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Juhend meetme „Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või 

kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri 

hüvitamiseks“  

taotluse esitamiseks e-PRIAs 

 
Taotlusi saab täita ja esitada taotlusperioodil 29.03.2023-05.04.2023.  
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1. Üldinfo 
 

Taotlus koosneb viiest sammust, mis tuleb järjest läbida. Järgmisesse sammu ei ole võimalik enne edasi 

liikuda, kui kõik kohustuslikud andmed on eelnevas sammus sisestatud. Taotluse saab esitada e-PRIAs. 

Taotlusi saab esitada kuni 5. aprillini 2023. a (südaööni). 

2. Abimaterjalid 

Kasutusjuhend on leitav nupu  alt ja alati kättesaadav igas taotluse täitmise sammus.  

Küsimärgi kujutisega ikoonide  juures on näha üksikute väljade abiinfot. 

PRIA infotelefonid (tööpäevadel kell 9.00-16.00): 

• PRIA investeeringutoetuste infotelefon 737 7678 

PRIA klienditoe e-posti aadress: info@pria.ee 

 

Ekraanipildi jagamine  

PRIA teenistujaga on võimalik jagada ekraanipilti e-PRIA kuvast. Ekraanipildi jagamine tuleb PRIA 

teenistujaga enne kokku leppida.  

Ekraanipildi jagamiseks tuleb vajutada nuppu  ning siis . Pärast 

nupule vajutamist genereeritakse kliendi arvuti ekraanile unikaalne kood, mis tuleb öelda teenistujale, 

kellega ekraanipilti jagada soovitakse. Ühenduse loomisel kuvatakse kliendile teade teenistuja nimega, 

kellega on ekraanipilt jagatud.  

Klient saab igal ajahetkel sessiooni katkestada. PRIA teenistuja näeb pilti vaid kliendi sellest e-PRIAs olevast 

ekraanivaatest, millel klient samaaegselt tegutseb. PRIA teenistuja ei saa kliendi eest ühtegi valikut teenuses 

ära teha. 

 

 

 

 

https://epria.pria.ee/login/
mailto:info@pria.ee
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3.Taotlemine 
 

Taotluse esitamine toimub elektroonselt e-PRIA kaudu. e-PRIAsse sisenemiseks on vaja ID-kaarti (ja selle PIN 

koode) või Mobiil-IDd. Siseneda on võimalik ka kasutades TARA (turvaline autentimine asutuste e-

teenustesse) teenust, kus saab sisse logida ka pangalingi või Smart-ID abil. 

Kõigepealt sisene e-PRIAsse (vt Pilt 1) ning vali autentimise võimalus. 

Kasutaja autentimiseks on kolm võimalust: 

• Siseneda ID-kaardiga 

• Siseneda Mobiil-IDga 

• Siseneda läbi TARA teenuse 

 

Pilt 1. e-PRIA vaade 

 

e-PRIA keskkonda sisenemisel vali  „Taotlemine“ (vt Pilt 2) ja seejärel  „Esita 

toetustaotlus“ (vt Pilt 3), mille järel avaneb meetmete valik (vt Pilt 4).  

Avanevast rippmenüüst vali „Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja 

vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri hüvitamiseks”“ (vt Pilt 5) ja jätkamiseks vajuta 

 „Alusta esitamist“ nuppu. 

 

 

https://www.pria.ee/
https://www.pria.ee/
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Pilt 2. Taotlemine 

 

Pilt 3. Toetustaotluse esitamine 

 

Pilt 4. Vali meede   

 

Pilt 5. Alusta esitamist  
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4. Taotluse sammud ja nende kirjeldused 
 

Taotluse esitamine koosneb viiest sammust (vt Pilt 6). 

Pilt 6. Toetustaotluse sisestamine ja esitamine 

 

4.1. Samm „Üldandmed“ 

 

Üldandmete samm koosneb kahest plokist (vt Pilt 7): 

• Taotleja andmed. Süsteem kuvab ekraanile PRIAle esitatud isiku- ja kontaktandmed taotluse 

menetluses vajalike toimingute ja infovahetuse läbiviimiseks. Isiku- ja kontaktandmeid saab 

uuendada e-PRIAs „Kliendi andmed“ sakis. 

 

• Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel. Süsteem kuvab ekraanile taotleja esindaja isiku- 

ja kontaktandmed, kellega PRIA võtab esmajärjekorras ühendust juhul, kui esitatud taotluse osas 

tekib küsimusi või on vaja edastada infot. Kui taotlejal on mitu esindajat ja esitatava taotluse osas 

soovitakse anda PRIAle kontaktisikuks mõni teine esindusõigust omav isik, siis saab seda teha 

vajutades nupule  „Vaheta esindaja“. Seadusjärgsed õigused on automaatselt päritud 

Äriregistrist. Vajadusel saab ka volitusi anda siinsamas keskkonnas valides ülemiselt menüüribalt 

 „Esindusõigused ja volitused“. 
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Pilt 7.  Üldandmed  

 

Järgmisesse sammu liikumiseks kasuta  „Edasi“ nuppu. 

 

4.2. Samm „Detailandmed“ 

 

Detailandmete samm koosneb kahest plokist: detailandmed ja seireandmed.  

Detailandmed (vt Pilt 8). 

Pilt 8. Taotleja detailandmed 

 

Taotleja põhitegevusala ja kõrvaltegevusala kuvatakse EMTAK koodi järgi automaatselt Äriregistrist. Toetuse 

sihtrühm on kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega, vesiviljelusega või kalapüügiga tegelevad 

ettevõtjad, kes äriregistri järgi tegelevad kala, vähilaadsete ja limuste töötlemise ja säilitamisega (Eesti 

majanduse tegevusalade klassifikaator EMTAK-i jao C alajagu 10201) ning kellel on toiduseaduse alusel antud 

tegevusluba kala käitlemise valdkonnas; tegelevad mere- ja muude vetikate töötlemise ja säilitamisega ning 



7 
 

kes on toiduseaduse alusel esitanud majandustegevusteate; tegelevad magevee vesiviljelusega (EMTAK-i jao 

A alajagu 03221) või mere-vesiviljelusega (EMTAK-i jao A alajagu 03211) ning kellel on veterinaarseaduse 

alusel antud tegevusluba vesiviljeluse valdkonnas.  

Lisa perioodi 01.03.22 - 31.12.22 müügitulu tõendav dokument või väljavõte raamatupidamisregistri kontost, 

milles on välja toodud kalapüügil, vesiviljelustoodete tootmisel või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete, 

sealhulgas mere- ja muude vetikate, töötlemisel saadud toodete müügitehingud perioodi 01.03.22 - 31.12.22 

kohta. Piisab mõnest arvest (vt Pilt 8). 

Viimasena on võimalik lisada taotlemisega seotud lisafaile, mis pole kohustuslik väli.  

Teine plokk on seireandmed (vt Pilt 9). 

Pilt 9. Seireandmed 

 

Seireandmete puhul on tegu statistiliste andmetega ja need ei mõjuta taotluste menetlust.  

Märgi projekti nimetus ja projekti kestus. Näiteks „Elektri hüvitamine“ perioodil 01.03.22 – 31.12.202. 

Projekti lühikirjeldusse märgi taotlemise põhjus.  

Vali rippmenüüst ettevõtte suurus. Seejärel märgi, kas taotled toetust tootjaorganisatsioonina või 

ettevõtjana. Mõlemal juhul avaneb lisaväli, kuhu märgi tegevusest kasu saavate ettevõtete arv (vt Pilt 10).  
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Pilt 10. Tegevusest kasu saavate ettevõtete arv  

 

 

Viimase kahe küsimuse puhul vali rippmenüüst eelseadistatud väärtused. Meetme eesmärk on leevendada 

Ukraina vastu suunatud Venemaa agressioonisõja tagajärgi püügitegevusele ja kõnealuse agressioonisõja 

põhjustatud turuhäirete mõju kalandus- ja vesiviljelustoodete tarneahelale. Tegevuse tüüp on uute turgude 

leidmine ja turutingimuste parandamine (turuväljavaadetega liigid). 

Andmeid saab jooksvalt salvestada kasutades  „Salvesta“ nuppu. 

Detailandmete sammust edasi liikumiseks järgmisse sammu  „Tegevused“ kasuta nuppu 

 „Salvesta ja edasi“. 

 

4.3. Samm „Tegevused“ 

 

Tegevuste samm koosneb kahest plokist (vt Pilt 11): sisesta tegevuste ja objektide andmed ning kokkuvõte. 

Tegevused lisatakse „Sisesta tegevuste ja objektide andmed“ plokist. Kokkuvõtte plokki tekivad andmed 

automaatselt peale seda, kui tegevused on  „Lisa uus tegevus“ kaudu sisestatud (vt Pilt 11 

noolega tähistatud nupule).  
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Pilt 11. Tegevuse sisestamine 

 

Uus tegevus sisesta   „Lisa uus tegevus“ nupust (vt Pilt 11), misjärel avaneb aken tegevuse 

sisestamiseks. 

Kõigepealt täida tegevuse andmed. Vali rippmenüüst tegevuse liigiks põhitegevus ja tegevuseks „Tarbitud 

elektri kogus megavatt-tundides perioodil 01.03.22 - 31.12.22 (v.a universaalteenusena tarbitud elekter)“ 

(vt Pilt 12).  

Pilt 12. Põhitegevus 

 

 

Tegevuse objekti üldandmete plokis sisesta tegevuse nimetus, tegevuse eesmärk ja tegevuse kirjeldus.  



10 
 

Tegevuse andmetesse (vt Pilt 13) lae üles elektrileping (vajadusel elektrilepinguga seotud muudatused) ning 

hüvitisõigusliku perioodi kohta elektriarved ja maksekorraldused iga kuu lõikes. Samuti sisesta iga kuu kohta 

tarbitud megavatt-tunnid. Kui tarbisid 2022. aastal elektrit elektrituruseaduse alusel universaalteenusena, 

siis märgi kogus.  

Pilt 13. Tegevuse andmed 

 

 

NB! Toetuse suuruse sisestamise aluseks on perioodil 01.03.22 – 31.12.2022 kogu tarbitud elektri kogus 

megavatt-tundides, millest on lahutatud universaalteenusena tarbitud kogus megavatt-tundides. Pilt 13 

toodud näite põhjal on abikõlblik taotletav ühik 70 megavatt-tundi (kogu tarbimine on olnud 100 

megavatt-tundi, millest 30 megavatt-tundi on tarbitud universaalteenusena).  

Tegevuse asukoha andmetesse lisa tegevuse rakendamise aadressid. Kui taotled toetust näiteks mitmele 

kasvandusele/töötlemisüksusele, siis sisesta kõik aadressid. Üks aadress peab olema määratud 

põhiaadressiks (vt pilt 14). 

Pilt 14. Tegevuse rakendamise aadress 
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Peale eelpool mainitud andmete sisestust saab sisestada eelarve, kasutades 

“Salvesta ja sisesta eelarve“ nuppu. 

Avaneb eelarve sisestamise kuva (vt pilt 15). Eelarve sisestamiseks vajuta „Muuda“ nuppu.  

Pilt 15. Eelarve sisestamine 

 

Avaneb aken (vt Pilt 16), kuhu märgi elektri kogus megavatt-tundides, mille hüvitamiseks toetust taotled. 

Abikõlblikud ühikud leiad eelmise sammu tegevuse andmetest(vt Pilt 13). Peale ühikute sisestamist salvesta 

leht.  

Pilt. 16 Elektri kogus 

 

Peale andmete sisestamist salvesta antud kuva ja liigu tagasi tegevuste põhilehele vajutades 

“Salvesta ja pöördu tagasi „Tegevused“ põhilehele 
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Tegevuste kuval (vt Pilt 17) on näha taotletav toetuse summa. Toetus elektrienergia hinnavahe hüvitamiseks 

arvutatakse järgmise valemi abil: ühikuhind 82,55 eurot megavatt-tunni kohta korrutatakse ettevõtja 

tarbitud elektri kogusega ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022. a.  

Näiteks on ettevõtja tarbinud 2022. aasta märtsist detsembrini elektrit 2000 MWh. Korrutades tarbitud 

elektri koguse 2022. aasta elektri keskmiste hindade vahega 82,55 eurot, saame toetuse summaks selle 

ettevõtja kohta 165 100 eurot.  

Toetuse suurus taotleja kohta on kuni 200 000 eurot. Toetust ei anta, kui selle suurus jääb alla 1000 euro.  

NB! Kui hüvitatava elektri koguse alusel arvutatud toetuse summa ületab 200 000 euro piiri, siis tuleb 

taotluses ühikuid vastavalt vähendada. 

Pilt 17. Toetuse summa 

 

 

 

 

 

 

 

Veendu, et andmed on korrektsed ja liigu VKE sammu   „Edasi“ nupuga. 
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4.4.  Samm „VKE“ 

 

VKE sammus tuvastatakse äriregistri andmetele tuginedes, kas tegemist on väikese või keskmise suurusega 

ettevõttega. VKE sammus kuvatakse viimase majandusaasta andmed, mis päritakse äriregistrist. Samuti 

päritakse automaatselt taotleja seosed teiste juriidiliste isikutega.  

Taotleja saab juurde lisada endaga seotud teisi juriidilisi isikuid, vajutades „Lisa uus seos“ nuppu (vt Pilt 18 

noolega suunatud kohale). „Muuda“ nupust (vt Pilt 18 noolega tähistatud koht) saab vajadusel muuta VKE 

arvutuse aluseks olevat keskmist töötajate arvu. 

Kui lisad endaga seotud isikuid, siis tekib taotleja ekraanile leht, milles peab täitma kõik vajalikud read (vt 

Pilt 19). 

Pilt 18. Seotud ettevõtete andmed 

 

 

 

 

Pilt 19. Endaga seotud isikute lisamine 
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Kui kõik vajalikud andmed on sisestatud, siis vajuta  

„Salvesta ja pöördu tagasi VKE põhilehele“. 

Kui taotleja on veendunud, et sisestatud andmed on korras, siis tuleb liikuda edasi järgmisesse sammu, 

vajutades nuppu  „Edasi“. 

Igas sammus saab ka taotluse kustutada, kui vajutada nuppu “Kustuta taotlus“. 
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4.5.  Samm „Esitamine“ 

 

Viimane samm on esitamine. Sisesta vajalikud kinnitused ja esita taotlus  „Esita taotlus“ 

(vt Pilt 20).  

Pilt 20. Esita taotlus 

 

 

 


