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K
äesoleval aastal laekus PRIAle 
otsetoetuste taotlusi 14 077 
maaharijalt ning piimalehma 
kasvatamise otsetoetuse taot-
lusi 864 loomapidajalt. Pindala-

põhiseid üleminekutoetusi taotles 4070 
põllumajandustootjat. Otsetoetused on 
märkimisväärne osa PRIA vahendatava-
test toetustest, nende maht moodustab 
rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul 
makstavatest summadest. Tänavune otse-
toetuste eelarve on eelmise aasta omast 
25 miljonit eurot suurem ning ülalmainitud 
toetuste tänavune eelarve on kokku ligi 172 
miljonit eurot. 

PRIA alustas toetuste väljamaksmisega 
4. detsembril ja tänaseks on kõik toetus-
maksed juba klientideni jõudnud. Ühiku-
määrad arvestas PRIA välja lähtudes taot-
luste menetlemisel kindlaks tehtud ühikute 
hulgast, läbiviidud kontrollide tulemustest 
ja toetusteks eraldatud eelarvetest. 

Lisaks eespool nimetatud toetustele 
maksis PRIA välja toetuse ka väikepõlluma-
jandustootja kavaga liitunutele. Summad 
arvutati taotletud otsetoetuste kindlaks-
tehtud ühikute alusel ja piirmäär on ühel 
taotlejal 1250 eurot kõigi otsetoetuste 
kohta kokku. 

Klientideni jõudvatelt summadelt on 
PRIA juba teinud vajalikud vähendused, 
tasaarveldused ja eraisikute toetustelt 
kinni pidanud tulumaksu. Määratud otse-
toetuste andmed on leitavad PRIA kodu-
lehel.

Kuidas vältida pindalatoetuse 
vähendamist ületaotlemise eest?
Tänavu sai üle 700 taotleja soovitust väik-
sema toetussumma põhjusel, et nad olid 
toetust taotlenud suuremale pinnale kui 
tegelik toetusõiguslik pind. Sellise olukorra 
vältimiseks tuleb taotlejal veenduda, et 
maa on ka tegelikult võsast puhastatud ja 
võsajäänused põllult eemaldatud.

Otse- ja üleminekutoetused on klientidele välja makstud, 
millega PRIA 20 aasta väljamaksete summa ületas 4 miljardit

Iseloomulik näide, kus taotlusalune 
põld on esitatud võsase ala peale (valge 
joon – taotletud põllu piir; must joon – 
põllumassiivi tegelik piir)

kasutada – vastutus nõuetele vastava taot-
lusaluse pindala õigsuse eest lasub alati 
toetuse taotlejal. 

Pindala- ja loomapõhistest 
kontrollidest
Toetuse saamise eelduseks on toetuse 
nõuete järgimine. Nõuete täitmist kontrolli-
takse nii administratiivselt kui ka kohapeal. 
Sellel aastal oli Euroopa Komisjoni poolt 
lubatud kohapealsete kontrollide mahtu 
vähendada ja sellest tulenevalt kontrol-
liti erinevate pindalatoetuste raames kokku 
tavapärase üle tuhande taotleja asemel veidi 
rohkem kui 600 taotlejat. Ka käesoleval aastal 
leiti ühtse pindalatoetuse raames enim mitte-
vastavusi rohumaade hooldamisel. Kokku oli 
tähtajaks hooldamata 160 taotleja 325 põldu. 
Neist 5 taotlejat andsid teada rohumaa hool-
damisel töid takistavatest asjaoludest, mida 
PRIA sai arvestada leevendava asjaoluna. 
Kohapeal tuvastati 53 põldu, mis ei olnud 
taotlemise aastal põllumajanduslikus kasu-
tuses ja millele toetuse taotlemine ei olnud 
õigustatud. Taotleja on õigustatud toetust 
taotlema vaid selliste põldude eest, mille 
osas on olemas maakasutusõigus ja mida 
tegelikkuses ka hooldatakse. Võrreldes 
eelmise aastaga vähenes selliste probleem-
sete põldude hulk oluliselt. Kui eelmisel aastal 
puudus maakasutusõigus üle 400 põllu osas, 
siis sellel aastal oli probleemseid põlde 40. 

Loomatoetuste osas kontrolliti koha-
peal kokku 96 loomapidajat, neist 35 piima-
lehma otsetoetuse taotlejat, kellest 6 tege-
levad tootmisega mõnel Lääne-Eesti saarel. 
Kontrolliti 1102 ammlehma, 1689 piimalehma 
ja 871 utte. Kõige enam tuvastati rikkumisi 
seoses loomade märgistamisega. Ühe kõrva-
märgi puudumine leiti 123 loomal ja mõlemad 
kõrvamärgid puudusid 46 loomal. Puuduv 
kõrvamärk tuleb kindlasti tellida 2 päeva 
jooksul selle puudumise avastamisest. Hili-
nemise korral võib see taotleja jaoks tähen-
dada toetussumma vähendust. Endiselt on 
probleemiks ka loomade liikumisega seotud 
tähtaegne registri teavitamine. Kohapealses 
kontrollis ei leitud eest 147 looma, kes aga 
registri järgi pidid karjas olema. Kuigi looma-
pidaja jaoks on loomade eest hoolitsemine 
esmatähtis, tuleb pingelise töö kõrvalt siiski 
leida ka aeg põllumajandusloomade regist-
riga suhtlemiseks ja andmete õigeaegseks 
edastamiseks. Loomade kohta info puudu-
mine võib viidata üldisemalt probleemi-
dele loomade heaolu nõuete täitmisel, kuna 
loomapidaja ei kontrolli loomi piisava sage-
dusega ning loomapidajal puudub ülevaade 
loomade arvust karjas. Sellel aastal keeldus 
oma majapidamise kontrollimisest 9 looma-
pidajat ja sellisel juhul ei saanud PRIA neile 
loomatoetuste taotlusel taotletud toetusi 
määrata.

Nõuetele vastavuse kontrollidest
Täies mahus toetuste saamiseks peavad 
taotlejad järgima lisaks ka nõuetele vasta-
vuse (NV) reegleid. Kokku kontrolliti koha-
peal 344 taotlejat, mis tänu vähendatud vali-
mile on ligi poole võrra väiksem möödunud 
aasta mahust. PRIA kontrollis kokku 80, 
Veterinaar- ja Toiduamet 97, Keskkonnains-
pektsioon 93 ja Põllumajandusamet 82 taot-
lejat.

Sel aastal leiti PRIA kontrollides kõige enam 
rikkumisi (8 taotlejat) karuputke olemasolust 
Keskkonnaametit teavitamata jätmises. Taot-
leja peab regulaarselt kontrollima oma põlde 
ja nendega külgnevaid alasid, et teha kindlaks 

karuputke leviku alad ning ta on kohustatud 
põllumajandusmaal või põllumajandusmaaga 
külgneval alal uutest karuputke võõrliigi leidu-
dest Keskkonnaametit teavitama hiljemalt 
taotlemise aasta 31. maiks. Keskkonnaametile 
teavitamine ei ole suur töö, aga teavitamata 
jäetud koloonia tõttu võib oluliselt väheneda 
määratud toetussumma. 

Endiselt on probleeme maastikuelemen-
tide säilitamise nõude täitmisel. Siinkohal on 
PRIA vaadelnud iga juhtumit eraldi, et otsus-
tada, kas tegemist on rikkumisega või liigitub 
tegevus vääramatu jõu alla.

Kolmel juhul käsitleti taotlejate käitumist 
kontrolli takistamisena. Takistamine ei tähenda 
ainult ettevõttesse sisenemise keelamist, vaid 
võib väljenduda ka kontrolli kokkuleppimi-
sest eemale hoidmises, samuti mitte esitades 
kõiki kontrolliks vajalikke dokumente. Taotleja 
soovimatus teha koostööd kontrolliasutusega 
viib paraku kõigist NV süsteemi kuuluvatest 
toetustest ilmajäämiseni.

Lisaks kohapealsetele kontrollidele kont-
rolliti administratiivselt loomade märgista-
mise ja nendega toimunud sündmustest 
teavitamise nõudeid 164 taotleja osas. Sarna-
selt varasematele aastele leiti just selles kont-
rollis kõige enam rikkumisi, ligi 40% kontrollitud 
taotlejatest. 11 juhul oli tegemist nii väikese 
rikkumisega, et PRIA otsustas seda käsitleda 
inimliku eksimusena ning sanktsioone selle 
eest ei rakendatud.

Esimesed sammud teel 
pinnaseirele
PRIA on paar viimast aastat kasutanud pind-
alatoetuste menetluses satelliidiandmeid. 
Jälgitakse eelkõige rohumaid ja nendel 
toimunud muutusi kogu vegetatsiooni-
perioodil. Kuna tulevikus on liikmesriikidel 
kohustus kontrollida pinnaseire raames 
nõude täitmist kõikide taotlejate puhul, on 
selliste süsteemide arendamised olulise 
tähtsusega. Praegu katab pinnaseire 92% 
taotletud rohumaade pinnast. 

2020. aastal saadi tulemused 92% taot-
letud rohumaade pinna ja 63% põldude arvu 
kohta – kokku seega 63 000 põllu ja 378 000 
hektari rohumaa kohta. Hooldatud pinna 
suurus püsib samal tasemel kui eelmisel 
aastal – üle 95% taotletud rohumaa pinnast 
on nõuetekohaselt hooldatud. Hooldamata 
põlde leiti niitmise tuvastamise süsteemi 
alusel veidi vähem kui 900 hektaril.

Sel aastal oli taotlejatel rohumaade 
puhul võimalik esmakordselt taotlusele 
märkida kasutusotstarbeks ka karjata-
mine. Taotlusandmed on seega abiks, et 
koguda andmeid põldude kohta, kus tuleks 
biomassi muutusi jälgida veidi teisiti kui 
niidetavatel põldudel. Karjatamise tuvasta-
mine satelliidiandmete alusel on keeruline 
tegevus ja markerid looduses on niitmisest 
erinevad. Karjatamise tuvastamine sõltub nii 
loomaliigist kui ka loomade arvust, karjata-
tava ala suurusest ja karjatamise perioodist. 
Seega on tulemuse saamiseks vaja arves-
tada väga paljude teguritega. Karjatamise 
märke lisamine võimaldas PRIAl rohumaade 
hooldamise nõude täitmist paremini hinnata 
ja aitas kaasa kogu menetlusprotsessi suju-
vamale toimimisele. Karjatamise kohta info 
kogumine on vajalik ka niitmise rakenduse 
süsteemi edasiseks arendamiseks ja täien-
damiseks. 

Uue teenusena saadeti sel aastal taot-
lejatele, kellel oli augusti alguses hoolda-
mata põlde, meeldetuletuskiri, milles oli 
toodud hooldamata põldude nimekiri ja 
juhiti tähelepanu peatsele hooldamistähtaja 
saabumisele. See andis taotlejatele, kes 
teadsid, et rohumaid ei ole võimalik täht-
ajaks hooldada, võimaluse sellistele põldu-
dele toetuse taotlemisest loobuda. Kokku 
loobuti meeldetuletuskirjade mõjuna taot-
lemisest 162 põllule, kogupinnaga üle 
530 ha. 

Üha enam on taotlejad hakanud tead-
vustama, et satelliiditeenused arenevad iga 
aastaga. Niitmise tuvastamise rakenduse 
arendamine jätkub ka järgmistel aastatel. 
Lähiaastatel on eesmärgiks infosüsteeme 
arendada ka teiste nõuete tuvastamiseks, 
mis annaks PRIAle võimekuse üle minna 
pinnaseirele. 

PRIA tänab
PRIA poolt 20 tegutsemisaasta jooksul välja 
makstud toetussummad ületasid käesoleva 
aasta detsembri esimeses pooles 4 miljardi 
euro piiri. Seoses koroonaviiruse levikuga on 
2020. aasta olnud kõigi jaoks keeruline, aga 
koostöö klientide ja koostööpartneritega on 
ka sel aastal olnud tõhus ning edasiviiv ning 
loodame, et järgmine aasta tuleb kõigile 
lihtsam. Aitäh klientidele ja koostööpartne-
ritele ning soovime kõigile maaelu arenda-
jatele edukat uut aastat!

Kui kavatsete toetust taotleda maale, 
mis pole kantud põllumassiivide regist-
risse, siis esitage juba talvel põllumas-
siivi piiri muudatusettepanek, kasutades 
e-PRIA teenust „Põllumassiivide muuda-
tused” (e-PRIA -> Valdused -> Põllumas-
siivide muudatused). Nii saate juba enne 
taotluse esitamist teada, kas maa vastab 
toetusõiguslikkuse kriteeriumitele.

Pöörake pindalatoetuste taotlemisel 
tõsist tähelepanu kõikidele antavatele 
hoiatustele ja ärge esitage taotlust suure-
male pinnale, kui on reaalselt teie kasu-
tuses põllumajandusliku maana. Samuti 
veenduge, et teil oleks olemas õigus maad 


