
SISUTURUNDUS

•  PTKd saab taotleda loomapidaja, kes registri 
andmetel kasvatab 2. märtsist 9. septembrini 
igal päeval vähemalt 1 piimalehma. Sel ajava-
hemikul ei tohi olla ühtegi päeva, mil registri 
andmeil pole taotlejal ühtegi nõuetekohast 
piimalehma. Sel juhul kaotab taotleja õiguse 
toetust saada. Piimalehm, kelle kohta toetust 
antakse, peab olema 2. märtsi seisuga registris 
registreeritud ning vähemalt alates 2. märtsist 
piimalehm. Toetust makstakse maksimaalselt 
270 nõuetekohase piimalehma eest.

•  ATKd saab taotleda loomapidaja, kes registri 
andmetel kasvatab 2. märtsist 9. septembrini igal 
päeval vähemalt 5 ammlehma ja/või vähemalt 
8 kuu vanust lehmmullikat. Sel ajavahemikul ei 
tohi olla ühtegi päeva, mil registri andmeil pole 

taotlejal 5 nõuetekohast looma. Sel juhul kaotab 
taotleja õiguse toetust saada. Toetust antakse 
maksimaalselt 200 ammlehma ja/või vähemalt 
8 kuu vanuse lehmmullika eest, kes ei ole 
jõudluskontrollis ja kes pole vähemalt 75% lihatõu 
veresusega. Jõudluskontrollis oleva ja vähe-
malt 75% lihatõu veresusega ammlehmadele 
ja/või vähemalt 8 kuu vanustele lehmmulli-
katele ei ole maksimaalset loomade arvu piiri, 
kelle eest toetust makstakse.

•  UTKi saab taotleda loomapidaja, kes registri 
andmetel kasvatab 2. märtsist 9. septembrini 
igal päeval 10 utte ja/või emakitse. Sel ajava-
hemikul ei tohi olla ühtegi päeva, mil registri 
andmeil pole taotlejal vähemalt 10 utte 
ja/või emakitse. Loomad, kelle kohta toetust 

Käesoleval aastal saab taas PRIAle esitada loomakasvatuse otsetoetuste taotlusi. 
Sel aastal ei ole hilinenud vastuvõttu, taotluste vastuvõtt algab 2. märtsil ja kestab 
17. aprillini. Taotleda saab piimalehma kasvatamise otsetoetust (PTK), ammlehma 
kasvatamise otsetoetust (ATK) ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetust (UTK). Taot-
lusele loomade arvu ei märgita, piisab taotlemise „JAH“ märkest. Toetust makstakse 
2. märtsist kuni 9. septembrini taotleja poolt peetavate nõuetekohaste loomade 
arvu aritmeetilise keskmise alusel. Arvestamise aluseks on põllumajandusloomade 
registris (edaspidi: register) olev loomade arv nimetatud ajavahemiku iga päeva kohta.

taotletakse, peavad 2. märtsiks olema vähemalt 
1 aasta vanused. Toetust antakse maksimaalselt 
450 nõuetekohase looma eest.

Kõikide karjas olevate loomadega toimuvatest 
sündmustest peab põllumajandusloomade 
registrit teavitama ettenähtud aja jooksul. 
Hilinenud teavituste korral ei loeta looma 
toetusõiguslikuks.

Loomakasvatuse otsetoetuste taotleja peab 
terves oma majapidamises täitma tingimus-
likkuse nõudeid (vt www.pria.ee/infokeskus/
tingimuslikkus-ja-nouetele-vastavus). Kuna 
tingimuslikkuse nõuete küsimustik on pindala- 
ja loomapõhiste toetuste taotluse osa, tuleb 
loomakasvatuse otsetoetuste taotlejal mais 
algaval pindala- ja loomapõhiste toetuste taot-
luste esitamise perioodil e-PRIA kaudu lisaks 
esitada pindala- ja loomapõhiste toetuste 
taotlus.

Toetuste taotlemine e-PRIAs 
Loomakasvatuse otsetoetuste taotlust saab 
pärast e-PRIAsse sisselogimist esitada kohe 
avalehe kaudu: epria.pria.ee -> Taotlemine -> 
Esita toetustaotlus -> Loomatoetused. e-PRIA 
kuvab kliendile tema taotlemisel aluseks 

olevad põllumajandusloomade registri andmed. 
Taotluse täitmise ajal annab e-PRIA taotluse täit-
jale infot võimalikest vigadest ja juhib täitmist 
vajavatele lahtritele tähelepanu. 

Vajadusel saab abi PRIA pindala- ja loomatoe-
tuste infotelefonil 737 7679. Kliente aidatakse 
e-PRIA kasutamise osas ka PRIA maakond-
likes teenindusbüroodes. Büroosse tulekuks 
tuleb eelnevalt broneerida aeg PRIA kodulehel 
www.pria.ee/broneering või telefoni teel. 
Teenindusbüroode kontaktid leiate artikli jalu-
sest. Bürood on avatud E–K kell 9–16. 

Volituste andmine 
Kui taotluse soovib esitada taotleja esindaja, 
siis on oluline, et talle on antud volitus. Volituse 
saab vormistada e-PRIAs või soovituslikul vormil, 
mis on leitav www.pria.ee -> Registrid -> Kliendi-
register -> Esindusõigused ja volitused. Erandina 
(kui ei ole võimalik volitusi anda e-PRIAs või digi-
taalselt allkirjastatult saata e-posti aadressil 
kliendiregister@pria.ee või esitada paberil) saab 
volitusi taotluse esitamiseks anda ka telefoni teel. 
Kui taotlejal ei ole arvutit, aga ta soovib toetust 
taotleda, saab ta enda eest taotlusi esitama voli-
tada usaldusväärse isiku, pöördudes PRIA poole 
registrite osakonna infotelefonil 731 2311. 

PRIAs algab loomakasvatuse otsetoetuste taotlemine

PRIA KESKUS
Tähe 4, 51010 Tartu

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

PRIA MAAKONDLIKUD TEENINDUSBÜROOD: Harjumaa: Teaduse 2, Saku, tel 639 1640 • Hiiumaa: Leigri väljak 5, Kärdla, tel 463 6667 • Ida-Virumaa: Pargi 15, Jõhvi, tel 336 6767 • Jõgevamaa: Suur 3, Jõgeva, tel 776 2811
• Järvamaa: Pärnu 58, Paide, tel 385 9901 • Läänemaa: Jaani 10, Haapsalu, tel 472 2040 • Lääne-Virumaa: Fr. 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: Tallinna mnt 14, Rapla, tel 489 0241 • Saaremaa: Komandandi 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 avatud E–K kell 9.00–16.00. Teenindame ainult eelbroneeringuga kliente.


		2023-02-23T09:32:55+0200
	Preflight Ticket Signature




