
vastuvõtjale üle ka püsirohumaa säilitamise 
kohustus.

• Seoses püsirohumaa suhtarvu vähenemi-
sega kehtib 2021. aastal kõikidele põllumajan-
dustootjatele, kes peavad täitma rohestamise 
nõudeid, täielik püsirohumaade üles harimise 
keeld ning ei ole lubatud ka püsirohumaade 
asendamine. 

• Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele 
kehtib 2016. ja 2018. a lõpul määratud ning 
eelnevatel aastatel täitmata jäänud püsiro-
humaa tagasirajamise kohustus, peavad rajama 
püsirohumaa määratud ulatuses tagasi. Sellise 
kohustuse saanu peab tagasirajatavaid püsiro-
humaid näitama hiljemalt 15. juuniks 2021 oma 
pindalatoetuste taotlusel märkega TAR. Aastail 
2017–2021 tagasirajatud püsirohumaa (TAR) 
kasutusotstarvet ei tohi muuta. 

• Seoses 2020. aastal tehtud metsasuse 
erisuse rakendamise analüüsi tulemustega 
lisatakse käesolevast aastast ühtse geograa-
fi lise piirkonna hulka täiendavalt neli kohaliku 
omavalitsuse üksust (KOV) – Rapla, Raasiku 
ja Saku vald ning Paide linn. Seega põlluma-
jandustootjad, kelle majapidamised asuvad 
vähemalt 50% ulatuses metsasuse erisusega 

hõlmatud piirkonna hulka nimetatud KOVdes, 
on vabastatud rohestamise ökoalade tavatingi-
muste täitmisest.

• 2021. aastal saab jätkata kehtivate 
5-aastaste kohustuste täitmist. Taotlejad, kellel 
puudub kehtiv 5-aastane kohustus, samuti taot-
lejad, kelle 5-aastane kohustuseperiood lõppes 
31.12.2020, saavad 2021. aastal võtta 1-aastase 
KSM, MAH, KSA, MULD, VESI, SORT, PLK või 
OTL kohustuse.

• KSM 5-aastase kohustuse saab täielikult 
asendada MAH 1-aastase kohustusega. Sarna-
selt eelmise aastaga saab 5-aastase MULD ja 
MAH kohustuse asendada PLK kohustusega. 
Kohustuse asendamisel algab PLK 1-aastane 
kohustus.

• KSA, MAH ja PLK toetuse 5-aastast kohus-
tust on lubatud suurendada üle 15% ning KSM, 
MULD ja VESI maa rohumaana hoidmise 
toetuse 5-aastast kohustust üle 20%. Kohus-
tuse suurendamisel üle määrustes sätestatud 
määra algab taotlejal uus kohustus, mille kestus 
on 1 kalendriaasta. 

• MAH toetust antakse köögivilja ja maasika 
kasvatamise eest kokku maksimaalselt kuni 
10 hektari eest taotleja kohta ning ravim- ja 

maitsetaimede kasvatamise eest kokku maksi-
maalselt kuni 4 hektari eest taotleja kohta. 

• KSM ja MAH toetuse 1-aastase kohustuse 
puhul peab taotleja korraldama mulla orgaa-
nilise süsiniku sisalduse analüüsimise taot-
luse esitamise aasta 1. detsembriks võetud 
mullaproovidest. Kui mullaproov on varem 
võetud ja selle kohta on väljastatud laboripro-
tokoll mulla orgaanilise süsiniku sisalduse kohta, 
peab taotleja järgmise mullaproovi võtmise ja 
laboratooriumisse saatmise korraldama eelmise 
mullaproovi võtmise aastale järgneva viienda 
aasta 1. detsembriks.

• KSM ja MAH toetuse 1-aastase kohustuse 
puhul ei pea taotleja osalema täienduskooli-
tustel.

• VESI toetuse 1-aastase kohustuse võtnud 
taotleja peab veekaitsekoolituse läbima taot-
luse esitamise aasta 1. detsembriks.

• PLK toetuse 1-aastase kohustuse võtnud 
taotleja peab poolloodusliku koosluse hoolda-
mise koolituse läbima taotluse esitamise aasta 
1. oktoobriks.

• KSM toetuse 1-aastase kohustuse puhul 
võib taotleja ellu viia ka põllulindude soodus-
tamise lisategevust.

• 2021. aastal võetud KSM 1-aastase kohus-
tuse puhul ei kohaldata sertifi tseeritud seemne 
kasutamise nõuet sellise põllumajandusmaa 
suhtes, millel kasvatatakse 2020. aasta sügisel 
sertifi tseerimata seemnega külvatud taliteravilja.

• KSM ja VESI maa talvise taimkatte all hoid-
mise 1-aastase kohustuse puhul tuleb talvise 
taimkatte nõuet täita taotluse esitamise aasta 1. 
novembrist kuni vähemalt 31. detsembrini.

• KSA toetuse 1-aastase kohustuse võtnud 
taotleja peab toetusõiguslikule maale paigal-
dama bioloogilist mitmekesisust toetavad 
elemendid, mida tuleb seal hoida taotluse 
esitamise aasta 15. juunist kuni 31. detsembrini. 
Toetusõigusliku maa iga põllu ühel küljel peab 
olema kaitsehekk hiljemalt taotluse esitamise 
aasta 15. juuniks.

Taotluse esitamine PRIA 
teenindusbüroos
Avame teenindusbürood 10. mail. Enne teenin-
dusbüroosse tulemist palume tutvuda PRIA 
veebilehel avaldatud infoga ja kindlasti eelne-
valt broneerida aeg taotluse esitamiseks kas 
meie kodulehe kaudu aadressil https://web.
pria.ee/broneering või helistades teenindus-
büroosse. Teenindusbüroode kontaktid leiate 
aadressil https://www.pria.ee/teenindusbu-
rood. Küsimuste korral palume helistada PRIA 
pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. 
Palume tungivalt leida võimalus esitada taotlus 
mõne lähedase abiga, sest COVID-19 viiruse 
leviku ulatusest tulenevalt ei pruugi PRIAl olla 
võimalust teenindusbüroosid hoida avatuna 
kogu taotlusperioodi jooksul. 

Edukat taotlemist!

Põldude ja poollooduslike 
koosluste (PLK) alade joonistamine 
ja taotluse eeltäitmine on avatud
e-PRIA Minu põllud teenuses on avatud 
põldude ja Minu niidud teenuses PLK alade 
joonistamine. Samuti saab pindalatoetuse taot-
lust eeltäita. 

Pindalatoetuste taotlusi saab esitada alates 
2. maist. PLK alad saab Keskkonnaametile koos-
kõlastamiseks saata samuti 2. maist – pärast 
kooskõlastuse saamist tuleb alad lisada PLK 
taotlusele ja taotlus ära esitada. 

Põldude/PLK alade joonistamisel palume 
pöörata tähelepanu sellele, et piirid, maaka-
sutus ja kultuur vastaksid tegelikule olukor-
rale 2021. aastal ja et toetuse taotlejal oleks 
nende maade kohta olemas kehtiv maaka-
sutusõigus. 

Maade kasutamisel peab 
olema õiguslik alus
Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, 
mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esita-
mise aasta 15. juuni seisuga. Toetuse saamise 
eelduseks on nii põllumajandusmaa kasutus-
õiguse omamine kui ka selle maa reaalne kasu-
tamine. Kui eraomandis olevate maade puhul 
võivad kokkulepped maa omaniku ja kasutaja 
vahel olla suulised, siis riigimaade kasutami-
seks peab olema kirjalik leping. Ka eraomandi 
puhul on soovituslik võimalike segaduste ja 
vaidluste vältimiseks sõlmida lepingud kirja-
likult. Sama kehtib ka lepingute ülesütlemise 
kohta. Oluline on ka tähele panna, et taotlejad 
peavad veenduma, kas isik, kellega nad kasu-
tuslepingu sõlmivad, on õigustatud maad neile 
kasutada andma. Maade omanike kohta saab 
infot kinnistusraamatust. Riigimaadega seotud 
lepingute andmed on kantud riigi kinnisvara-
registrisse. Maa-ameti hallatava riigimaa kasu-
tamiseks õigustatud isikute kohta saab infot 
vaadata Maa-ameti riigimaade kasutuslepin-
gute teemalehel olevast tabelist „Põllumaa 
kasutajad“. Lehel on ka Maa-ameti spetsialis-
tide kontaktandmed, kelle poole lepingutega 
seoses pöörduda.

Olulised muudatused 
toetuste tingimustes
Tänavu tuleb pindalatoetuste ja maaelu aren-
gukava loomatoetuste taotlemisel arvestada 
järgmiste muudatustega:

• 2020. aasta pindalatoetuste taotluste kind-
lakstehtud andmete alusel vähenes Eesti riigi 
tasandil püsirohumaa suhtarv võrreldes 2015. 
aastal kehtestatud võrdlussuhtarvuga üle 5% 
(5,93%). Sellest tulenevalt peavad taotlejad, kelle 
kasutuses on viimasel kahel aastal ülesharitud 
püsirohumaid ning kellele kohalduvad rohes-
tamise nõuded, 2021. aastal püsirohumaa(d) 
nõutud ulatuses tagasi rajama. Kui püsirohumaa 
läheb üle teisele põllumajandustootjale, läheb 

Sel aastal saab 2.–21. mail ning seejärel hilinenult 
22. maist 15. juunini taas taotleda pindalatoetusi ja 

maaelu arengukava loomatoetusi. Erandkorras 
ei rakendata 2021. aastal toetuste vähendamist 

pindalatoetuse taotluse esitamise eest (1% tööpäeva 
kohta) hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil. Palume 
taotlused esitada siiski võimalikult varakult. Taotlusi saab 

esitada ainult elektroonsel teel läbi e-PRIA. 

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks

MILLISEID TOETUSI SAAB 2021. A TAOTLEDA?
Otsetoetused – eelarve 167 721 513 
eurot, rahastab Euroopa Liit:
• ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning 

kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade toetus (ROH);

• noore põllumajandustootja toetus 
(NPT);

• puu- ja köögivilja kasvatamise otse-
toetus (PKV);

• jätkata saab väikepõllumajan-
dustootjate toetuse (VPT) kavas 
osalemisega.

Maaelu arengukava 2014–2020 
toetused – rahastavad Euroopa Liit  
ja Eesti riik:
1. Keskkonna- ja kliimameede ehk 
põllumajanduslik keskkonnatoetus 
(kokku 32 470 000 eurot):

• keskkonnasõbraliku majandamise 
toetus (KSM);

• keskkonnasõbraliku köögivilja-, 

ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse 
ning maasikakasvatuse toetus (KSK);

• keskkonnasõbraliku 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 hoolda-

mise toetus (PLK).

2. Mahepõllumajandusele ülemineku 
toetus ja mahepõllumajandusega jätka-
mise toetus (MAH, 23,5 mln eurot).

3. Loomade heaolu toetus 
(LHT, 7 mln eurot).

4. Natura 2000 alal asuva põllumajan-
dusmaa kohta antav toetus 
(NAT, 600 000 eurot).

PRIA KESKUS
Tähe 4, 51010 Tartu

Tel 737 1200, faks 737 1201
pria@pria.ee, www.pria.ee

PRIA MAAKONDLIKUD TEENINDUSBÜROOD: • Harjumaa: Teaduse 6a, Saku, tel 639 1640 • Hiiumaa: Mäe 2, Käina, tel 463 6667 • Ida-Virumaa: Pargi 15, 
Jõhvi, tel 336 6767 • Jõgevamaa: Ravila 10, Jõgeva, tel 776 2811 • Järvamaa: Pärnu tn 58, Paide, tel 385 9901 • Läänemaa: Jaani 10, Haapsalu, tel 472 2040 
• Lääne-Virumaa: F. R. Kreutzwaldi 5/2, Rakvere, tel 326 4640 • Põlvamaa: Puuri tee 1, Põlva, tel 799 9380 • Pärnumaa: Haapsalu mnt 86, Pärnu, tel 449 9081 
• Raplamaa: Kuusiku tee 6, Rapla, tel 489 0241 • Saaremaa: Tolli 6, Kuressaare, tel 453 0491 • Tartumaa: Tähe 4, Tartu, tel 737 7680 • Valgamaa: Aia 17, Valga, 
tel 766 0001 • Viljandimaa: Vabaduse plats 4, Viljandi, tel 434 2252 • Võrumaa: Katariina allee 7, Võru, tel 782 1833. 
PRIA maakondlikud teenindusbürood on tavaolukorras avatud E–K kell 9–16.

Mesinikud saavad ka 2021. aastal 
taotleda mesilaspere toetust

1.–17. MAIL 2021 SAAVAD MESINIKUD 
TAOTLEDA PRIAST TOETUST MESILAS-
PEREDE PIDAMISE EEST. 

Mesilaspere toetuse taotluse esitamise 
eeltingimusena peab mesinik esitama 
1.–17. mail põllumajandusloomade regist-
risse andmed tema peetavate mesilas-
perede arvu kohta 1. mai 2021 seisuga. 
Toetust saab taotleda ainult nende mesi-
lasperede kohta, kes asuvad mesilas, mille 
tegevuskoha andmed on põllumajandus-
loomade registrisse kantud hiljemalt 1. mail 
2021.

Toetuse saamiseks peab taotlejal olema 
vähemalt üks mesilaspere ja ta peab 
pidama taotlusel märgitud arvul ja pida-
miskohas mesilasperesid kuni 15. juunini 
2021. Kui see arv enne 15. juunit väheneb, 
tuleb esitada e-PRIAs taotluse muudatus-
avaldus koos põhjendusega, miks mesilas-
perede arv vähenes. Olulise muudatu-
sena tuleb alates käesolevast aastast 

teavitada PRIAt ka mesilaspere pida-
miskoha muutusest. Kui mesilaspere 
pidamiskoht muutub enne 15. juunit, tuleb 
sellest teavitada põllumajandusloomade 
registrit esitades soovituslik vorm „Teavitus 
mesilasperede tegevuskoha muudatus-
test“, mis on kättesaadav PRIA kodulehel. 
Teavitus tuleb esitada 7 tööpäeva jooksul 
pidamiskoha muutusest alates, kuid mitte 
hiljem kui 15. juunil.

Kõiki esitatud taotlusi kontrollitakse 
administratiivselt. Lisaks viib Põlluma-
jandus- ja Toiduamet valimi alusel taotle-
jate juures läbi kohapealsed kontrollid. 

Riigieelarvest rahastatava toetuse 
eelarve on tänavu 800 000 eurot. Ühe 
mesilaspere kohta makstava toetuse 
suurus sõltub sellest, kui paljudele mesi-
lasperedele toetust taotletakse: eelarve 
jagatakse nõuetele vastavate mesilaspe-
rede arvuga. Tähtaeg toetuse väljamaks-
miseks on 31. detsember 2021.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab 
infot ja abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste 
infotelefonil 737 7679. Lisaks saab abi pöördudes 

MES nõuandeteenistuse konsulentide poole, 
vt www.pikk.ee �» Teenused ja tooted �» e-PRIA kasutamise 

tasuta juhendamine 2021. a.

VOLITUSTE ANDMINE PINDALATOETUSTE JA 
MESILASPERE TOETUSE TAOTLUSTE ESITAMISEKS

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

toetuste taotlust esitama volitate. COVID-19 viiruse leviku 
tõkestamiseks seatud piirangute tingimustes võib 

volituste andmine võtta arvatust kauem aega 
(post liigub aeglasemalt, teenindusbürood on kinni jne). 

Volituse saab vormistada e-PRIAs või soovituslikul vormil, 
mis on kättesaadav veebilehel www.pria.ee

Registrid �» Kliendiregister �» Esindusõigused ja volitused. 
Erandina (juhul kui ei ole võimalik volitusi anda PRIA ise-

teeninduskeskkonnas, digitaalselt allkirjastatult 
või paberil) võib volitusi taotluste esitamiseks anda 

ka telefoni teel. Kui taotlejal ei ole arvutit, aga ta soovib 
toetust taotleda, saab ta taotlust esitama volitada 

usaldusväärse isiku, pöördudes PRIA poole registrite 
osakonna infotelefonil 731 2311. 

SISUTURUNDUS


