamine PRIA teenindusbüroos
Eriolukorrast tulenevalt ei pruugi PRIA teenindusbürood olla avatud 
terve taotlusperioodi jooksul. Kui te siiski soovite esitada taotluse 
PRIA teenindusbüroos, siis palume enne teenindusbüroosse tulemist 
tutvuda PRIA veebilehel avaldatud infoga ja broneerida aeg taotluse 
esitamiseks. Küsimuste korral palume helistada PRIA pindala- ja 
loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Palume tungivalt leida võimalus 
esitada taotlus mõne lähedase abiga, sest eriolukorrast tulenevalt ei 
pruugi PRIA-l olla võimalust avada oma teenindusbüroosid ja me ei 
saa teid abistada sellises mahus nagu eelnevatel aastatel.  

Edukat taotlemist!

Volituste andmine PIN-i ja TARU 
toetuste esitamiseks

Just praegu on õige aeg anda vajalikud volitused isikule 
(sugulane, sõber, konsulent jne), keda enda pindalatoetuste 

taotlust esitama volitate. Eriolukorra tingimustes võib volituste 
andmine võtta arvatust kauem aega (post liigub aeglasemalt, 

teenindusbürood on kinni jne). Volituse saab vormistada e-PRIA-s 
või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav veebilehel www.pria.ee 
 Registrid  Kliendiregister  Esindusõigused ja volitused.

Erakorralisest seisukorrast tingituna saab erandina (juhul kui 
ei ole võimalik volitusi anda PRIA iseteeninduskeskkonnas, 

digitaalselt allkirjastatult või paberil) volitusi taotluste 
esitamiseks anda ka telefoni teel. Kui taotlejal ei ole arvutit, aga 
ta soovib toetust taotleda, saab ta volitada usaldusväärset isikut, 
pöördudes PRIA poole registrite osakonna infotelefonil 731 2311. 

Mesinikud saavad ka 2020. aastal 
taotleda mesilaspere toetust

1.–15. maini 2020. a saavad mesinikud taotleda PRIA-st toetust 
mesilasperede pidamise eest.
Mesilaspere toetuse taotluse esitamise eeltingimuseks on see, et 
mesinik peab olema esitanud hiljemalt 15. maiks põllumajandusloo-
made registrisse andmed tema peetavate mesilasperede arvu kohta 
1. mai 2020. a seisuga. 
Toetuse saamiseks peab taotlejal olema vähemalt üks mesilaspere 
ja ta peab pidama taotlusel märgitud arvul mesilasperesid kuni 15. 
juunini 2020. a. Kui see arv enne 15. juunit väheneb, siis tuleb esitada 
e-PRIA-s taotluse muudatusavaldus koos põhjendusega, miks mesi-
lasperede arv vähenes.
Kõiki esitatud taotlusi kontrollitakse administratiivselt. Lisaks viib 
Veterinaar- ja Toiduamet valimi alusel taotlejate juures läbi koha-
pealsed kontrollid. 

Riigieelarvest rahastatava toetuse eelarve on tänavu 800 000 eurot. 
Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui 
paljudele mesilasperedele toetust taotletakse: eelarve jagatakse 
nõuetele vastavate mesilasperede arvuga. Tähtaeg toetuse väljamaks-
miseks on 31. detsember 2020. a.
Mesilaspere toetuse täpsed nõuded on sätestatud maaeluministri 
6.02.2019 määrusega „Mesilaspere toetus“.


