
2021. aastal laekus PRIAle otsetoetuste taotlusi 13 976 
maaharijalt ning piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi 
743 loomapidajalt. Sel aastal sai taotleda ka ute ja kitse otse-
toetust, kuhu laekus 690 taotlust. Otsetoetuste maht moodustab 
rohkem kui kolmandiku PRIA terve aasta jooksul makstavatest 
toetustest. Lisaks maksis PRIA välja toetuse väikepõllumajan-
dustootja kavaga liitunutele.
PRIA alustas toetuste väljamaksmisega 7. detsembril ja tänaseks 
on toetusmaksed klientideni jõudnud. 

Kuidas vältida pindalatoetuse vähendamist 
ületaotlemise eest?
Tänavu sai üle 900 taotleja soovitust väiksema toetussumma 
põhjusel, et nad taotlesid toetust suuremale pinnale kui tegelik 
toetusõiguslik pind. Sellise olukorra vältimiseks tuleb taotlejal 
veenduda, et maa on võsast ka tegelikult puhastatud ja võsajää-
nused põllult eemaldatud. Lisaks tuleb jälgida, millistes piirides 
tegelikult maad haritakse.

Kui kavatsete toetust taotleda maale, mis pole kantud põllu-
massiivide registrisse, siis esitage juba talvel põllumassiivi piiri 
muudatusettepanek, kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivide 
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 suuremale pinnale, 
kui on reaalselt teie kasutuses põllumajandusliku maana. Samuti 
veenduge, et teil oleks olemas õigus maad kasutada – vastutus 
nõuetele vastava taotlusaluse pindala õigsuse eest lasub alati 
toetuse taotlejal. 

Pindala- ja loomapõhistest kontrollidest
COVID-19 viiruse levikust tingitult kehtestas Euroopa Komisjon ka 
sel aastal erandi, mis võimaldas kohapealse kontrolli valimimahte 
oluliselt vähendada. Tavapärastel aastatel kontrollitakse kohapeal 
ligikaudu 1000 taotlejat. Sel aastal kontrolliti nõuete täitmist koha-
pealsete kontrollide käigus 531 taotleja juures.
Ka sel aastal leiti nõuete eiramisi kõige rohkem rohumaade hool-
damise nõude täitmisel. Tähtajaks oli nõuetekohaselt hooldamata 
172 taotleja 531 põldu, mis on eelmise aastaga võrreldes kahjuks 
üle kahesaja põllu võrra rohkem. Vaid kahel juhul anti teada töid 
takistavatest asjaoludest, mida sai arvestada leevendava asja-
oluna. 
Tuvastati 53 põldu, mis ei olnud taotlemise aastal põllumajandus-
likus kasutuses. Sellistel põldudel leidis kohapealne kontroll eest 
mitmeaastase võsa või ulatusliku ebasoovitatava taimestiku. 
Kui üldjuhul NATURA 2000 alal asuva põllumaa kohta antava 
toetuse puhul nõuete eiramisi ei tuvastata, siis käesoleval aastal 
leiti 4 juhul, et on rikutud looduskaitseseadusest tulenevaid 
nõudeid. Kaitsealadel asuvatele põllumaadele toetuse taotlemisel 
on oluline jälgida, et põllumajanduslik tegevus ei läheks vastuollu 
looduskaitse nõuetega. 
Loomatoetuste osas kontrolliti kohapeal 23 piimalehma kasva-
tamise otsetoetuse taotlejal kokku 1044 looma. Saartel tuli aga 
kontrollil üle vaadata 5 taotleja 497 looma. Rõõm on tõdeda, et 
märgistamise puuduseid leiti eelmise aastaga võrreldes kordades 
vähem – ühe kõrvamärgiga loomi tuvastati kohapealses kontrollis 
72, mõlema kõrvamärgi puudumine tuvastati 14 loomal. 
Kui pindalatoetuste puhul on PRIA juba varasemalt nõuete täitmise 
kontrolli osaliselt läbi viinud kohapeale minemata, siis sel aastal 
prooviti seda ka loomatoetuste puhul. Ühe taotleja 3 looma kontrolliti
nn kaugkontrolliga. Selline kontroll oli võimalik tänu kontrollija 
poolt antud selgetele juhistele ja taotleja koostöövalmidusele.
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Ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse puhul kontrolliti 28 taotlejal 
kokku 961 utte/kitse, kellest kõrvamärkideta oli 11 ning ühe kõrva-
märgiga 114 looma. Kahjuks ei võimaldanud kohapealset kontrolli 
läbi viia 7 taotlejat. Sellisel juhul ei saanud PRIA neile loomatoetusi 
määrata.

Nõuetele vastavuse kontrollidest
Lisaks toetuse saamise nõuetele peavad taotlejad järgima 
nõuetele vastavuse (NV) reegleid. Nõuete täitmist kontrollivad 
lisaks PRIAle veel Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) ning 
Keskkonnaamet (KeA).
Sarnaselt eelmise aastaga kontrolliti taotlejaid tavapärasest väik-
semas mahus. Kokku tegi PRIA 97, KeA 95 ja PTA 190 kontrolli. Lisaks 
kontrolliti administratiivselt 167 taotlejat, kelle puhul kontrolliti
loomade märgistamisele ja loomadega toimunud sündmustest 
teavitamisele kehtestatud ajast kinni pidamist.
Administratiivse kontrolli tulemusena leiti loomasündmustest teavi-
tamise ja loomade märgistamisega hilinemisi 49 taotlejal, mis on 
ligi 30% kontrollitud taotlejatest. Ka administratiivsete kontrollide 
puhul leiti rikkumisi, mis puudutasid varasemaid aastaid. Kokku 
oli 14 loomapidajat, kelle teavitamisnõude rikkumine sai alguse 
enne 2021. aastat. Paneme taotlejatele südamele, et teavituste 
tähtaegade osas tuleb olla tähelepanelik. Positiivne on, et rikkumisi 
tuvastati mõnevõrra vähem kui eelmisel aastal.
Igal aastal leitakse rikkumisi ka maastikuelementide säilitamise 
nõude täitmisel. Probleemiks oli eemaldatud põllusaar või kraav. 
Kolmel juhul oli eemaldamine toimunud enne 2021. aastat. Kuna 
alates 2021. aastast tuleb NV nõuete rikkumiste eest arvutada 
vähendus rikkumise toimepanemise aasta toetussummast, siis 
tuli neil taotlejatel toetusi tagasiulatuvalt vähendada. Tuletame 
meelde, et elementidena registrisse kantud objektidel on säilita-
mise kohustus ka siis, kui sellele ei taotleta toetusi või kui taotleja 
ise ei ole teinud avaldust elemendi registrisse kandmiseks. Kui 
siiski tekib vajadus maastikuelemendi eemaldamiseks, palume 
sellest kindlasti PRIAt teavitada, lisades selgituse eemaldamise 
vajaduse kohta. Tulenevalt selgituse sisust on võimalik ka elemendi 
eemaldamist rikkumisena mitte arvestada.

Satelliidiandmete kasutamisest 
Satelliidiandmete kasutamine pindalatoetuste kontrollis on 
muutunud juba tavapäraseks ning süsteemi arendatakse pidevalt 
edasi. 
PRIAsse jõuavad satelliidiandmed kevadest sügiseni iganädalaselt. 
Kui süsteem põllul hooldamistegevust ei tuvastanud, võeti taotle-
jaga ühendust või käidi kohapeal olusid kontrollimas. 
Augustis saadeti taotlejatele ka tööde teostamise peatselt 
saabuvat tähtaega meeldetuletav kiri. See võimaldas taotlejatel 
õigeaegselt põllu osas taotlemisest loobuda juhul, kui tööde teos-
tamise võimalust ei olnud. 
Taotlejate teadlikkus rohumaade nõuete täitmise osas kasvab 
aasta-aastalt. 2021. aasta tulemustele tuginedes saame öelda, et 
hooldamata jäi alla 1% pinnast. 

PRIA tänab
Seoses koroonaviiruse levikuga on ka 2021. aasta olnud kõigi jaoks 
keeruline, aga toetuste taotlemine ning menetlemine on siiski 
toimunud sujuvalt. Aitäh klientidele ja koostööpartneritele ning 
soovime kõigile maaelu arendajatele edukat uut aastat!

Kõikide toetuste põhjalik tutvustus 
on leitav PRIA kodulehelt 

www.pria.ee

Küsimuste korral saab abi PRIA 
pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 

737 7679
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• Viljandimaa: Vabaduse plats 4, Viljandi, tel 434 2252 • Võrumaa: Katariina allee 7, Võru, tel 782 1833. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud E–K kell 9.00–16.00. Teenindame ainult eelbroneeringuga kliente.
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