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1 „Minu niidud“ teenus
Teenus „Minu niidud“ on mõeldud e-PRIA klientidele PLK alade aastaringseks
haldamiseks. Kui klient on niidud teenuses joonistanud, edastanud need
Keskkonnaametile kooskõlastamiseks ning saanud kooskõlastuse, saab ta need
taotlusperioodil poolloodusliku koosluse hooldamise (PLK) toetuse taotlusele lisada.

1.1 „Minu niidud“ teenusesse sisenemine
Teenusesse „Minu niidud“ saate siseneda valides e-PRIA portaalis „Teenused“
menüüst „Pindalatoetused“ alajaotusest samanimelise teenuse.

Pindalatoetuste taotlusperioodil või pindalatoetuste taotluse muudatusavaldust esitades
jõuab „Minu niidud“ teenusesse vajutades poolloodusliku koosluse hooldamise taotluse
vormil MT68 nuppu
.

1.2 „Minu niidud“ PLK alade nimekirja kasutamine
„Minu niidud“ teenuse esilehel näete enda PLK alade nimekirja. Kui avate teenuse
esmakordselt, pakutakse Teile võimalust laadida “Minu niidud“ nimekirja oma viimati
esitatud PLK hooldamise taotluse andmed. Selle tulemusel kuvatakse „Minu niidud“
nimekirja loetelu eelmise aasta taotlusel olnud PLK aladest.
PRIA annab taotlejatele „Minu niidud“ teenuses ette eelmisel aastal kindlaks tehtud
andmed. See tähendab, et enne taotlusperioodi algust asendatakse alade andmed kõigil
taotlejatel peale määratud kuupäeva esimest korda teenusesse sisenemisel. Soovi korral
on võimalik seda tegevust korrata, vajutades nimekirja kohal paremal üleval servas
olevat nuppu
. Asendatud alad eristuvad teistest helesinise
taustaga, lisaks on PLK alade juures musta värvi infoteade „Ala andmed on asendatud
kindlaks tehtud andmetega!“ - andmete asendamise teade kuvatakse, kui taotletud
andmed on seotud kohapealse või administratiivse kontrolliga või on taotleja esitanud
muudatusavalduse.
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Joonis 1 Kõikide PLK alade märgistamine, ühe või mitme PLK ala valimine, „Kasuta viimase taotluse
alasid“, „Lisa PLK ala“ ja muude nuppude asukoht.

Kasutaja saab muuta veergude laiusi, sorteerida kõikide veergude järgi, peita või teha
veerud vaates taas nähtavaks ning filtreerida andmeid.

Joonis 2 Veergude peitmine, sorteerimine ja filtreerimine.

Koosluse numbrile liikudes kuvatakse kasutajale ka PLK ala kaardikuva, kuva kaob kui
liikuda koosluse numbrilt ära. Ala eelvaate kuju võib lihtsustamise tõttu veidi erineda
tegelikest joonistatud ala piiridest.
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Joonis 3 PLK ala asukoha vaatamine.

PLK ala seisundit annavad edasi alade ees olevad staatused.
Staatuse Lühitekst
filtreerimiseks
ikoon

tühi

Kohtspikker

Staatuse selgitus

Vigane PLK ala

PLK ala andmed on
vigased

PLK ala on olemas, on vigane.

Esitamata
taotlusel

PLK ala on taotlusvormil,
mis on PRIA-le esitamata

PLK ala on esitamata taotlusel.

Esitatud taotlusel

PLK ala on taotlusvormil,
mis on PRIA-le esitatud

PLK ala on esitatud taotlusel.

Kohustus
üleandmisel

PLK ala on koos
kohustusega üleandmisel
kasutajale:
[KASUTAJA]"

Kohustus on üleandmisel.

Kohustus üle
antud

PLK ala on koos
kohustusega üle antud
kasutajale:
[KASUTAJA]"

Kohustus on üle antud.

Kohustus üle
võetud

PLK ala on koos
Kohustus on vastu võetud,
kohustusega üle võetud
kuvatakse vastuvõtjale.
kasutajalt: [KASUTAJA]"

Korrektne PLK
ala
Kooskõlastamata

PLK ala on korrektsete
andmetega. Ikooni ei näidata.
PLK ala on saanud
Keskkonnaameti

PLK ala on keskkonnaametniku
eitava kooskõlastusega.
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kooskõlastamisel
negatiivse otsuse.
Kooskõlastatud

PLK ala on saanud
Keskkonnaameti
kooskõlastamisel
positiivse otsuse.

PLK ala on keskkonnaametniku
positiivse kooskõlastusega.

Kooskõlastamisel

PLK ala on
Keskkonnaametis
kooskõlastamisel

PLK ala on Keskkonnaametis
kooskõlastamisel.

Kooskõlastus ei
ole kehtiv

PLK ala kooskõlastus ei
ole kehtiv

PLK ala kooskõlastus on
aegunud.

1.3 PLK alade andmete asendamine kindlaks tehtud andmetega
PRIA annab klientidele „Minu niidud“ teenusesse ette kontrollitud ehk kindlaks tehtud
andmed. Esimest korda teenusesse sisenemisel pärast andmete asendamiseks PRIA
poolt määratud kuupäeva, kontrollitakse kõikidel taotlejatel, kas tema andmetes on
kindlaks tehtud andmeid. Nendeks võivad olla:


Kohapealse kontrolli tulemused (GPS mõõdistused);



Administratiivse kontrolli tulemused;



Taotleja enda tehtud muudatused.

Kui Teil on selliseid andmeid, laaditakse „Minu niidud“ teenusesse värske andmete
seis. Andmete laadimine võib sõltuvalt eelmisel aastal taotletud alade arvust aega võtta
kuni 10 minutit. Laadimise protsessi on võimalik jälgida teenuses olevast teatest:

Kõik eelmise aasta alade andmed asendatakse taotluse esitamise järgse või
kindlakstehtud seisuga. See tähendab, et juhul kui olete vahepeal alade piire muutnud,
peate need uuesti joonistama!
Asendamine või uuesti joonistamine ei puuduta selliseid alasid, mis ei olnud kantud
eelmise aasta taotlusele.
Kui asendamise protsess on lõppenud, antakse Teile infoteade toimunud muudatustest.
Teates on välja toodud muudetud, juurde lisatud ning kustutatud alade arv. Muudetakse
neid eelmisel aastal taotlusel olnud alasid, mille andmed erinevad PRIA või
Keskkonnaameti andmetest. PLK alasid lisatakse teenusesse juurde, kui näiteks
kohapealses kontrollis on eest leitud ühe ala asemel mitu ala. Teenusest kustutatakse
PLK alad juhul, kui kontrolli tulemusena on ala kokku mõõdetud teise alaga või on alal
vastav puudus (näiteks kasutusõiguse puudumine vms) või ala mõõdetud pind on 0 ha.
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Andmete asendamisel võivad tekkida olukorrad, kus Teil tuleb alad uuesti joonistada
(PLK ala alla kuvatakse teade „PLK ala ei ole joonistatud!“). Sellised juhud esinevad
kui:


eelmise aasta PLK ala joonistatud pindala on erinev kontrolli tulemuses
märgitud pindalast;



taotlusel olev pindala ei võrdu viimati taotletud joonistatud pindalaga (nt kui
olete esitanud muudatusavalduse);

Tähele tuleb ka panna, et alade numbrid võivad muutuda:


alade lahku mõõtmise korral ala nr kujul: ala nr - osa nr



alade kokku mõõtmise korral: ala nr, millega on kokku mõõdetud

Veerg „Hooldamise võte“ tühjendatakse alati.

1.4 PLK alade „Minu niidud“ nimekirjast taotlusvormile lisamine
Kui olete tulnud pindalatoetuste taotlusperioodil või taotluse muudatusavalduse
esitamisel „Minu niidud“ teenusesse PLK taotlusvormi kaudu, siis kuvatakse Teile
lisaks nupud „Lisa taotlusele“ ja “Tagasi taotlusele“. PLK alade taotlusvormile
lisamiseks märkige üks või mitu PLK ala (lisage PLK ala ees olevasse kastikesse
linnuke) ja klõpsake nupul „Lisa taotlusele“. „Tagasi taotlusele“ nupu abil saate tagasi
taotlusvormile.
NB! Taotlusele saab lisada ainult kehtiva kooskõlastusega PLK alasid.
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Joonis 4 PLK ala taotlusvormile lisamine.

Kõikide PLK alade korraga taotlusele lisamiseks tuleb Teil PLK alade nimekirja
paremalt alt servast valida kuvamiseks kõik niidud ühel lehel.
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Seejärel tuleb Teil teha märge PLK alade nimekirja vasakul üleval servas asuvasse
märkekasti.

1.5 „Minu niidud“ nimekirja lisavõimalused
„Minu niidud“ nimekirja allservas on nupud „PLK alade ülekandmine“ ja „Ekspordi
ala“.
„PLK alade ülekandmine“ nupu abil saab nimekirjas olevaid alasid kanda üle teisele
e-PRIA kasutajale, nt joonistab kogenum kasutaja enda PLK alade nimekirjas PLK ala
valmis ja saab seejärel selle üle kanda teisele kasutajale. PLK ala ülekandmiseks tuleb
teha märge ühe või mitme PLK ala ees, mida soovite üle kanda ja seejärel klõpsata
nupul „PLK alade ülekandmine“. Üle saab kanda alasid, mis ei ole lisatud ülekandja
pooleliolevale taotlusvormile. Avanevasse aknasse tuleb sisestada e-PRIA kliendi
registri- või isikukood, kellele soovitakse ala üle kanda.
Silmas tuleb pidada, et registrikoodi olemasolul tuleb otsingusse sisestada registrikood.
Seejärel kuvatakse ülekandjale kliendi nimi, kellele PLK alad üle kantakse ja
ülekantavate PLK alade andmed. „Jah“ nupu klõpsamisel kustutatakse ülekantud niidud
ülekandja „Minu niidud“ nimekirjast ning kantakse üle saaja „Minu niidud“ nimekirja.

Kui sisestatud isiku- või ärikoodiga klienti e-PRIA kliendiregistris ei ole, siis PLK
alasid üle kanda ei saa.
NB! Kooskõlastusega seotud andmed üle ei kandu!
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„Ekspordi ala“ nupu abil saab kasutaja märgitud niidud salvestada CSV-, SHP-, TABvõi GPX-vormingus. Pärast „Ekspordi ala“ nupule klõpsamist kuvatakse kasutajale
võimalus faili nime määramiseks ning faili formaadi valimiseks. CSV-vormingu puhul
saab kasutaja määrata veergude eraldusmärgi (vaikimisi pakutakse semikoolonit).
Olenevalt kasutaja veebilehitseja seadistustest pakutakse kasutajale pärast „OK“ nupul
klõpsamist valikut faili salvestamiseks soovitud kohta või salvestatakse fail vaikimisi
seadistatud kohta kasutaja arvutis.
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2 „Minu niidud“ teenuses PLK alade joonistamine
2.1 PLK alade joonistamise üldised põhimõtted
„Minu niidud“ kaardirakendusse ehk viisardisse suunatakse Teid, kui klõpsate „Minu
niidud“ nimekirjas

nupul.

Avaneb kogu Eesti kaart. Kaardi kohal kuvatakse PLK ala joonistamise sammud koos
sammu numbri ja nimetusega. See menüü on informatiivne. Sammud, mis tuleb PLK
ala joonistamisel alati läbida, on järgmised:
1. Koosluse valik – otsing poolloodusliku koosluse asukoha, PLK numbri või
katastriüksuse nime ja numbri, aadressi või koordinaatide alusel. Kõiki
otsinguid saab teha ühelt väljalt.
2. Koosluse ala valik – vajaliku PLK ala saab valida eelmise aasta PLK alade
nimekirjast või eelmises sammus valitud poolloodusliku koosluse lõikamisel
tekkinud katastriüksuste, Natura alade ning olemasolevate PLK ala piiridega
osadest.
3. Koosluse ala muutmine – saab muuta eelmises sammus valitud ala piiri või
joonistada uue PLK ala piiri ning lisada takistusi. Takistused on PLK alal
asuvad mittetoetusõiguslikud ja/või põllumajanduslikust kasutusest väljas
olevad alad (nt üle 2 meetri laiused kraavid, võsa, püsivad ehitised,
oksahunnikud, palgivirnad, sõnnikuaunad jms), mille pind arvestatakse PLK
alapindalast välja.
4. Andmete edastamine – selles sammus on näha lõplik PLK ala kuju koos
andmetega. Kuvatakse koosluse tüüp, ala number (esmasel joonistamisel
kuvatav ala number võib Keskkonnaametis kooskõlastamise käigus muutuda),
kui tingimused sobivad, saate valida alale rannaala lisanõude, pärast
kooskõlastamist on „Keskkonnaameti lisatud info“ rubriigis näha ka
Keskkonnaameti poolt lisatud andmed.
Korraga saab joonistada ning sisestada ühe PLK ala andmeid.
Kõikide sammude vahel saab liikuda kasutades nuppe
asuvad veebikaardi all. Nupuga
PLK alade nimekirja.

ja

, mis

suunatakse Teid tagasi „Minu niidud“

Igal sammul on võimalik vahelehelt „Kihid“ (vasakus servas kollasel alal) sisse ja välja
lülitada Teid huvitavaid kaardikihte.
Täpsem abiinfo on olemas ka vasakul kollasel paneelil. Kõikides sammudes on abiks
nuppude juures olevad kohtspikrid.
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2.2 PLK ala joonistamise sammud
Koosluse valik
Vasakul kollasel paneelil asub otsingu lahter, mille kaudu saab otsida koosluse
asukohta kohanime (väikseim haldusüksus on otsingus küla), koosluse või
katastriüksuse numbri, katastriüksuse nime ning koordinaatide järgi. Sisestades
kohanime, annab süsteem viis esimest päringule vastavat nimetust, tegemata vahet
täpitähtedel. Samuti saab otsitava maa-ala üles leida kaardil klõpsates:
-

tehes topeltklõpsu soovitud kohal suurendatakse vastavat kohta;

-

liigutades vasakul suurendusribal kollast nihikut tasemetel Eesti, maakond,
vald, kooslus jne;

-

nihutades kaardiakent sobivale kohale.

Kooslust saab märkida kas vasakul paneelil nimekirjas hiirega vastaval real klõpsates
või kaardil kooslusele klõpsates. Mõlemal juhul eristub valitud kooslus nii nimekirjas
kui kaardil teise värviga.

Joonis 5 PLK ala joonistamise esimene samm - koosluse otsimine.

Kaarti saab nihutada, hoides all hiire vasakut klahvi ning samal ajal hiirt soovitud
suunas liigutades.
Koosluse leidmisel ja hiljem PLK ala joonistamisel saab abina kasutada tööriista „Lae
GPS andmed“. Siitkaudu saate laadida GPX-vormingus faili, mille sisu kuvatakse
joonena kaardile (ka fookus liigub kaardil automaatselt). NB! See ei ole valmis
koosluse ala joon, vaid abijoon, millele saate taotletava PLK ala piiri joonistada. GPS
andmed võite laadida ka järgmistes sammudes.
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Joonis 6 PLK alade joonistamise esimene samm, koosluse otsimine.

Pärast koosluse valimist saab liikuda edasi järgmisele sammule, klõpsates nupul
.

Koosluse ala valik
Teises sammus saate valida täpsema ala, millele hakkate PLK ala joonistama.
Eelmisel aastal kasutusel olnud PLK alad kuvatakse kaardil roheliselt, objektile
liikudes kuvatakse taotleja ja koosluse info.
Selleks, et valitavad tükid moodustaksid ühtse ala, peavad valitavad alad puutuma
omavahel kokku vähemalt ühes punktis. Te saate ala valida kas kaardil või vasakult
kollaselt paneelilt klõpsates koosluse numbritel. Samuti saab korraga valida kõik
võimalikud alad, kasutades nuppu „Vali kõik“. Lisaks saate sobiva ala valida, kui veate
kaardil valitava ala ümber hiirega ristküliku, ristkülik moodustub hoides all hiire
vasakut klahvi ja tõmmates samaaegselt kujundile mõttelise diagonaali. Valiku
tühistamiseks tuleb uuesti klõpsata kas kaardil või menüüs valitud alal või kasutada
nuppu „Tühista valik“.
Eelmises sammus valitud alast lõigatakse välja Teie teised juba joonistatud PLK alad
ja kooslusest moodustatakse omavahel ühendatud tükid järgmiste osade alusel:
a) katastriüksused
b) Natura alad
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Joonis 7 PLK alade joonistamise teine samm, koosluse ala valik.

Pärast koosluse ala valikut saab liikuda edasi järgmisse sammu, klõpsates nupul
.

Koosluse ala muutmine
Kui kogu eelmises sammus valitud ala ei vasta veel lõplikult joonistatava PLK ala
tegelikele piiridele, siis selles sammus saab vajadusel PLK ala piire tegelikkusele
vastavaks muuta. Selleks klõpsake PLK ala piirjoonel muutust vajavas punktis hiire
vasaku klahviga ning klahvi all hoides ja hiirt liigutades nihutage märgitud punkt
soovitud asukohta kaardil. Uue nurgapunkti tekitamiseks klõpsake PLK ala piiril.
Sinised nurgapunktid on nö liitpunktid - väga lähestikku asuvad punktid kuvatakse ühe
punktina. Piiripunkti kustutamiseks liikuge nurgapunktile ja vajutage klaviatuuril
„Delete” klahvi. Mitme järjestikuse piiripunkti kustutamiseks hoia all „Delete“ klahvi
ning liigu hiirega üle kustutatavate punktide.
PLK ala joonistamise käigus on võimalik jooksvalt kaardiakna üleval paremas servas
jälgida joonistatava ala koordinaate, PLK ala ümbermõõtu ja pindala.
Kui kasutasite GPS andmeid (või laete vastava GPX–faili siin sammus), kuvatakse teile
nn abijoon. NB! See ei ole lõplik PLK ala piir, PLK ala peate ise joonistama!
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Joonis 8 PLK alade joonistamise kolmas samm, koosluse ala joonistamine.

Kui piiri punkti nihutatakse kontrollalast välja, kuvatakse see osa katkendjoonega.
Väljapoole kontrollala jäävat osa süsteem ei salvesta, vaid jätab PLK ala piiriks
maksimaalse kooslusele jääva piiri ning see kuvatakse pideva joonena.
Kui PLK alale jääb mõni selline piirkond, mida ei saa hooldada ning Te ei soovi sellele
toetust taotleda ja mida pole veel taotletavalt alalt välja lõigatud, siis saab selle osa
niidust välja lõigata. Seda saab teha takistuse lisamisega. Takistused on kooslusel
asuvad mittetoetusõiguslikud ja/või põllumajanduslikust kasutusest väljas olevad alad
(nt üle 2 meetri laiused kraavid, võsa, püsivad ehitised, tiigid, oksahunnikud,
palgivirnad, sõnnikuaunad jms), mille pind arvestatakse PLK ala pindalast välja.
Takistuse lisamiseks tuleb vajutada nuppu „Lisa takistus“ ja klõpsates kaardil sobivasse
kohta, joonistada joon ümber selle ala. Iga klõpsuga fikseeritakse väljalõigatava
takistusala uus punkt. Takistuse joonistamise lõpetab topeltklõps hiirega. Takistuse
joonistamise käigus kuvatakse jooksvalt üleval paremas servas ka takistuse ümbermõõt
ja pindala.
Kui olete joonistanud PLK alale, kus oli juba algselt takistus sees (st Te ei pidanud ise
takistust joonistama ning 3. ja 4. sammus olles kursoriga PLK ala kohal ilmus tekst
„Koosluse ala koos takistusega“), siis kaardi uuesti avamisel kuvatakse see
automaatselt takistusena vasakul paneelil. Sellist takistust ei saa ära kustutada.
Ise lisatud takistusi saate kustutada vasakul kollasel paneelil asuva nupu „Kustuta
takistused“ abil.
Kui PLK ala moodustab kooslusest vaid väikese osa ning märgitud ala peab õige PLK
ala kuju saavutamiseks liiga palju töötlema, võib selle asemel joonistada täiesti uue ala.
Uue PLK ala joonistamiseks klõpsake hiirega kaardi kohal oleval nupul „Uus piir“.
Süsteem küsib kinnitust vana piiri kaotamise kohta ning kui vastate „Jah“, kustutatakse
süsteemi poolt tekitatud PLK ala. Teile antakse valida kahe joonistusviisi vahel:


„Joonista ala“
15

o Joonistage kaardile hiire vasaku klahviga klõpsates uus PLK ala (iga
vasaku hiireklahviga tehtud klõps tekitab uue piiripunkti ning viimase
punkti ja kursori vahel tekib joon, mis aitab hinnata loodava PLK ala
kuju).
o Joonistamise lõpetamiseks tehke hiire vasaku klahviga topeltklõps.


„Joonista ala joone ja puhvriga“
o Märatake joonele lisatav puhvri laius (vahemikus 1-50 meetrit) ning
seejärel joonistage soovitud kohta PLK ala (iga vasaku hiireklahviga
tehtud klõps tekitab joonele uue pidepunkti).

o Joonistamise lõpetamiseks tehke hiire vasaku klahviga topeltklõps,
peale mida muutub joonistatud joon alaks ning edasi on võimalik muuta
selle piiripunkte.

Joonis 9 Joone ja puhvriga ala joonistamine.

Kui soovite saada tagasi eelmises sammus valitud alade piire, siis klõpsake nupul
„Taasta piir“.
PLK ala joonistamise kolmandas sammus on kasutajal võimalik võtta tagasi kümme
viimati tehtud sammu. Selleks kuvatakse kaardi ülaserva nupp „Ennista“ ja ennistatud
tegevuse taastamiseks mõeldud nupp „Tee uuesti“.
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Joonis 10 „Ennista“ ja „Tee uuesti“ nupud.

Toetuse taotlemiseks peab PLK ala olema üks ühtne ala, kuid PLK ala joonistamisel
või takistuste lisamisel võivad tekkida alad, mis ei ole omavahel ühendatud. Sellisel
juhul kuvab süsteem teate „Teie koosluse ala jaguneb mitmeks eraldi osaks“. Teil tuleb
kas PLK ala piiri muuta nii, et erinevate PLK ala osade vahel oleks ühendus või muuta
alad mitmeks erinevaks PLK alaks. Süsteem pakub võimalused „Vali ala“ ja „Loobu“.
Valides „Loobu“ kuvatakse Teile koosluse ala piiri muutmise samm ja saate PLK ala
iseseisvalt parandada. Valides „Vali ala“, kuvatakse Teile tekkinud alade tükid. Teil on
võimalik valida ala hiirega klõpsates kaardilt või vasakult kollaselt paneelilt. Kui olete
ala valinud, tuleb klõpsata nupul „Kinnita valik“ ja PLK ala joonistamine jätkub
tavapärasel viisil.
Soovi korral saate vaadata ka kontrollmõõtmiste piire. Selleks tuleb lülitada sisse
kontrollmõõtmiste kiht, valides vasakul kollasel paneelil vahelehe „Kihid“ ja tehes
märke kihi „Kontrollmõõtmised“ ette. Kihti saab sisse lülituda, kui Teie kooslusel või
sellega piirneval alal on Keskkonnaamet sooritanud kontrollmõõtmisi.
Kui Teie PLK ala piir kattub mõne teise kasutaja poolt „Minu niidud“ teenuses
joonistatud PLK ala (ala peab olema vastaval aastal Keskkonnaameti poolt
kooskõlastatud) piiriga, kuvatakse seda kollase kihina. Kollase kihi peale liikudes
kuvatakse PLK ala joonistaja nimi.
Kui Teie PLK ala kattub Teie enda või mõne teise kasutaja poolt „Minu põllud“
teenuses joonistatud põlluga (põld peab olema kantud taotlusele või peab PLK ala
olema kooskõlastatud), kuvatakse teise kasutaja põld rohelise kihina ja sellele liikudes
kuvatakse samuti põllu joonistaja nimi.
Teile antakse teenuses ja ka kaardirakenduses teated topelttaotlemise kohta, kui
vähemalt 0,01 ha (st alates 50 m2) kattuvad (selleks peab ühel taotlejal olema kas põld
kantud taotlusele või PLK ala saanud Keskkonnaametilt kooskõlastuse):
•

Erinevate taotlejate põllud;

•

Erinevate taotlejate põld ja PLK 2014-2020 ala;

•

Sama taotleja põld ja PLK 2014-2020 ala (kooslused 'kadakatega niit' ja
'puiskarjamaa');

•

Erinevate taotlejate PLK alad.

Andmete edastamine
Selles sammus kuvatakse kõik PLK alaga seotud üldised andmed. Süsteem kuvab
joonistatud PLK ala automaatselt pindala ning PLK koosluse tüübi. Ala number
lisatakse süsteemi poolt automaatselt, see võib Keskkonnaameti kooskõlastamise
käigus muutuda. Sõltuvalt koosluse tüübist saab valida hooldusvõtte, milleks on kas
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karjatamine või niitmine. Kui kooslusel on võimalik täita rannaala lisanõuet, on selle
kohta 4. sammus olemas valik. See valik on nähtav ainult siis, kui lisanõuet on võimalik
kooslusel valida.
Soovi korral saab lisada PLK ala kirjelduse (näiteks selleks, et „Minu niidud“ PLK
alade loetelust oleks hiljem lihtsam PLK ala üles leida).
Kaardirakenduse 4. sammus on võimalus loobuda PLK alale taotlemisest, seejuures
jätkates kohustust. Näiteks võib see olla vajalik kui ala ei ole võimalik taotluse
esitamise aastal liigniiskuse tõttu hooldada. Seda valikut saab teha ainult siis, kui olete
MT68 vormi koos PLK aladega käesoleval aastal esitanud ning asute tegema esitatud
taotlusele muudatusavaldust. Lisaks märkeruudu valimisele tuleb Teil lisada ka selgitus
mis põhjusel taotlemisest loobute. Selle info pealt saab Keskkonnaamet teha ka otsuse,
see selgitus on Keskkonnaameti kooskõlastajale nähtav. NB! Tuleb tähele panna, et
tehes märkeruudu ja kirjutades selgituse tuleb PLK ala saata uuesti kooskõlastamisele!
Pärast kooskõlastamist on Keskkonnaameti poolt lisatud andmed võimalik näha plokist
„Keskkonnaameti lisatud info“.
Kui avastate selles sammus joonistamisel tehtud vigu, siis saab andmeid muuta
„Tagasi“ nuppu kasutades. Kui kõik andmed on korrektsed, siis klõpsake paremal all
nurgas nupule „Salvesta ja lõpeta“, mille tulemusena PLK ala piir ning sellega seotud
andmed salvestatakse ja Teid suunatakse tagasi „Minu niidud“ nimekirja. Klõpsates
nupul “Lisa järgmine ala“ salvestatakse joonistatud PLK ala piir ja andmed samuti, kuid
Teid suunatakse automaatselt joonistama uut PLK ala samale kooslusele.

Joonis 11 PLK alade joonistamise neljas samm, andmete edastamine.
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2.3

PLK ala andmete muutmine

Andmete muutmiseks pärast PLK ala salvestamist klõpsake „Minu niidud“ nimekirjas
koosluse numbri lingile või PLK ala rea lõpus olevale „Muuda“ nupule, mille
tulemusena avatakse veebikaardil 3. samm „Koosluse ala muutmine“. Liikudes läbi
edasiste sammude, saate muuta PLK ala piiri, lisada/eemaldada takistusi, objekte ning
viimases sammus lisada märkuse. Muutmise lõpetab klõpsamine nupul „Salvesta ja
lõpeta“.

3 PLK alade edastamine Keskkonnaametile
kooskõlastamiseks
Pärast kõigi PLK alade joonistamist, tuleb alad esitada Keskkonnaametile
kooskõlastamiseks. Selleks märkige „Minu niidud“ nimekirjas alad, mida soovite
kooskõlastamiseks esitada ning klõpsake nupul
.
Kooskõlastamisel olevad alad on n-ö lukus ja enne Keskkonnaameti otsust neid muuta
ei saa. Keskkonnaamet kooskõlastab PLK alasid alates 2. maist 2021. a.

Joonis 12 Keskkonnaametile kooskõlastamiseks saadetud ja lukus olevad alad.
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