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Teemad. 

• Otsetoetused 2015. 

• Keskkonda ja kliimat säästvate 

põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise 

lisatoetuse (rohestamise) nõuded. 

• Maastikuelementide deklareerimine. 

• NB! Ettekanne on koostatud hetkel olemasoleva info põhjal. 

Määruste kinnitamistega võib info muutuda või täpsustuda! 

 

 



Otsetoetused 2015. 
Otsetoetus muutub mitmeosaliseks. 

Kohustuslikult liikmesriigile rakendatavad 

toetusskeemid:  

• ÜPT (ühtne pindalatoetus) jätk kuni 2020 (2003.a. piiranguta, 

võimalik ka PLK (poollooduslikud kooslused) aladel ÜPT 

tingimustele vastaval maal).  

• Kohustuslik lisatoetus keskkonda ja kliimat säästvate 

põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise eest (edaspidi 

rohestamine).  

• Noore põllumajandustootja toetus.  

 



Otsetoetused 2015 (2). 

Valikulised toetusskeemid Eestis: 

• Väikepõllumajandustootja toetus.  

• Tootmiskohustusega seotud toetus raskustes sektorile. 

  Puu- ja köögivilja kasvatamise toetus;  

 Piimalehma kasvatamise toetus;  

 Ammlehma kasvatamise toetus;  

 Ute ja kitse kasvatamise toetus.  

 



Rohestamise nõuded. 

Toetust saavad põllumajandustootjad peavad järgima oma 

toetusõiguslikel hektaritel kliimat ja keskkonda säästvaid 

põllumajanduslikke tootmisviise, milledeks on: 
  

• Põllumajanduskultuuride mitmekesistamine.  

• Ökoloogilise kasutuseesmärgiga alad. 

• Püsirohumaa säilitamine. 



Rohestamise nõuded, 
mitmekesistamine. 

Põllumajanduskultuuride mitmekesistamine: 

• Nõuded kehtivad, kui kasutatava põllumaa suurus on üle 10 ha.  

• Põllumaal suurusega 10-30 ha peab kasvatama vähemalt kahte 

erinevat kultuuri, peamise kultuuri kasvupindala ei tohi olla enam 

kui 75 % kõnealusest põllumaast.  

• Põllumaal üle 30 ha peab kasvatama vähemalt kolme erinevat 

kultuuri, kusjuures peamise kultuuri kasvupindala ei tohi olla enam 

kui 75% ja kahe peamise kultuuri kasvupindala mitte üle 95% 

kõnealusest põllumaast.  

 



Rohestamise nõuded, 
mitmekesistamine (2) 

• Põllukultuuri definitsioon perekonna tasemel (v.a. suvi- 

ja taliviljad, ja perekonnad: Brassicaceae-sugukonda 

ristõielised (nt raps, harilik kapsas), Solanaceae- 

sugukonda maavitsalised (nt. kartul), Cucurbitaceae- 

sugukonda kõrvitsalised (nt. kõrvits)) 

• Põllukultuuride klassifikaatori (koos perekondadega) 

info pannakse PRIA kodulehele. 



Rohestamise nõuded, ökoalad. 
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala. 

Põllumajandustootja, kelle maakasutuses on toetusõiguslikku 

põllumaad rohkem kui 15 ha, määratleb pindalatoetuse taotlust 

esitades ökoloogilise kasutusega alaks 5% toetusõiguslikest 

hektaritest (eraldi taotlusdokumendina ökoalade loetelu). 

Võimalik valida maastikuelemente ja/või harimispraktikaid. 

Maastikuelemendid: 

1. Põõsaste või puudega põllusaar. 2. Puude rida. 3. Hekk.  

4. Metsasiil. 5. Kraav. 6. Kiviaed. 



Maastikuelementide deklareerimine 
• Maastikuelementide deklareerimine nov. 2014 kuni 1.märts.2015. 

• Maastikuelemente peavad deklareerima kõik põllumajandustootjad, 

kes taotlevad pindala- ja loomatoetusi ja kelle kasutuses oleval maal 

on maastikuelemente. 

• e-prias vastav teenus, samas teenuses muudetakse põllumassiivide 

piire. 

• Jaanuaris annavad maastikuelementide osas tasuta nõu Eesti põllu- ja 

maamajanduse nõuandeteenistuse konsulendid. Täpsem info 

http://www.pikk.ee  ja ka PRIA kodulehel http://www.pria.ee 

http://www.pikk.ee/
http://www.pikk.ee/
http://www.pria.ee/
http://www.pria.ee/


Rohestamise nõuded, ökoalad (2) 
Harimispraktikad: 

Kesa – arvestusse lähevad nii mustkesa kui ka haljaskesa. Koefitsient 

1,0.  

Lühikese raieringiga madalmetsa alad- arvestusse lähevad vaid 

need alad, kus kasvatakse paju (Salix) ja kus ei kasutata 

mineraalväetisi ja/või taimekaitsevahendeid. Koefitsient 0,3. 

Lämmastikku siduvate kultuuride kasvualad (Koefitsient 0,7): 

Liblikõieliste sugukond (Fabaceae) kõrvitsaliste sugukond 

(Cucurbitaceae); hõbepuuliste sugukond (Elaeagnaceae)- astelpaju 



Rohestamise nõuded, vabastatud  
Rohestamisnõuete täitmisest on vabastatud näiteks: 

• Väikepõllumajandustootjate skeemis osalejad;  

• Mahetootjad, nendes põllumajanduslikus 

majapidamises üksustes, mis on tunnustatud (kui 

majapidamises on eraldatud osa majapidamisest 

tunnustamata peab tootja taotlusel valima, kas täidab 

rohestamise nõudeid ainult sellel maal, mis on mahe 

tunnustamata või kogu põllumajandusmaal). 

 



Rohestamise nõuded, osaliselt 
vabastatud.  Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise nõudest 

vabastatud näiteks:  

• kui põllumaa suurus on alla 10 ha või  

• üle 75% põllumaast kasvatatakse rohttaimi, kesa või 

nende kombinatsiooni ja ülejäänud põllumaa ei ole 

suurem kui 30 ha või  

• üle 75% toetusõiguslikust põllumajandusmaast on 

püsirohumaa ja ülejäänud põllumaa ei ole suurem kui 

30 ha 

 



Rohestamise nõuded, osaliselt 
vabastatud  

Ökoalade nõudest vabastatud:  

• kui põllumajandusliku majapidamise toetuskõlbulik põllumaa on alla 

15 ha või  

• üle 75% põllumaast kasvatatakse rohtu või muid rohttaimi, kesa, 

liblikõielisi kultuure või nende kombinatsioone või  

• üle 75% toetuskõlbulikust põllumajandusmaast on püsirohumaa ja 

ülejäänud põllumaa ei ole suurem kui 30 ha või  

• tootjad, kelle majapidamised asuvad metsasuse erisusega 

hõlmatud valdades.  



Taotluste menetlemine 2015 
 

• Taotluste vastuvõtt 2-21.05.2015. Hilinenult 22.05-15.06.2015 

(toetust vähendatakse 1% iga hilinenud tööpäeva kohta). 

• Väikepõllumajandustootja liitumisotsus 15. augustiks 2015.a.  

• Taotluste kontrollimine administratiivne ja kohapealne kontroll. 

• Toetuse ühikumäära kehtestamine novembri lõpus või detsembri 

alguses ja toetuse maksmine alates detsembrist kuni järgmise 

aasta 30. juunini.  



Kust saab täiendavat infot? 
 

• Põllumajandusministeeriumi kodulehelt 

http://www.agri.ee/ 

 Põllumajandustoetuste infopäevad „2015: otsetoetused 

ja uus maaelu arengukava“ 

http://www.agri.ee/et/pollumajandustoetuste-infopaevad-

2015-otsetoetused-ja-uus-maaelu-arengukava 

• PRIA kodulehelt http://www.pria.ee 

• Pindalatoetuste infotelefon 7377679, info@pria.ee 

http://www.agri.ee/
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Edukat otsetoetuste 
taotlemist! 

 

 

 

 

 


