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1.

MESILASPERE TOETUS

Mesilaspere toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride
saagikusele, samuti põllumajandusloomade registris mesilasperede registreerimisele.
Põllumajandusloomade registri üheks oluliseks osaks on loomatauditõrje meetmete rakendamine,
ennetades ja likvideerides loomahaigusi. Mesilasperede parem registreerimine võimaldab tõhustada
mesilashaiguste leviku tõrjumiseks võetavaid meetmeid. Mesilaspere toetus aitab osaliselt hüvitada
mesilaspere pidamisega seotud kulusid (näiteks talvesööda kulud ja ebasoodsate
ilmastikutingimustega kaasnevad talvekahjude kulud).
Maaeluministri 6. veebruari 2019. a määrus nr 12 „Mesilaspere toetus“ kehtestab mesilaspere toetuse
saamise tingimused ja korra.

1.1. Mesilaspere toetuse taotleja
Mesilaspere toetust saab taotleda loomatauditõrje seaduse § 4 tähenduses loomapidaja (edaspidi
mesilaspere pidaja), kes peab mesilasi. Loomatauditõrje seaduse § 4 järgi on loomapidaja isik, kellele
loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte
alusel.
Kõik toetuse taotlejad peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (vt
käesoleva juhendi p 2.1.).
1.1.1. Euroopa Liidu vähese tähtsusega abi reeglite kohaldamine
Ettevõtjatele majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS) § 5 lõike 1 tähenduses
kohaldatakse mesilaspere toetuse puhul komisjoni põllumajandusliku vähese tähtsusega abi määrust
(EL) nr 1408/2013. Vähese tähtsusega abi (nn de minimis abi) määr ettevõtjatele on 25 000 eurot
kolmeks majandusaastaks (koos taotletava toetusega vaadatakse jooksval majandusaastal ja sellele
eelnenud kahel majandusaastal antud põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi). Ületava osa eest
toetust ei maksta.
Füüsilistele isikutele, kes ei ole ettevõtjad MSÜS § 5 lõike 1 tähenduses, ei tohi jooksva aasta ja
sellele eelnenud kahe aasta jooksul antud mesilaspere toetus ületada 15 000 eurot. Füüsilistele
isikutele komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013 ei kohaldu.
Vastavalt maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 17 lõikele 1 võib põllumajanduslikku
vähese tähtsusega abi anda, kui see vastab komisjoni määruses (EL) nr 1408/2013 sätestatud
tingimustele.
Vähese tähtsusega abiks loetakse Euroopa Liidu (EL) reeglite kohaselt abi, mis oma väikese mahu
tõttu ei moonuta EL-i sisest konkurentsi.
Vähese tähtsusega abi määra arvestamisel võetakse arvesse kõiki abisid, mis on antud taotlejale
määruse (EL) nr 1408/2013 alusel (nt Keskkonnaameti kaitsealuste loomade tekitatud kahju hüvitis,
Maaelu Edendamise SA teatud meetmed jm).
Vähese tähtsusega abi limiite kontrollib PRIA riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist
www.fin.ee/riigiabi, kuhu abi andjad on kohustatud antud vähese tähtsusega abi andmed kandma.
Tegemist on avaliku päringuga, kust ka taotlejatel on võimalik vähese tähtsusega abi vaba jääki
vaadata. PRIA kannab mesilaspere toetuse puhul riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse andmed
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üksnes sellise abi kohta, mida antakse ettevõtjatele MSÜS tähenduses.
Vähese tähtsusega abi suuruse arvutamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on
omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt. Ettevõtjatele, keda
loetakse üheks ettevõtjaks, kehtib ühine vähese tähtsusega abi piirmäär.
Üks ettevõtja hõlmab ettevõtteid, mille vahel on vähemalt üks järgmistest suhetest:
a) ettevõte omab teises ettevõttes aktsionäride või osanike häälteenamust;
b) ettevõttel on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamikku teise ettevõtte haldus-,
juht- või järelevalveorgani liikmetest;
c) ettevõttel on õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõttega
sõlmitud lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale;
d) ettevõte, mis on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele teiste
aktsionäride või osanikega üksi sellise ettevõtte aktsionäride või osanike häälteenamust.
Üheks ettevõtjaks peetakse ka ettevõtteid, kes on punktides a–d kirjeldatud suhtes ühe või enama
muu ettevõtte kaudu.

1.2. Nõuded mesilaspere toetuse saamiseks
Mesilaspere pidajale antakse toetust selle mesilaspere kohta, keda ta põllumajandusloomade registri
andmete kohaselt 1. mai seisuga pidas ning kelle pidamisest on ta teavitanud põllumajandusministri
21. detsembri 2009. a määruse nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide
loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja
kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade
arvestuse pidamise kord” nõuete kohaselt (vt p 2.3).
Taotleja peab pidama taotlusel märgitud arvul mesilasperesid taotluse esitamise päevast kuni 15.
juunini. Kui taotluses märgitud mesilasperede arv väheneb enne 15. juunit, tuleb mesilasperede arvu
vähenemisest ja selle põhjustest teavitada PRIAt iseteeninduskeskkonna e-PRIA kaudu, esitades
selleks taotluse muudatusavalduse (vt p 2.4.1.). Taotlusele märgitud mesilasperede arv võib
väheneda, kui see on tingitud pärast taotlemist ilmnenud vääramatust jõust või erandlikest asjaoludest
(vt p 2.4.2.). Toetust makstakse mesilaspere pidajale, kellel on vähemalt üks mesilaspere.

2. TAOTLUSE ESITAMINE JA MENETLEMINE
Mesilaspere toetust saab taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. e-PRIAsse saab sisse
logida aadressil https://epria.pria.ee/. e-PRIA portaali sisenemiseks on teil vaja ID-kaarti või MobiilIDd. Siseneda on võimalik ka kasutades TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) teenust,
kus lisavõimalusena saab sisse logida kasutades pangalinki või Smart-IDd. Portaal on kõige paremini
kasutatav Mozilla Firefoxi ja Google Chrome'i uusimate versioonidega.
e-PRIAsse sisenedes jõuate esmalt PRIA iseteeninduskeskkonda, kus kasutustingimustega
nõustumisel suunatakse teid kontrollima kliendi andmeid. Kui te ei ole veel PRIA klient või
kliendiandmeid on vaja muuta, valige siniselt menüürealt „Kliendi andmed“.
Volituste andmine kõigi e-PRIA teenuste kasutamiseks toimub teenuses „Esindusõigused ja
volitused“.
Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka PRIA
poolt välja töötatud soovituslikul vormil „Volikiri asjaajamiseks Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ametiga“. Kui soovitakse anda piirangutega volitus, siis tuleb täita lisaks ka
„Volikirja vormi lisa 1. Osaliste ehk piirangutega volituste andmine“. Volikirja vormid ja lisainfo
leiate PRIA kodulehelt Registrite menüüst Esindusõigused ja volitused lehelt.
4

Enne vanasse e-PRIAsse liikumist tuleb teha esindatava valik. Vana e-PRIA teenuste kasutamiseks
tuleb ülemiselt siniselt menüürealt valida „Vana e-PRIA“.
Erinevad juhendid, kuidas e-PRIAsse siseneda ja teenuseid kasutada, on leitavad portaalis iga vastava
teenuse juures ning PRIA kodulehel Infokeskus menüüst e-PRIA kasutamise juhendid lehelt.

2.1 Kliendiks registreerumine ja kliendiandmete muutmine
Kõik mesilaspere toetuste taotlejad peavad olema kantud PRIA põllumajandustoetuste ja
põllumassiivide registrisse (edaspidi register) ehk peavad olema registreeritud taotlejaks. Kui te ei
ole veel PRIA klient või kliendiandmeid on vaja muuta, saate vastavad toimingud teha PRIA
iseteeninduskeskkonnas teenuses "Kliendi andmed". Taotlejaks registreerimiseks valige „Soovin
kanda andmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse“. Kliendiks registreerimise
vormi leiate ka PRIA kodulehelt Registrid menüüst Kliendiregister lehe alamlehelt Alustavale
kliendile. Kliendiandmete muutmise vorm on kättesaadav alamlehelt Kliendi andmete muutmine.
Kui registrisse kantud andmed on muutunud, peab taotleja esitama registrikande muutmise avalduse
15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest alates. Kindlasti palume taotlejail üle kontrollida oma
e- posti aadress PRIA registris. Andmeid saab kontrollida ja muudatustest teatada e-PRIA teenuse
"Kliendi andmed" abil. Ajakohastatud andmed võimaldavad PRIAl taotluste osas täiendavate
küsimuste tekkimise korral taotlejatega operatiivselt ühendust võtta ja tagada ka toetuste kiire ja
korrektse menetlemise.

2.2 Loomapidajaks registreerumine
Kõik mesilaspere toetuse taotlejad peavad olema registreeritud loomapidajana. Selleks valige ePRIAs siniselt menüürealt „Kliendi andmed“. Loomapidajaks registreerimiseks valige „Soovin kanda
andmed põllumajandusloomade registrisse“.
e-PRIAs tehtud andmete muudatused jõustuvad kohe, kuid uued andmed jõuavad vanasse e-PRIAsse
2 minuti pärast. St kui lisatakse/muudetakse kliendi andmeid ja suundutakse seejärel kohe vana ePRIA keskkonna teenuseid kasutama (nt Hoone, ala või mesila registreerimise teenus), siis tuleb
arvestada, et muudetud andmed ei jõua vanasse e-PRIAsse kohe, vaid pärast esimest süsteemipoolset
andmete kontrolli.

2.3. Mesila registreerimine ja mesilasperede arvu teatamine
põllumajandusloomade registrile
2.3.1. Mesila registreerimine
Mesilaspere arvu teavitamiseks põllumajandusloomade registrile peate kõigepealt olema
registreeritud PRIAs loomapidajana ja teil peab olema registreeritud tegevuskoht (mesila).
Põllumajandusloomade registrisse tuleb kanda kohad, kus tegeletakse mesindusega, seda nii oma
tarbeks kui ka turustamise eesmärgil.
Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris võimaldavad
taimekaitsevahendite kasutajatel kontakteeruda mesinikega võimalike taimekaitsetööde tegemise
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osas. Teave mesilate asukohtadest on kättesaadav PRIA avaliku veebikaardi kaudu. Kaardilt saate
soovitud asukoha või objekti leida kasutades otsingu funktsiooni või ise kaarti suurendades ja hiirega
lohistades. Mesilate nägemiseks tuleb kaardil sisse lülitada mesilate kiht.
Klõpsates kaardil mesilase kujutisel, näete mesila registreerimise numbrit, täpset aadressi ning
vastutaja nime. Mesilate asukoha teave on oluline ka põllupidajatele, kes tahavad kasutada oma
põldudel taimekaitsevahendeid ning kellel on kohustus tööde teostamisest kaks päeva ette hoiatada
oma põllust kahe kilomeetri raadiuses tegutsevaid mesilaste pidajaid.
Tegevuskoha (mesila) peab PRIAs arvele võtma seda kasutav loomapidaja. Iga ettevõtja või füüsiline
isik peab enda ettevõtte/tegevuskoha andmed ise registrisse kandma.
Tegevuskoha saate registreerida e-PRIA iseteeninduskeskkonnas (vanas e-PRIAs) (Teenused –>
Loomade register –> Andmete esitamine –> Hoone, ala või mesila registreerimine). Mesila puhul
tuleb valida loomapidamisala ja täita avanev registreerimise vorm.
Vanas e-PRIAs on võimalik vaadata, muuta ning sulgeda oma tegevuskohtade andmeid
põllumajandusloomade registris (Teenused  Loomade register  Andmete vaatamine  Hoone,
ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine). Kui andmed muutuvad või tegevus
lõpetatakse, tuleb sellest põllumajandusloomade registrit teavitada 7 päeva jooksul.
Kui uus tegevuskoht (mesila) on registreeritud pärast 01.05.2020. a, siis e-PRIAs selle mesila
kohta mesilasperede arvu teavitada ei saa. Sellisel juhul tuleb saata kiri e-posti aadressile
loomade.register@pria.ee sooviga panna kirja 1.mai seis.
Pikemalt saab lugeda PRIA kodulehelt Registrid menüüst, Loomade register lehelt.

Miks ei saa kaardil igale poole mesilat registreerida?
Mesila või muu tegevuskoha registreerimine e-PRIAs ei ole võimalik, kui tekib viga SRV1331:
Koordinaatidele vastavat katastriüksust ei leitud. Sel juhul tuleb mesila registreerimiseks täita
pabervorm, kuhu kindlasti peab märkima ka mesila asukoha. Samuti ei pruugi e-PRIAs
registreerimine õnnestuda, kui vormil liigutakse mitu korda kaardirakendusse ja tagasi ning
salvestamine ei õnnestu. Siis on kõige mõistlikum alustada otsast peale.
Kellel on soov esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga, leiab vormid PRIA
kodulehelt Registrid menüüst, Loomade register lehe alamlehelt Tegevuskoha registreerimine.
Pabertaotluse esitamisel tuleb taotlusele märkida kindlast ka mesila asukoha X ja Y koordinaadid.
Põllumajandusloomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010 ning e-posti aadress
loomade.register@pria.ee.
2.3.2. Mesilasperede arvu teatamine
Mesilasperede arvu teatamiseks on e-PRIAs avatud vastav e-teenus (Registrid –> Alusta uut taotlust
–> Mesilasperede arvu teatamine). Kui teil on soov esitada andmeid paberkandjal või
digiallkirjastatult e-postiga, siis saate seda teha vastava vormiga, mille leiate PRIA kodulehelt
Registrid menüüs Loomade register lehe alamlehelt Mesilased.
Mesiniku poolt mesila andmete uuendamine toimub alates 2019. aastast kaks korda aastas. Iga aasta
15. maiks tuleb teatada registrile mesilasperede arv 1. mai seisuga ja iga aasta 15. novembriks tuleb
teatada registrile mesilasperede arv 1. novembri seisuga.
Mesilaspere toetuse taotlemisel ja menetlemisel võetakse aluseks mesilasperede arv, keda
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taotleja pidas 1. mai seisuga.
NB! Juhime tähelepanu, et kui esitate mesilasperede arvu teavituse enne 1. maid 2020. a
(näiteks 30. aprillil), siis seda ei saa võtta aluseks 2020. a toetuse taotlemisel.

2.4. Toetuse taotluse esitamine
Mesilaspere toetust saab taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. Vajalikud juhendid
leiate kas PRIA kodulehelt või e-PRIA portaalist.
Toetuse saamiseks peate taotlusperioodil 1.-15. maini 2020. a. esitama elektrooniliselt mesilaspere
toetuse taotluse. Taotlus on e-PRIAs eeltäidetud (st ette kuvatakse 2020. aastal ajavahemikul
1.- 15. maini põllumajandusloomade registrile esitatud mesilad ja nendes olevad mesilasperede
arvud) ning teil tuleb üle vaadata ja vajadusel parandada mesilate kaupa nende mesilasperede arvud,
kelle kohta toetust taotlete. Juhul, kui te ei soovi kõikide taotluses toodud mesilates olevatele
mesilasperedele toetust taotleda, kirjutage selle mesila mesilasperede arvuks 0.
PRIA teenindusbürood on suletud eriolukorra lõpuni. Küsimuste korral palume helistada PRIA
pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Palume tungivalt leida võimalus esitada taotlus
mõne lähedase abiga.
Kui soovite, et teie eest täidaks taotluse volitatud esindaja, siis volituste andmine kõigi e-PRIA
teenuste kasutamiseks toimub teenuses „Esindusõigused ja volitused“.
Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka PRIA
poolt välja töötatud soovituslikul vormil „Volikiri asjaajamiseks Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ametiga“. Kui soovitakse anda piirangutega volitus, siis tuleb täita lisaks ka
„Volikirja vormi lisa 1. Osaliste ehk piirangutega volituste andmine“. Volikirja vormid ja lisainfo
leiate PRIA kodulehelt Registrite menüüst Esindusõigused ja volitused lehelt.
PRIA maakondlike teenindusbüroode töötajate ülesandeks on info edastamine, juhendmaterjali
jagamine ning e-PRIA teenuste osas abistamine. PRIA teenistujad ei tohi taotlejatele taotlustele
kantavate andmete osas sisulist nõuannet jagada, küll aga võib PRIA teenistuja käest küsida teavet
üldise informatsiooni, õigusaktide, e-PRIA kasutamise jms kohta.
Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus pakub taotlejatele abi taotluse täitmisel ning tuge
e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate MES nõuandeteenistuse kodulehelt.
Vajadusel saab taotlemise ja e-PRIA kasutamise kohta nõu küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste
infotelefon 737 7679. Maakondlike teenindusbüroode kontaktandmed leiate PRIA kodulehelt.
Taotluse eduka esitamise korral kuvatakse e-PRIAs teade esitamise kohta ja dokumendi
registreerimisnumber.
Pärast taotlusperioodi esitatud mesilaspere toetuse taotlusi menetlusse ei võeta.
Kui tegemist on taotluste viimase vastuvõtupäevaga ja taotluse esitamine läbi e-PRIA ei õnnestu,
palume sellest kohe PRIAt teavitada infotelefonil 737 7679 või e-kirja teel aadressil info@pria.ee.
Kui PRIA fikseerib e-PRIA tehnilise tõrke, antakse teile võimalus esitada taotlus e-PRIA kaudu.
Põhjendatud juhtudel nii taotluse kui muudatusavalduse esitamise kuupäev ennistatakse ja PRIA
teavitab sellest taotlejat kirja teel.

2.4.1 Toetuse taotlusel esitatud andmete muutmine või taotluse tagasivõtmine
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Taotluse andmeid saate muuta ja taotluse tagasi võtta e-PRIAs. Menüüst „Taotlemine“ valige
„Esitatud taotlused“ ja sealt alt „Mesilaspere toetus“. Taotlusel kuvatakse valikud „Esita
tagasivõtmise taotlus“ ja „Esita muudatustaotlus“.
Taotlusel esitatud andmete muutmine ja taotluse tagasi võtmine


Taotlusega esitatud mesilasperede arvu vähenemisest ajavahemikus 16. mai – 15. juuni saate
taotluse muudatusavaldusega PRIAt teavitada kuni kohapealse kontrolli läbiviimise kavatsusest
teada saamiseni või hiljemalt 26. juuniks.



Mesilaspere toetuse taotluse saate tagasi võtta kuni kohapealse kontrolli toimumiseni või
kohapealsest kontrollist teatamiseni, PRIA leitud vigadest teadaandmiseni või toetuse määramise
otsuse tegemiseni.

Taotluses esinevate puuduste tähtaegselt kõrvaldamata jätmisel jätab PRIA taotluse või muudatuse
läbi vaatamata.
2.4.2. Vääramatu jõud ja erandlikud asjaolud
Kui mesilaspere toetuse taotluses märgitud mesilasperede arv väheneb, tuleb sellest PRIAt teavitada,
esitades taotluse muudatusavalduse. Kui mesilasperede arvu vähenemine on tingitud vääramatu jõu
või erandlike asjaolude esinemisest, siis arvestatakse sellega toetuse menetlemisel ja taotleja osas ei
rakendata toetusest ilmajätmist.
Vääramatu jõud või erandlik asjaolu on asjaolu, mida taotleja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse
põhimõttest lähtuvalt ei saanud temalt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks või
takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõu ja erandlike asjaolude hindamisel võetakse
arvesse üksikjuhtudel ilmnenud asjaolusid.
Vääramatu jõuna ja erandlike asjaoludena käsitletakse näiteks järgmiseid juhtusid:
 mesilaspere vargus (peab olema teavitatud Politsei- ja Piirvalveametit);
 karu rüüste (peab olema teavitatud Keskkonnaametit);
 taimekaitsevahendite väärkasutus (peab olema teavitatud Veterinaar- ja Toiduametit (VTA)).
Vääramatust jõust ja erandlikest asjaoludest peate PRIAt teavitama kirjalikult 15 tööpäeva jooksul
alates kuupäevast, kui seda on võimalik teha. Teavituse tulemusena on PRIAl võimalik kontrollida
teavituses toodud asjaolude olemust (nt ei ole vääramatu jõud või erandlik asjaolu mesilaspere
realiseerimine majandustegevusest tulenevalt) ja arvestada sellega toetuse nõuete hindamisel.
Eelnevast tulenevalt võetakse teavitus menetlusse, vajadusel teostatakse taotleja juures kohapealne
kontroll, mille tulemusena selgub sõltuvalt asjaoludest (st kas teavituses esitatud põhjendused on
käsitletavad vääramatu jõu või erandlike asjaoludena) ka selle mõju toetusele.

2.5. Taotluse kontrollimine
Taotluse kontrollimine jaguneb administratiivseks ja kohapealseks kontrolliks. Kontrollitakse, kas
taotleja ja taotlusalused mesilaspered vastavad toetuse saamise nõuetele. PRIA viib administratiivset
kontrolli läbi eelkõige elektrooniliste vahendite kaudu, sh ristkontroll, mille käigus kontrollitakse
toetuse saamise nõuete täitmist. Administratiivset kontrolli tehakse kõikide esitatud taotluste üle.
2.5.1. Administratiivne kontroll
Administratiivselt kontrollitakse:
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kas mesilaspere toetuse taotleja nimel on 1. mai seisuga põllumajandusloomade registris
registreeritud mesilasperesid;

vähese tähtsusega abi jääki;

kas taotleja peab taotluses märgitud arvul mesilasperesid taotluse esitamise päevast kuni sama
aasta 15. juunini.
Kui administratiivse kontrolli käigus avastatakse puudusi, saadetakse taotlejale järelepärimine.
2.5.2. Kohapealne kontroll
Kohapealsed kontrollid algavad pärast taotluste vastuvõttu. Kohapealseid kontrolle viivad läbi VTA
järelevalveametnikud. Kohapealses kontrollis kontrollitakse mesilasperede arvu.

2.6. Mesilaspere toetuse suuruse arvutamise alused ja taotluse rahuldamata
jätmise põhjused
Kui taotlusel märgitud mesilasperede arv erineb kindlakstehtud mesilasperede arvust, arvestatakse
toetus taotlejale järgmiselt:
Toetuse suuruse arvutamine
Taotlusel esitatud ja kindlakstehtud
mesilasperede arvu vahe
Kindlakstehtud mesilasperede arv on suurem, Toetus määratakse taotluses märgitud
kui taotlusel esitatud mesilasperede arv.
mesilasperede arvu alusel.
Kindlakstehtud mesilasperede arv on väiksem,
kui taotluses märgitud mesilasperede arv ja
taotleja on mesilasperede arvu vähenemisest
teavitanud enne, kui teda on teavitatud
kavatsusest teha kohapealset kontrolli või
avastatud nõuete rikkumine.
Kindlakstehtud mesilasperede arv on väiksem,
kui taotluses märgitud mesilasperede arv ja
taotleja ei ole mesilasperede arvu vähenemisest
teavitanud enne, kui teda on teavitatud
kavatsusest teha kohapealset kontrolli või on
avastatud nõuete rikkumine, ning vähenemine
ei ole tingitud vääramatu jõu või erandlike
asjaolude esinemisest.
Kindlakstehtud mesilasperede arv on väiksem,
kui teavitatud mesilasperede arv ja vähenemine
ei ole tingitud vääramatu jõu või erandlike
asjaolude esinemisest.

Toetus määratakse teavitatud mesilasperede
arvu alusel.

Toetust ei määrata.

Toetust ei määrata.

Taotluse rahuldamata jätmine
Toetuse rahuldamata jätmise alused on kajastatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise
seaduses. Taotlus jäetakse rahuldamata järgmistel juhtudel:
 taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid või ta mõjutab taotluse menetlemist pettuse või
ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
 taotleja ei vasta toetuse saamiseks maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses ja
teistes õigusaktides sätestatud nõuetele;
 toetuse väljamaksmise aasta eelarves puuduvad vahendid toetuse maksmiseks.
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3.
ÜHIKUMÄÄRADE KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE
JA VÄLJAMAKSMINE
3.1. Ühikumäära kehtestamine,
rahuldamata jätmine

toetuse

määramine

või

taotluste

Mesilaspere toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. Mesilaspere toetuse ühikumäärad
kehtestab PRIA hiljemalt taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.
Toetuse ühikumäär arvutatakse lähtudes toetuse andmiseks ettenähtud eelarvevahenditest ja toetuse
saamise nõuetele vastavaks tunnistatud mesilasperede arvust, järgides taotlejate võrdse kohtlemise
põhimõtet. Ühikumäär arvutatakse eraldatud eelarvevahendite jagamisel kõikide nõutele vastavate
mesilasperede arvuga. 2020. aastal on mesilaspere toetuseks planeeritud riigieelarvest 800 000 eurot.
Kui taotleja mesilaspere toetuse summa ületab põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ülemmäära,
siis jagatakse ülemmäärast üle jäänud summa omakorda teiste toetusetaotlejate mesilasperede vahel.
PRIA otsustab mesilaspere toetuse määramise või taotluste rahuldamata jätmise hiljemalt
23.12.2020. a ja toetused makstakse välja hiljemalt 31.12.2020. a.
Põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ülemmäära ületamisel või taotluse rahuldamata jätmisel
teavitab PRIA taotlejat 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist kas kirjalikult, saates talle tähitud
postiga otsuse väljavõtte, või e-teavitusega neile, kes on taotluse esitamisel andnud nõusoleku saada
otsus kätte elektroonilisel teel.
Väljavõtet ei saadeta taotlejale, kellele määratakse toetus täismahus. Infot otsuste kohta saab vaadata
vanas e-PRIAs menüüst „Dokumendid“ alajaotuses „Saabunud“ ja infot maksete kohta saab vaadata
teenuses „Maksete nimekiri“. PRIA avaldab toetuse saajate nimekirjad ka PRIA kodulehel.

3.2. Toetuse maksmine
NB! Arveldusarve numbri või konto omaniku nime muutumisest palume taotlejal kohe PRIAt
teavitada. Toetuse taotleja peab olema ise konto omanik. Vastasel juhul ei ole võimalik toetussummat
üle kanda. Taotleja andmete muutmine on kõige kiirem e-PRIAs, mille kaudu esitatud
kliendiandmete muutmine toimub maksimaalselt ühe tööpäeva jooksul, kui ei ole vaja teha andmete
lisakontrolle.
Vanas e-PRIAs teenustes „Maksete nimekiri“ ja „Võlgnevuste nimekiri“ on võimalik taotlejal
tutvuda endaga seotud maksete ning võlgnevustega. Maksete nimekirjas on vaikimisi kuvatud
taotleja maksed viimase aasta jooksul. Taotlejale on nähtavad ka maksed, mille kohta otsus on
tehtud kuid väljamakse on tulevikus ( makse kuupäev tulevikus või tühi). Kui PRIA finantsosakond
on kinnitanud makse, on taotlejale nähtav e-PRIAs makse kuupäev (tavapäraselt tehakse makse 2-7
päeva jooksul alates otsuse kinnitamisest).
Eraisikutele makstavatelt summadelt peetakse kinni üksikisiku tulumaks. Toetust saavatel eraisikutel
on võimalus esitada PRIAle ühekordne avaldus selle kohta, et toetuselt tulumaksu kinnipidamisel
arvestataks maksustatavalt summalt eelnevalt maha tulumaksuvaba määr. Info põllumajandustoetuste
maksustamise
kohta
(sh
avalduse
vorm)
on
kättesaadav
PRIA
kodulehel:
https://www.pria.ee/infokeskus/pria-toetuste-maksustamisest.
Tulude deklareerimisega seotud küsimustega palume pöörduda otse Maksu- ja Tolliameti poole
infotelefonil 1811 või e-kirja teel aadressil fyysisik@emta.ee. Lisainfot toetuste maksustamise kohta
leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.
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3.3. Otsuse vaidlustamine
Kui te ei ole otsusega nõus, on teil võimalus esitada haldusmenetluse seaduse nõuetele vastav vaie
PRIA peadirektorile, põhjendades omapoolset seisukohta. Vaie tuleb edastada 30 päeva jooksul
pärast haldusakti kättesaamist aadressil Tähe 4, Tartu 51010 või e-posti aadressil pria@pria.ee.
Elektroonilise otsuse kättetoimetamisega nõustumise korral loetakse otsuse kättesaamise hetkeks
vastava e-teavituse saatmise kuupäev.
Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 76 lõikes 2 sätestatust märgitakse vaides:
1) haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud;
2) vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
3) vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
4) põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
5) vaide esitaja selgelt väljendatud nõue;
6) vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu
kohtumenetlust;
7) vaidele lisatud dokumentide loetelu.
Vaide põhjal vaadatakse otsus uuesti üle ja tehtud otsusest teavitatakse esitajat kirjalikult.

3.4. Toetussummade tagasinõudmine
Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et olete esitanud valeandmeid, peate kõnealuse summa tagasi
maksma.
Alusetult väljamakstud toetussummade tagasinõudmiseks on kuni 10-aastane tähtaeg.
Tagasimaksekohustust ei kohaldata, kui ajavahemik toetuse maksmise kuupäevast kuni kuupäevani,
mil PRIA toetuse saajat esimest korda teavitab, et makse oli alusetu, on pikem kui kümme aastat.

4. ÕIGUSAKTID
Mesilaspere toetust reguleerivad käesolevas loetelus viidatud õigusaktid. Kõigi õigusaktide puhul
palume arvestada, et lisaks määruse nimetuses olevale esialgsele kuupäevale võib olla hilisemaid
muudatusi. Õigusakte elektrooniliselt lugedes palume valida Riigi Teatajast hetkel kehtiv versioon.
 Maaeluministri 6.02.2019. a määrus nr 12 „Mesilaspere toetus;
 Maaeluministri 14.01.2020. a määrus nr 3 „2020. aastal maaelu ja põllumajandusturu
korraldamiseks antavad toetused“;
 Põllumajandusministri 21.12.2009. a määrus nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate
põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende
kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja
veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord“;
 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus;
 Haldusmenetluse seadus;
 Loomatauditõrje seadus;
 Majandustegevuse seadustiku üldosa;
 Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris
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NB! Käesolev juhend on koostatud abistavaks materjaliks toetuste taotlemisel. Täpsed
nõuded on kirjeldatud õigusaktides.
Edukat taotlemist!
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