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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajanduse areng Eestis on seotud põllumajandussaaduste tootmisega ja tarbimisega 

kogu Euroopa Liidus. Ühine põllumajanduspoliitika reguleerib põllumajandustoodete 

tootmist, müümist ja töötlemist kõikides Euroopa Liidu liimesriikides, põhieesmärgiga 

kindlustada vääriline sissetulek põllumajandussektoris töötavatele inimestele ning 

mõõdukad põllumajandustoodete hinnad tarbijatele. Eesmärgi täitmiseks on antud 

põllumajandusega tegelevatele isikutele toetuste taotlemise võimalus, säilitamaks 

ettevõtlusega tegelemist ja tasakaalustatud arengut maapiirkondades ning loodusvarade 

keskkonnasäästlikku majandamist.  

 

Põllumajanduse edukus sõltub oluliselt  ilmastikuoludest, mistõttu on näiteks 

taimekasvatuse arendamine keeruline ja tõstab olulisele kohale kogu Euroopas 

taimekasvatustoetused. Taimekasvatuse otsetoetuste eesmärgiks on hüvitada nii 

põllumajandusliku tootmisega kui ka põllumaade hooldamisega seotud kulutusi. 

Taimekasvatuse otsetoetuste saamiseks on kehtestatud mitmeid nõuded, mida taotlejad on 

kohustatud järgima, vältimaks takistusi toetuste taotlemisel.  

 

Kõigi põllumajanduslike toetuste saamiseks kehtestatud nõuded on esitatud PRIA 

juhendites, mis on taotlejatele kättesaadavad. Informatsiooni nõuete muudatuste kohta jagab 

PRIA ühtlasi ka kodulehel ja büroos kohapeal, siiski eksitakse iga aasta mitmete nõuete 

täitmise vastu. Kuigi läbi viidud muudatused toetuste saamiseks peaksid rikkumisi 

vähendama, ei ole seda saavutatud. Kavandatava bakalaureusetöö probleemiks mitmete 

aastate vältel on olnud otsetoetuste väljamakstavate summade vähendamine või 

tagasinõudmine, mis on peamiselt põhjustatud nõuete mittetäitmisest. 

 

Bakalaureuse töö eesmärk on välja selgitada, kuidas muutused pindalapõhiste otsetoetuste 

taotlemisel ning toetustaotluste nõuetes on mõjutanud rikkumiste arvu Eestis perioodil 2013-

2018. 
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Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Anda ülevaade taimekasvatuse otsetoetustest ja toetuste nõuete muudatustest 

aastatel 2013-2018. 

2. Kirjeldada toetustaotluste ja toetusnõuete rikkumisi. 

3. Anda ülevaade taimekasvatuse otsetoetuste väljamaksetest perioodil 2013-2018. 

4. Selgitada välja peamised pindalapõhiste otsetoetuste nõuete rikkumised perioodil 

2013-2018. 

 

Käesolevas töö tugineb  esmastel ja teisestel andmetel.  Esmased andmed kogutakse PRIA 

inspektoritele suunatud küsimuste käigus, mis on täienduseks statistilise analüüsi tulemuste 

selgitamisel. Teisesed andmed pärinevad artiklitest, infomaterjalidest, määrustest 

otsetoetuste teemal ning mitmetest PRIA juhenditest. Teisesed andmed, mis tuginevad PRIA 

andmebaasile kogutakse dokumendianalüüsi käigus. Statistilise analüüsi koostamiseks on 

kasutatud rikkumistega seotud arvandmeid, mis on esitatud nii toetusliikide kui ka 

toetusnõuete rikkumiste põhjal. Andmekogumise meetodina kasutatakse nii kvalitatiivset 

kui ka kvantitatiivset uurimismeetodit. Kvantitatiivset uuringut kasutatakse otsetoetuste 

nõuete rikkumiste uurimisel ning arvandmete töötlemisel kasutatakse statistilist analüüsi. 

Taotlemisprotsessis läbi viidud muudatuste selgitamisel kasutatakse kvalitatiivset uuringut.   

 

Bakalaureusetöö teoreetilises osas antakse ülevaade Eestis väljamakstavatest 

põllumajanduslikest toetustest. Kirjeldatakse otsetoetuste taotlemisprotsessi ning antakse 

ülevaade peamistest toetusnõuetest. Maaeluministeeriumi poolt esitatud allikate põhjal 

tuuakse välja pindalatoetuse saamise kehtivad nõuded erinevatel aastatel ning selgitatakse 

läbiviidud muudatusi toetuste taotlemiseks.   

 

Empiirilises osas kirjeldatakse uuringu metoodikat ning esitatakse uurimustöös 

analüüsitavad andmed. Antakse ülevaade otsetoetustele määratud eelarvest ja toetuste 

saamiseks kehtestatud ühikumääradest ning otsetoetuste väljamaksetest aastatel 2013-2018. 

Selgitatakse peamiseid nõuete rikkumiste liike ning võrreldakse rikkumiste arvukust valitud 

perioodil. Rikkumiste analüüsi tulemusena selgitatakse nõuete muudatuste vajalikkust ja 

esitatakse võimalikke muudatusi rikkumiste vähendamiseks järgnevatel aastatel. 

 

 

 



7 

 

 

1. TAIMEKASVATUSE OTSETOETUSTE NÕUDED JA 

TOETUSNÕUETE RIKKUMISED 

 

 

1.1.Toetuste eesmärgid ja nõuded taimekasvatuses 

 

Põllumajanduse arendamine  aitab kaasa looduskeskkonna säilimisele ning annab võimaluse 

maapiirkondade arendamiseks. Põllumajandusega tegelemine tagab sissetuleku mitmetele 

ettevõtjatele ning  kvaliteetse toidu kõikidele elanikele. Tänapäeval on põllumajandusliku 

tegevusega alustamine kulukas ning mitmetel ettevõtjatel puuduvad rahalised võimalused 

tootmistegevuse arendamiseks. Seetõttu on maapiirkondades paljud ettevõtted lõpetanud 

tegevuse ning inimesed on koondunud elama linnadesse. Põllumajandusliku tegevuse 

jätkamise soodustamiseks ja maaelu arendamiseks on loodud võimalus erinevate toetuste 

taotlemiseks  kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.  

 

Toetuste taotlemise aluseks on Euroopa Liidu Ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seadus. Ühist põllumajanduspoliitikat juhib Euroopa Komisjon, mis teeb koostööd kõikide 

liikmesriikidega. Liikmesriikidele on antud ühise põllumajanduspoliitika raames toetusraha 

põllumajandusettevõtjate sissetulekute suurendamiseks. Toetuste maksmisel 

põllumajandusettevõtjatele võetakse arvesse kindlaid tootmismahtusid. Toetuste eesmärgiks 

on saavutada keskkonna ja kliimamuutustega seotud ühised eesmärgid kogu Euroopas, mis 

aitaks ühtlasi kaasa põllumajanduse-ja maaelu arendamisele (EL… 2014).  

 

Euroopa Liiduga liitumisel on Eestis kasvanud põllumajandussektori areng tänu erinevatele 

toetusmeetmete rakendamisele. Toetuste andmist korraldab Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA), mis rajati 2000. aasta suvel seoses SAPARD-i 

protseduuride väljatöötamisega ja Eestis Vabariigi Valitsuse seaduse muudatusega. PRIA 

ülesandeks on toetuste menetlemine, riiklike registrite pidamine ning andmete töötlemine ja 

analüüsimine. PRIA klientidele on tagatud juurdepääs erinevatele infomaterjalidele ning 

võimalus esitada toetustaotlusi ja registridokumente kasutades selleks kliendiportaali e-

PRIA (PRIAst 2019).  
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PRIA tegutseb põhimäärusealusel ja planeeritud tegevused kuni aastani 2020 on kirjeldatud 

PRIA arengukavas, mis lähtub Euroopa Liidu Ühtsest Põllumajanduspoliitikast. PRIA 

eesmärgiks on maaelu arengu toetamine ja kindlustada elukvaliteedi parandamine 

maapiirkonnas. Koostöös Maaeluministeeriumiga on  toetusalaste nõuete kehtestamisel 

arvestatud varasemaid teadmisi ja kogemusi (PRIA arengukava…2016:3).  

 

Euroopa Liidu ühisest eelarvest tehakse kulutusi maaelu arengu toetamiseks, bioloogilise 

mitmekesisuse ja loodusressursside säilitamisele. Viimaste aastate jooksul on kulutuste osa 

põllumajanduse toetamiseks Euroopa Liidu eelarvest vähenenud. 1980.aastal moodustas 

kulutuste osa Euroopa liidu eelarvest 66%, võrreldes perioodiga 2014-2020, mil kulutuste 

osakaal moodustas ainult 37,8%. 1992. aastal läbi viidud Ühise Põllumajanduspoliitika 

reformi tulemusel on  otsetoetuste eelarve kasvanud ja põllumajandusele tehtavad kulutused 

on stabiliseerunud. Põllumajanduslikke otsetoetusi rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest 

ning täiendavate otsetoetuste maksmine toimub Eesti riigi eelarvest (Ühise 

põllumajanduspoliitika… 2018). 

 

Euroopa Liidu ühiste eesmärkide saavutamiseks on loodud kahesambaline toetusskeem 

(tabel 1). Tabel 1 põhjal on näidatud ühise põllumajanduspoliitika raames toetusmeetmete 

jagunemine. I samba moodustavad otsetoetused põllumajandusettevõtjatele ja 

turukorraldustoetused. II samba moodustavad maaeluarengukava toetused.  

 

Tabel 1. Ühise Põllumajanduspoliitika toetusskeem  (EL…2014) 
 

I sammas II sammas 

Otsetoetused, sh ühtne pindalatoetus ja 

piimasektori eritoetus 

Eesti Maaelu Arengukava toetused 

Täiendavad otsetoetused 

Põllumajandus-ja metsandussektori 

konkurentsivõime parandamine 

Keskkonna ja paikkonna parandamine 

Turukorraldusmeetmed 

Maapiirkonna elukvaliteedi ja maamajanduse 

mitmekesistamine 

LEADER-meede 

Siseriiklikud toetused 

         

Taimekasvatuse otsetoetustena on võimalus taotleda maaelu arengukava toetuseid ja 

pindalapõhiseid otsetoetuseid. Pindalapõhiste otsetoetutena on taotlejatel võimalus taotleda 

ühtset pindalatoetust ja täiendavaid otsetoetuseid.  
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Maaelu arengukava toetuste eripäraks on maapiirkondades põllumajandustoodete tootmise 

ja töötlemise rahastamine, soodustades  keskkonna säästlikku kasutamist. Võrreldes maaelu 

arengukava toetustega on pindalapõhiste otsetoetuste eripäraks peamiselt põllumaad 

hooldavate ettevõtjate sissetulekute suurendamine. 2015. aastal viidi läbi otsetoetuste 

struktuuri muudatus, millega kaasnes ühtse pindalatoetuse taotlejale kliimat ja keskkonda 

säästvate põllumajandustavade toetuse taotlemine ning lisaks tekkis võimalus uute 

taimekasvatustoetuste saamiseks (ÜPP Teie riigis 2016: 2-3). 

 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames makstakse Eestis alates 2015. aastast 

mitmeid põllumajanduse otsetoetuseid (Põllumajanduse otsetoetused 2015-2020):  

a) ühtne pindalatoetus (edaspidi ÜPT) ja täiendavad otsetoetused, mille eesmärgiks on 

põllumajandustootjate sissetuleku toetamine vastavalt kasutuses oleva põllumaa 

pindalale; 

b) kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus ehk  rohestamine 

(edaspidi ROH), mille eesmärgiks on põllumajanduse mõju vähendamine 

keskkonnale; 

c) noore põllumajandustootja toetus (edaspidi NPT), mille eesmärgiks on põlvkondade 

vahetuse soodustamine põllumajanduses;  

d) toetus väiketootjatele (edaspidi VPT), mille eesmärgiks on toetusnõuete 

lihtsustamine taotlejatel, kes tegelevad põllumajandusega väiksel maa-alal;  

e) puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (edaspidi PKV), mille eesmärgiks on 

suurendada puu- ja köögiviljade kasvupinda, kogutoodangut ja parandada puu- ja 

köögiviljasektori konkurentsivõimet.  

 

Otsetoetuste taotlejad on kohustatud järgima mitmeid kehtestatud nõudeid. Euroopa Liidu 

ühise põllumajanduspoliitika reformi tulemusena aastal 2003 võeti kasutusele nõuetele 

vastavuse süsteem. Nõuetele vastavuse süsteem koosneb Headest Põllumajandus-ja 

Keskkonnatingimustest (HPK) ning Kohustuslikest Majapidamisnõuetest (KM) (Põhitõed 

2017: 6). Peamised nõuded taimekasvatuse otsetoetuste saamiseks on esitatud tabelis 2. 
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    Tabel 2. Otsetoetuste saamise üldised nõuded (Cap explained: 3-9) 

 

Aktiivse tootja nõue 
Toetust makstakse isikutele, kes tegelevad põllumajandusliku 

tootmisega 

Mitmekesistamise 

nõue 

ÜPT toetuse taotlejal on kohustus kasvatada vähemalt kahte või kolme 

erinevat põllukultuuri 

Põllumajandusliku 

tegevuse nõue  

NPT toetust makstakse kuni 40-aastasele alustavale 

põllumajandustootjale esimesel viiel tegutsemisaastal 

Toetusõiguslikkuse 

nõue 

Taotlejal on kohustus kasvatada toetusõiguslikke 

põllumajanduskultuure vähemalt ühel hektaril 

 

Tabel 2 põhjal on välja toodud peamised nõuetele vastavuse süsteemi nõuded, mis kehtivad 

taimekasvatuse otsetoetuste taotlejatele.  Otsetoetuste üldisteks nõueteks loetakse aktiivse 

tootja nõude täitmist ja toetusõiguslikkuse nõuete täitmist. Toetust saavad taotlejad, kes 

tegelevad aktiivselt põllumajandusega vähemalt 1 ha põllumajandusmaal. 

Põllumajandusliku tegevuse nõue kehtib NPT toetuse taotlejale.  NPT toetust makstakse 

kuni 40-aastasele taotlejale põllumajandusega alustamisel. Toetusõiguslikkuse nõue kehtib 

PKV toetuse taotlejale, kellel on kohustus vähemalt 1 hektari suurusel põllumaal kasvatada  

kultuure, mis kuuluvad toetusõiguslike kultuuride nimekirja (Pindalatoetused 2017: 6-8).  

 

Toetuste määramisel on taotlejal kohustus järgida ka põllumaa hooldamisnõudeid. 

Maaeluministeeriumi otsetoetuste määruses (§4 lg 3-7; §5 lg 4-5) on toodud 

põllumajandusmajandusliku tegevuse nõuded:  

a) põllumajandusmaad niidetakse või sellel maal karjatakse loomi; 

b) põllumajandusmaal kasvatatav kultuur peab olema külvatud hiljemalt 15. juunil; 

c) põllumajandusmaa peab olema niidetud ja niidetud hein kokku kogutud hiljemalt 20. 

augustil; 

d) püsirohumaad on lubatud hekseldada alates 5. juulist; 

e) põllumajandusmaal peab nõuetele vastavus olema visuaalselt tuvastatav kogu 

taotlusel märgitud alal. 

 

Ühtset pindalatoetust (ÜPT) makstakse nõuetele vastava põllumaa pindala kohta alates 

2004. aastast. ÜPT on pindalapõhine toetus, mille eesmärgiks on põllumajandustootjale 

osaliste kulutuste hüvitamine, mis võimaldab põllumaa hooldamist. ÜPT aitab säilitada 

põllumaa viljakust, mis võimaldab sama maad kasutada ka  tootmistegevuse eesmärgil. ÜPT 

taotlejale kehtivad nõuded kogu tema ettevõtte piiridesse kuuluva põllumaa kohta ja nõuete 

täitmine ei sõltu sellest, millisele maa-alale toetust taotletakse (Ühtne pindalatoetus… 2018).  
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Taimekasvatuse otsetoetuste taotlemisel kehtivad nõuetele vastavuse süsteemi nõuded, 

otsetoetuste üldised nõuded ja ÜPT nõuded. Nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid ning ÜPT 

nõudeid peavad täitma ka NPT ja PKV toetuse taotlejad. Uute taimekasvatustoetuste 

maksmine  on kaasa toonud ka mitmete nõuete muudatused toetuste taotlemisel (Nõuetele 

vastavus 2018): 

a) 2013. aastal ei toimunud muudatusi heades põllumajandus-ja keskkonnatingimuste 

(HPK) nõuetes; 

b) 2014. aasta kehtivates nõuetes on välja toodud põllumaal paiknevate võraaluste ja 

reavahede hooldamine; 

c) 2015. aastast muudeti kohustuslike majapidamisnõuete (KM) struktuur. 2015. aastast 

muutusid otsetoetused mitmeosaliseks ja  nõuetele vastavuse süsteemis ei kontrollita 

kõiki KM nõudeid. Rohumaade säilitamise kohustus on alates 2015. aastast 

otsetoetuste rohestamise üks osa; 

d) aastatel 2016-2018 nõuetele vastavuse süsteemis olulisi muudatusi ei toimunud. 

 

Taimekasvatuse otsetoetuste taotlemisel läbiviidud muudatused perioodil 2013-2018 on 

esitatud lisas 1. Alates 2013. aastast on peamiselt muudetud põllumaade hooldamise 

nõudeid. 2015. aastal muudeti otsetoetuste süsteemi. 2015. aastast lisandunud 

taimekasvatustoetused tõid kaasa muudatusi rohumaade hooldamisel ja põllukultuuride 

kasvatamisel. 2017. aastal muudeti ühtse pindalatoetuse taotlemisel põllumaade 

hooldusnõudeid.  Lisas 1 esitatud tabeli põhjal selgub,  et nõuete täitmiseks on kehtestatud 

kindlad kuupäevad, mille rikkumisel väheneb toetuste summa ja rikkumiste tuvastamisel 

toetust välja ei maksta. Seega on oluline iga-aastane nõuete täitmine ja uuendustega 

tutvumine. Oluline on meeles pidada rohumaade hooldamise tähtaegasid, et vähendada 

rikkumiste arvu. 

 

Ühtset pindalatoetust ja täiendavaid otsetoetusi taotlev füüsiline või juriidiline isik peab 

tegelema põllumajandusega. Ühtset pindalatoetust on võimalik taotleda maatükile, mis on 

vähemalt 1,00 hektari ulatuses toetusõiguslik. Põllumaa, millele taotletakse toetust, peab 

olema leitav ka PRIA  põllumassiivide registrist. Kõik tööd, mis põllumaal on teostatud, 

peavad olema kantud ka põlluraamatusse (Ühtse pindalatoetuse…2015). 
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Pindalapõhiste otsetoetuste taotlusprotsessis toimunud muudatused ajavahemikul 2010-

2018 on esitatud lisas 2. Toetuste taotlemisele on abiks 2010. aastast kasutusele võetud e-

PRIA teenus, mida 2014. aastal uuendati. 2013. aastal oli võimalus taotleda täiendavaid 

otsetoetuseid ning 2014. aastal üleminekutoetuseid. 2017. aastal oli tekkis uuesti võimalus 

üleminekutoetuste taotlemiseks. 2018. aastast alates võetakse kõik toetustaotlused vastu e-

PRIA teenuse vahendusel.  

 

Pindalatoetuste taotlemisel nõuab PRIA dokumentide esitamist. Taotleja peab esitama 

pindalatoetuste taotlusvormi, lisama põldude loetelu ja põllumassiivi kaardi. Lisaks 

ökoalade loetelu, põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud ja taotlus püsirohumaa 

kohustuse üleandmise või vastuvõtmise kohta (Põhitõed 2015: 6).  

 

Pindalatoetuste taotlemisel on abiks mitmed juhendid, mis on kättesaadavad kõikidele 

toetuste taotlejatele. Samuti on võimalik abi saada PRIA maakondlikest büroodest, kus 

toetuste taotlemist suunavad inspektorid. Teenuse e-PRIA kasutamine on lihtsustanud nii 

ametnike tööd kui ka võimaldanud põllumeestel iseseivalt toetuste taotlemisega tegeleda. 

Mitmed muudatused taotlusprotsessis on kasulikud, kuid nõuavad ka põllumeeste kursis 

olekut uuendustega.  

 

 

1.2. Toetustaotluste ja toetusnõuete kontroll ja rikkumiste tuvastamine  

 

Otsetoetusi rahastab Euroopa Liit. Euroopa Liidu liikmesriikidel on võimalik saada ühtset 

pindalatoetust (ÜPT) ja lisaks oma riigieelarvest täiendavaid otsetoetusi. Otsetoetuste 

süsteemi uuendati 2015. aastal, mis tõi kaasa muudatusi kogu otsetoetuste kontrolli 

süsteemis. Muudatustega nõuetele vastavuse süsteemis kaasnesid mitmed eksimused 

toetuste taotlemisel ja toetusnõuete täitmisel, mille tulemusel otsetoetuste summasid 

vähendati.  

Peamised toetussummade vähendamise põhjused on järgnevad (Talvik, Kraav 2014): 

a) toetustaotluse esitamine on hilinenud, 

b) toetustaotlustes on puudujäägid, 

c) kehtivaid toetusnõudeid on rikutud. 
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Otsetoetuste nõuete rikkumisi kontrollib PRIA varasemate aastate taotluste põhjal.  

Kohapealne kontroll teostatakse kontrollvalimisse sattunud taotlejatele. Muuhulgas 

teostatakse põldude mõõtmisel kaugseire kontroll. Enne kohapeal teostatavat põllumaa 

kontrolli viiakse läbi eeltöö, selgitamaks välja kontrollitava rohumaa maakasutus. 

Kohapealne kontroll viiakse läbi  inspektori poolt, kelle ülesandeks on tootmiseks kasutatava 

maa ja hooldusmaa eristamine (Abiks taotlejale 2018: 47-48).   

 

Tootmistegevuse ja põldude hooldamine peab olema kinnitatud visuaalse tuvastuse kaudu 

hiljemalt 10. või 20.augustiks. Tootmistegevust põllul kontrollitakse niitmise põhjal. Peale 

määratud tähtaega niidetud rohumaad ei loeta toetusõigusliku põllumaa hulka (Põhitõed 

2015: 14-15). Toetusõiguslikuks põllumaaks ei arvestata pidevalt või ajutiselt liigniiskeid 

alasid. Liigniisked alad ei võimalda põllumajanduslike tööde teostamist õigel ajal. 

Toetusõiguslikuna ei  arvestata põllumaa osa, millel hoiustatakse heina või paiknevad 

maastikuelemendid (Abiks taotlejale, 2018: 6).  

 

Pindalapõhised otsetoetused on ühtne pindalatoetus, täiendavad otsetoetused,  kliimat ja 

keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse ehk rohestamine. Pindalapõhiste toetuste 

peamistest rikkumistest annab ülevaate tabel 3. Peamiste rikkumistena tuuakse välja ühtse 

pindalatoetuse taotlemisel esinenud puudused ja lisaks rohestamise toetusnõuete 

rikkumised.  

 

Tabel 3. Pindalapõhiste toetuste rikkumised (Abiks taotlejale 2018: 48-53) 

 

Ühtse pindalatoetuse rikkumised Rohestamise toetuse rikkumised 

Maakasutusõiguse puudumine 
Põllukultuuride mitmekesistamise nõue on 

täitmata 

Erisused põllumaa suuruses ja taotlusel 

esitatud põllumaa pindalas 
Ökoalade puudumine põllumajandusmaal 

Kogu kasutuses olev põllumaa  on taotlusele 

märkimata jäetud 
Püsirohumaa on üles haritud 

Taotleja põllumaa pindala on alla 1 ha Üles haritud püsirohumaa on tagasi rajamata 

 

 

Ühtse pindalatoetuse määramisel hinnatakse eelkõige taotleja maakasutusõigust. Mitmete 

pindalapõhiste toetuste tagasinõuded on tingitud toetust taotleva isiku vastavate õiguste 

puudumisest. 
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Pindalapõhiste toetuste taotlejate suure arvu ja maa-alade arvukuse tõttu, mis võib hõlmata 

tuhandeid hektareid, muudab individuaalse taotleja toetusõiguslikkuse keeruliseks ja 

ajamahukaks. PRIA tuvastab ülalmainitud rikkumisi administratiivses kontrollis, mille 

käigus taotlusandmeid võrreldakse registri andmetega ning ka kohapealses kontrollis, mille 

kaudu tuvastatakse maaomaniku põllumaa kasutusõigus (Pindalatoetused… 2011). 

 

Pindalatoetuse vähenemise üheks põhjuseks on loetud toetuse taotlemine nõuetekohasest 

suuremale maa-alale. Kui kasutuses oleva põllumaa ja taotlusele märgitud põllumaa 

erinevus on suurem kui 3%, väheneb otsetoetuse kogusumma kuni 3% võrra. 

Kindlaksmääratud pindalast väiksema põllumaa kogupindala korral, määratakse taotlusel 

esitatav ühtse pindalatoetus  kogupindala arvu põhjal. Ühtset pindalatoetust ei maksta 

taotleja keeldumisel kohapealse kontrolli läbiviimisest (Abiks taotlejale  2018: 49). 

 

Pindalatoetuste summat vähendatakse, kui toetuse soovija pole taotlusele märkinud kogu 

kasutuses olevat põllumaad. Sel juhul vähendatakse toetust 0-3% võrra ja aluseks võetakse 

vähendamisest järele jääv summa. Ühtse pindalatoetuse ja täiendavate otsetoetuste 

taotlemisel on taotlejal kohustus hooldada vähemalt 1 hektari ulatuses põllumajandusmaad. 

Taotlussummat vähendatakse, kui nõuetele vastav kogu kasutuses olev põllumaa pindala on 

alla ühe hektari (Trell, 2017). 

 

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetuse saamise 

tingimuseks on taotletud põllumaa pind hektarites ja taotletav summa. Toetuse taotlemisel 

kehtivad ühtse pindalatoetusega sarnased nõuded. Taotluse esitamine peab toimuma 

õigeaegselt, kindlaksmääratud kuupäevadeks. Taotluse esitamise hilinedes vähendatakse 

toetuse summat 1% võrra iga hilinenud tööpäeva kohta. Toetust vähendatakse ka juhul, kui 

taotleja ei ole ära märkinud kogu kasutuses olevat põllumaad või võimaldanud kohapealse 

kontrolli läbiviimist (Ibid 2017).  

 

Rohestamise nõuete täitmisel on tuvastatud eksimusi põllumajanduskultuuride 

mitmekesistamise nõude täitmisel. Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise nõude korral 

kehtib kahe ja kolme kultuuri nõue, mille puhul peamine kultuur ei tohi ületada 75% 

põllumaast ja kahe peamise kultuuri kasvupind peab moodustama kuni 95% antud 

põllumaast.  
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Kahe kultuuri nõude rikkumise puhul vähendatakse toetussummat kahekordse rikkumisega 

pinna ulatuses. Kahe peamise kultuuri nõude rikkumisel vähendatakse toetust viiekordse 

rikkumisega pinna ulatuses. Rohestamise nõuete rikkumisi on määratud ökoalade 

puudumise korral. Ökoalad peavad moodustama kogu taotletavast põllumaast vähemalt 5%. 

Rikkumisi on esinenud ka püsirohumaa üles harimise kaudu või püsirohumaa tagasirajamise 

kohustuse mittetäitmise puhul (Abiks taotlejale 2018: 24-25).  

 

Rohestamise nõuete mittetäitmisel väheneb põllumaa pindala, mida kasutatakse järgneval 

aastal toetuse arvutamiseks. Esimesel kahel aastal vähendatakse pindala 0% piires, 

kolmandal ja neljandal aastal 20-25% piires. Toetussumma arvutamisel lähtutakse 

põllumaadest, millel on rohestamise nõuded täidetud (Talvik, Kraav 2014). 

 

Täiendavate otsetoetuste nõuete kontroll viiakse läbi administratiivselt. Administratiivselt 

vaadatakse üle taotlusel esitatud andmed ja kontrollitakse toetusnõuete täitmist. 

Toetusnõuete peamise rikkumise põhjuseks on taotlusel esitatud ühtse pindalatoetuse 

hektarite erinevus või taotleja toetusõiguste puudumine (Pindalatoetused ja…2013). 

 

Toetuse vähendamist arvestatakse rikkumise ulatuse, tõsiduse ja raskuse põhjal. Kontrolli 

käigus avastatud põllumajandusmaa hooldamata jätmise tagajärjel, toimub rikkumise 

tahtlikkust või hooletust. Hooletusest tingitud rikkumise puhul väheneb toetussumma 3%. 

Tahtliku rikkumise tuvastamisel, vähendatakse toetussummat 20% ulatuses. Tahtliku 

rikkumise korral on võimalik taotleja toetussumma kaotada täies ulatuses. Nõuete 

mittetäitmise avastamise korral  võimaldatakse toetuse soovijale oma eksimusi korrigeerida 

määratud tähtaja piires Tähtaegadest mitte kinni pidamisel jäetakse taotlus rahuldamata 

(Abiks taotlejale 2018: 51-55).  

 

Taimekasvatustoetuste muudatustega kaasnesid taotlejatele mitmed uued nõuded toetuste 

saamiseks. Muudatused on esitatud ka kõigis PRIA juhendites, kuid nende täitmine võib 

taotlejale põhjustada raskusi. Alates 2015. aastast ei keskenduta toetuste määramisel ainult 

põllumajanduslikule tegevusele vaid ka keskkonna säästmisele. Rohestamise nõuete 

täitmisega kaasnevad suuremad kulutused ning seetõttu võib arvata, et rohestamise nõuete 

lisandumine on muutnud ühtse pindalatoetuse saamise keerulisemaks. Püsirohumaade  
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hooldusnõuete iga-aastane muutmine raskendab oluliselt põllumajandustootjatel ja 

maaomanikel täita nõuetele vastava süsteemi nõudeid. Taotleja peab olema kõikidest 

muudatustest teadlik selleks, et nõudeid määratud ajaks täita. Mitmete hooldusnõuete 

täitmine võib olla aga keeruline ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu või teadmatusest 

läbiviidud uuenduste kohta. Selle tulemusel on perioodil 2013-2018 tuvastatud mitmeid 

nõuete rikkumisi, mis on peamiselt põhjustatud muudatustest taotlemisprotsessis.  
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2.TAIMEKASVATUSE OTSETOETUSTE NÕUETE  

RIKKUMISED AASTATEL 2013-2018    

 

2.1. Bakalaureusetöö metoodika   

 

Käesoleva bakalaureusetöö käigus uuritakse toetuste taotlemisel ja toetusnõuete täitmisel 

esinenud probleeme. Bakalaureusetöö koostamiseks kasutatakse nii esmaseid kui teiseseid 

andmeid, mis pärinevad PRIA inspektoritele suunatud küsimustiku vastustest ja PRIA 

andmebaasist.  

Kvantitatiivse uuringu eesmärgiks oli esmalt välja selgitada, millised muudatused on läbi 

viidud 2013-2018 aastatel toimunud otseteotuste saamiseks. Kvantitatiivse uuringu esimeses 

osas on autor kasutanud Maaeluministeeriumi poolt väljastatud informatsiooni 

põllumajanduslike otsetoetuste kohta erinevatel aastatel. Andmekogumise meetodina 

kasutas autor ka PRIA kohapealsete kontrollide juhendeid ja väljaandeid, kirjeldamaks 

erinevaid toetusnõudeid ja nõuete rikkumiste liike otsetoetuste taotlemisel. 

 

Bakalaureusetöö eesmärgi täitmiseks on kasutatud muuhulgas ka teadusartikleid ja 

aruandeid otsetoetuste nõuete rakendamisest Eestis aastatel 2013-2018. Kuna toetuste 

väljamaksmine sõltub mitmetest teguritest, siis andis autor ülevaate toetusõigusliku 

põllumaa pindala muutustest ja pindalapõhiste otsetoetuste esitatud taotlustest ning  

kehtestatud toetuse ühikumäärast aastatel 2013-2018. 

 

Kvantitatiivse uuringu teises osas kasutas autor Põllumajanduse Registrite Ja Informatsiooni 

Ameti (edaspidi PRIA)  andmebaasist pärit andmeid, mis annavad ülevaate taimekasvatuse 

otsetoetuste ja täiendavate otsetoetuste väljamaksetest valitud perioodil. Autor kirjeldas ka 

muudatusi taotlemisprotsessis selgitamaks välja toetuste väljamakstavate summade 

muutuseid.  

Otsetoetuste taotlemisel esinenud rikkumiste analüüsi koostamiseks pöördus 

bakalaureusetöö autor PRIA poole. Autor soovis saada andmeid pindalapõhiste otsetoetuste 

nõuete rikkumiste kohta. Valitud andmed on esitatud  arvuliselt võimaldamaks erinevate 

aastate võrdlust.    
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Rikkumiste analüüs on koostatud 2013-2018 aastate nõuete eksimuste kohta toetusmeetmete 

põhjal.  

1. Selgitatakse, kuidas lisandunud otsetoetused on kaasa toonud arvukamaid nõuete 

rikkumisi.  

2. Tuuakse välja nii toetusõiguslikkuse nõude rikkumised kui heade põllumajandus-ja 

keskkonnatavade nõuete rikkumised.  

3. Autor selgitab välja, millised põllumaade hooldusnõuete muudatused on nõuete 

eksimusi vähendanud.   

 

Analüüsi koostamisel kasutatakse 2018. aasta juhendit, mida kasutavad PRIA inspektorid 

kohapealseid kontrolle läbi viies. Analüüsis kasutas autor ka PRIA menetlusbüroo poolt 

väljastatud teavet, millele on võimaldatud ligipääs internetis.  Antud andmete põhjal oli 

võimalik anda ülevaade toetussumma väljaarvestamise süsteemist nõuete vastu eksimisel. 

Töös on autor kasutanud lisaks eelnevale ka enda  omandatud teadmisi, tuginedes PRIA 

büroos läbitud praktikale.  Praktika käigus  omandas  autor informatsiooni rikkumiste kohta 

kohapealseid kontrolle teostavatelt inspektoritelt. Läbitud praktika põhjal tuuakse näiteid 

2018. aastal kohapealse pindalatoetuse kontrolli läbiviimisest ning tuvastatud nõuete 

rikkumisest.  

 

Otsetoetuste rikkumiste analüüsi tulemuste selgitamiseks kasutatakse Euroopa 

Põllumajandus-ja Kaubanduskoja poolt avaldatud artikleid, millele on samuti võimaldatud 

ligipääs internetis. Töös esitatakse arvamusi otsetoetuste taotlemise kohta Euroopa 

Majandus-ja Sotisaalkomitee ning Euroopa Komisjoni poolt. Lisaks sellele on esitatud 

mitmeid võimalusi nõuetele vastavuse süsteemi parandamiseks, mis aitaks rikkumisi 

vähendada.  

 

Kvantitatiivse uuringu andmete kogumiseks on kasutatud küsitlust. Ankeetküsitlus oli 

suunatud PRIA maakondlikele inspektoritele (lisa 3). PRIA inspektoritele suunatud küsitluse 

eesmärgiks oli täiendada statistilist analüüsi ja selgitada välja,  millise taimekasvatustoetuse 

taotlemisel on esinenud enim eksimusi;  milliste nõuete täitmise vastu on taotlejad kõige 

rohkem eksinud. 
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Küsitluse põhjal soovitakse teada saada, kas iga-aastased nõuete muudatused on vajalikud 

ja millised  muudatused toetusnõuetes on mõjutanud kontrollide läbiviimist või rikkumiste 

tuvastamist. Küsimustik oli koostatud kolme plokina: vastajate üldandmed; taimekasvatuse 

otsetoetuste taotlemine; taimekasvatuse otsetoetuste nõuete täitmine ja kontroll. Küsimustik 

koosnes nii suletud kui avatud küsimustest. Suletud küsimused andsid informatsiooni 

peamiste nõuete rikkumiste kohta. Avatud küsimuste vastused aitasid selgitada kohapealsete 

kontrollide vajalikkust ning andsid olulist informatsiooni rikkumiste vähendamise 

võimalustest. Küsitlus oli eestikeelne ja koostati Google Drive veebikeskkonnas. 

Küsimustik edastati vastajatele meili teel. Uuringu valimi moodustasid 52 inspektorit. 

Küsimustikule vastas 13 inspektorit, kelle vastuste abil saadi statistilise analüüsi 

täiendamiseks piisavalt vajalikku informatsiooni. 

 

 

2.2. Otsetoetuste väljamaksed toetuse liigiti    

 

Põllumajanduse ja maaelu arendamiseks makstakse toetusi Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika seaduse järgi.  Ühine põllumajanduspoliitika seadus on vastu võetud 

eesmärgiga toetada kõikide Euroopa Liidu riikide põllumajanduslikku tegevust. Euroopa 

Liidu eelarvest makstakse umbes 38%  põllumajanduse ja maaelu arendamiseks. Iga aasta 

makstavad toetused on abiks ettearvamatute ilmastikuoludega toime tulemiseks ja 

tootmiskulude hüvitamiseks (EU agriculture…2015:2). Maaelu arengu toetamist 

rahastatakse Eesti ja Euroopa Liidu eelarvest (joonis 1). Riigieelarvest rahastatakse 

üleminekutoetusi, kõikide teiste toetuste rahastamise allikaks on Euroopa Liidu Ühise 

Põllumajanduspoliitika eelarve. Eestile eraldatud aastane otsetoetuste kogusumma on 

kasvanud ajavahemikul 2013-2018. 

 

 

Joonis 1. Otsetoetuste ja üleminekutoetuste määratud eelarved (eurot) Eestis aastatel 2013-

2018 (Põllumajandussektori…2015:58; Põllumajandussektori…2018:36) 
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 2013. aastal otsustati põllumajandusministeeriumis üleminekutoetuste maksmist 

vähendada. Muuhulgas lepiti 2013. aastal põllumajandusministeeriumis kokku otsetoetuste 

struktuur, muutes otsetoetuste taotlemise mitmeosaliseks - kohustuslikud otsetoetused ja 

riigi jaoks vabatahtlikud otsetoetused.  Kohustuslikeks toetusteks määrati ühtne 

pindalatoetus, kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavadega toetus ning toetus 

noortele põllumajandustootjatele. Vabatahtlike toetustena rakendati riigis toetust 

väiketootjatele, ümberjaotavat toetust ja tootmiskohustusega seotud toetust. Muudatuste 

teostamisel määrati aasta 2014 üleminekuaastaks. Sel perioodil valmistati ette  järgnevate 

aastate toetuste maksmise skeem ja lepiti kokku rahastamine (Ülevaade…2013). Eelnevalt 

läbi viidud muudatusi seletab joonis 1. 2013. aasta otsetoetuste vähendamise tulemusel 

kahanes otsetoetuste kogusumma aastaks 2014 120,06 eurolt  110,3 miljoni euroni. 

Täiendavate otsetoetuste rahastamise lõpetamine 2013. aastal  tõi kaasa järgnevatel aastatel 

otsetoetusteks määratud eelarve vähenemise.  

 

Ühise põllumajanduspoliitika muudatuste tulemusel 2013. aastal eraldati otsetoetuste 

väljamaksetest üks osa kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise 

makseteks. Muudatuse eesmärgiks on  säästa keskkonna kahjustamist põllumajandusliku 

tegevuse tulemusel. Mitmete uuringute tulemusel on jõutud arusaamisele, et kulutused 

rohestamise nõuete täitmiseks on suuremad, kui tootmisest saadav tulu. Seetõttu ollakse 

arvamusel, et toetuste eelarve peaks veelgi kasvama, mis võimaldaks toetada nii keskkonda 

kui säästvat põllumajandust (Finco et al. 2013:47-48).  Joonise põhjal selgub, et 2015. aastast 

alates otsetoetuste eelarve kasvas. 2017. aastast maksti taas otsetoetustele lisaks 

üleminekutoetusi, suurendades toetustele määratud eelarve 143 miljoni euroni.  

 

2017. aastal mõjutas põllumajanduslikku tegevust suurel määral ilmastik. Pidevate vihmade 

ja üleujutuste tõttu jäid paljudel taotlejatel külvamata taliviljad või saak hävines. 

Liigniiskuse tõttu jäid mitmetelt põldudelt koristamata köögivili ja kartul. PRIA-s määrati 

2018. aastaks välja erakorralised toetused kartuli-ja köögiviljakasvatajatele ning 

taliviljakasvatajatele (Erakorraline toetus…2018). Selle tulemusel kasvas otsetoetustele 

määratud eelarve 2018. aastaks 152,3 miljoni euroni. 

 

Euroopa Komisjoni poolt eraldatakse Eesti riigile iga aasta otsetoetuste maksmiseks kindel 

summa, mille arvestamisel võetakse aluseks erinevad toetusliigid. PRIA määrab toetuste  
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ühikumäärad taotluste menetlemise põhjal ja arvestab teostatud kontrollide tulemusi. Kõige 

rohkem on erinevate aastate jooksul makstud toetusi ühtse pindalatoetuse taotlejatele (PRIA 

alustab pindalatoetuste…2011).  

 

Otsetoetuste ühikumäär arvutatakse välja ühtse pindalatoetuse heakskiidetud taotluste ja 

hooldatud põllumaa hektarite ning määratud toetussumma põhjal (joonis 2). Ühtse 

pindalatoetuse taotlusi esitas 2014.aastal 17153 taotlejat 936358 hektari toetusõigusliku 

põllumajandusliku maa eest. Hooldatud põllumaa pind  oli 2013.aastaga võrreldes suurem 

11833 hektari võrra ning ühtlasi kasvas toetustaotluste arv. 

Alates 2015. aastast suurenes toetusõigusliku põllumaa pindala, mille põhjal määrati ühtset 

pindalatoetust ja kliimat ning keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust ehk 

rohestamine. Taotlusi pindalapõhiste otsetoetuste saamiseks esitati 2015. aastal 17080 

taotleja poolt.  2016. aastaks kahanes valitud näitaja 15387-ni, mis näitab et 2015. aastal läbi 

viidud otsetoetuste süsteemi muudatus mõjutas taotlejate soovi toetusi saada.  

 

 

Joonis 2. Ühtse pindalatoetuse taotluste muudatused põllumajandusliku maa kohta (tuhat 

hektarit) ning ühtse pindalatoetuse taotlejate arvu muudatused aastatel 2013-2018 

(Põllumajandussektori…2015:58; Põllumajandussektori…2018:40) 

 

2017. aastal võeti ühtse pindalatoetuse ja rohestamise toetustaotlusi kokku 14992 taotlejalt 

959,9 tuhande hektari põllumaa hooldamise eest. 2018. aastaks kasvas toetusõigusliku 

põllumajandusliku maa pindala ning vähenes toetuste taotlejate arv võrreldes eelneva 

perioodiga. Joonis 2 põhjal selgub, et kuigi taotlused hooldatud põllumajandusliku maa 

pindala kohta kasvasid, vähenes ühtse pindalatoetuse taotlemine perioodil 2013-2018.  
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Mitmed muudatused põllumaade hooldusnõuetes võisid mõjutada taotlejate soovi 

otsetoetusi saada. Eelnevale analüüsile võib näitena tuua 2015. aasta, mil tekkis kohustus 

täita  kliimat ning keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise nõudeid. 

Antud aastast alates hakati ühtse pindalatoetuste taotlusi vähem esitama. Põhjuseks võis olla 

uus kehtestatud toetusnõue, mida taotlejad ei olnud võimelised enam täitma. Rohestamise 

nõude täitmisega kaasnevad liigsed kulutused põllumaa hooldamiseks ning väljamakstavad 

toetusummad on nende kulude katmiseks liiga madalad. Sellega võis omakorda kaasneda 

mitmete põllumajanduslike üksuste tegevuse lõpetamine (Viira, et al. 2016: 29). 

 

Otsetoetuste suurus sõltub peamiselt põllumaa pindalast, mille põhjal arvutatakse välja 

toetuste ühikumäärad. Toetuste määramise eelarve ja taotletud põllumaa pindala on perioodil 

2013-2018 muutunud ning selle tulemusena on muutunud iga-aastaselt kehtestatud 

ühikumäär (joonis 3), mille alusel toetust makstakse. 

 

 

 

Joonis 3. ÜPT ühikumäär aastatel 2013-2018 ja rohestamise ühikumäär (€/ha)  aastatel 

2015-2018  (Otsetoetuste… 2018) 

 

Ühikumäära arvutused põhinevad 2009. aasta toetusõiguslikul pindalal. Näiteks maksti 

2012. aastani täiendavaid riiklikke otsetoetusi. Täiendavate toetuste maksmise lõpetamisel 

määrati 2013. aastal lisaks otsetoetustele üleminekutoetusi, vähendamaks muudatustest 

tingitud toetussummade kahanemist. 2014. aastast täiendavate otsetoetuste määramine  

lõpetati ning kõige rohkem maksti sel perioodil ühtset pindalatoetust. Selle tulemusel ühtse 

pindalatoetuse ühikumäär kasvas, võrreldes eelneva aastaga (Eesti 

põllumajandustoetused…2013). 
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2015. aastast maksti ühtsele pindalatoetusele lisaks mitmeid teisi taimekasvatuse 

otsetoetuseid. Ühtse pindalatoetuse taotlemiseks toetuse ühikumäär oli 2014. aastal 114,1 

€/ha, mis aastaks 2015 vähenes ning ühikumäär oli 79,51€/ha. Järgnevatel aastatel püsis 

kehtestatud pindalatoetuste ühikumäär stabiilsena. Selle põhjuseks võisid olla uued 

taimekasvatustoetused, mida alates 2015. aastast hakati maksma. Ühtse pindalatoetuse 

saamiseks esitati vähem taotlusi, sest  tekkis võimalus uute toetuste taotlemiseks. 

 

Madalam ühikumäär mõjutab omakorda väljamakstavate pindalatoetuste summasid, mida 

põlluharijad oma kulutuste vähendamiseks taotlevad.  Ühikumäära alusel makstakse välja 

otsetoetused. Otsetoetuste väljamakstavatest summadest annab ülevaate Tabel 4. Tabelis on 

esitatud perioodil 2013-2017 makstavad otsetoetused ja täiendavad otsetoetused. 2018. aasta 

väljamaksete kohta on esitatud hetkel PRIA andmebaasist osaliselt leitavad andmed. 

 

Tabel 4. Taimekasvatuse otsetoetuste väljamaksed toetusgruppide lõikes (eurot) aastatel 

2013-2018 ( PRIA statistika;) 

 

Toetusliik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ÜPT 99 787 450 108 108 606 69 559 634 80 847 156 79 905 933 81 500 388 

PTO 9 262 649 1 956 - - 599 505 … 

SEL 25 324 - - - 16 208 … 

ROH - - 31 422 454 36 473 770 36 713 710 ... 

NPT - - 253 126 353 593 350 240 866 235 

PKV - - 719 654 885 518 533 890 523 122 

VPT - - 1 286 192 107 3185 999 994 819 608 

KOKKU 131 742 432 112 111 653 106 152 843 123 392 990 143 233 160 153 000 000 

 

Tabeli põhjal selgub, et PRIA suurim kliendigrupp aastast 2013. aastast kuni aastani 2018 

on olnud ühtse pindalatoetuse taotlejad. 2013. aastal maksti välja ühtset pindalatoetust (ÜPT)  

ja lisaks täiendavaid otsetoetuseid - põllumajanduskultuuri üleminekutoetust (PTO) ja 

heinaseemne üleminekutoetust (SEL). 2014. aastal maksti välja põllumajanduskultuuri 

täiendavat otsetoetust (PTO) ja ühtset pindalatoetust. Ühtset pindalatoetust maksti 2014. 

aastal välja rohkem kui eelnevatel aastatel.  Täiendavate otsetoetuste väljamaksmine lõpetati 

peale 2014 aastat, mille tulemusel vähenes kogu otsetoetuste väljamakstav summa.  

 

Tuginedes eelnevale analüüsile, toimusid 2015. aastal mitmed muudatused pindalatoetuste 

taotlemisprotsessis.  ÜPT taotlejatel oli kohustus aktiivselt põllumajandusega tegeleda ning  
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kehtinud minimaalsed hooldusnõuded muutusid üheks tingimuseks, et toetust taotleda.  

2015. aastal oli Eestis võimalik esitada taotlusi uutele pindalapõhistele otsetoetustele. Ühtse 

pindalatoetusele lisaks maksti välja kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade 

toetust ehk rohestamise toetust (ROH), noore põllumajandustootja toetust (NPT), 

väikepõllumajandustootja toetust (VPT) ning puu- ja köögivilja kasvatamise toetust (PKV 

(Põllumajandussektori 2015: 60-62).  

Tabeli põhjal selgub, et 2015. aastast olid ühtse pindalatoetuse väljamaksed ning kogu 

otsetoetuste väljamakstav summa valitud perioodi madalaim. 2016. aastal 

taotlemisprotsessis muudatusi läbi ei viidud ning välja maksti rohkem otsetoetusi kui 

eelneval perioodil. Kogu otsetoetuste väljamakstav summa ületas 2016. aastal nii 2014-2015 

aastal tehtud väljamaksed. 2017. aastast alustati uuesti täiendavate otsetoetuste maksmist. 

Kokku maksti 2017. aastal seitset  taimekasvatuse otsetoetust – 5 pindalapõhist otsetoetust 

ja 2 pindalaga seotud üleminekutoetust. 2017. aastal kasvas nii otsetoetuste eelarve, kui kogu 

väljamakstud summad taimekasvatuse toetamiseks.  

 

 

2.3. Otsetoetuste rikkumiste analüüs nõuetele vastavuse põhjal 

 

Eelnevalt on välja toodud otsetoetuste väljamakstud summad aastatel 2013-2018. Antud 

perioodil esines toetusnõuete vastu eksimisi, mille tulemusel esilagu määratud 

toetussummasid vähendati või toetus nõuti tagasi. Otsetoetuste rahastamata jätmise 

põhjustena analüüsitakse järgnevalt nii taotlusprotsessis läbi viidud uuenduste mõju kui ka 

põllumaade hooldusnõuete täitmata jätmisel esinenud rikkumisi.  

 

Nõuete rikkumisi hinnatakse hindamismaatriksite järgi. Hindamismaatriksid jagunevad 

järgnevalt (Nõuetele vastavus ja…2018: 6): 

a) tõsiduse järgi hinnatakse nõuete rikkumise tagajärgi; 

b) ulatuse järgi hinnatakse rikkumise mõju kogu põllumajandustegevusele; 

c) püsivuse järgi hinnatakse nõuete rikkumise korduvust.  

 

Hindamismaatriksi põhjal antakse toetusnõuete rikkumisele hinnang 4-punkti skaala põhjal. 

Esmasel rikkumisel vähendatakse toetussummat 5% võrra. Korduv rikkumine toob kaasa 
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toetussumma vähendamise 3-15% võrra. Korduva rikkumise korral on sama nõuet rikutud 

mitmel korral kolme kalendriaasta jooksul, mil toetust on taotletud (Ibid: 6). 

 

Pindalatoetuste rikkumiste hindamine toimub kindla arvutussüsteemi põhjal (Trell 2016): 

1) arvutatakse välja toetusõigusliku põllumaa pindala ühtse pindalatoetuse taotlejale, 

mille aluseks võetakse taotlusel esitatud põllumaa pind ja toetussumma; 

2) võrreldakse kindlaksmääratud pinna suurust taotlusel esitatud põllumaa pindala 

põhjal; 

3) arvutatakse välja pindade erinevuse protsent ning määratakse karistuse ulatus; 

4) kontrollitakse toetusõiguslikkuse nõuet ehk põllumaa pindala suurust, mis peaks 

olema üle 1 hektari.  

 

Samad nõuded kehtivad rohestamise toetuse taotlemisel. Rohestamise nõuete rikkumiste 

hindamisel (Ibid 2016): 

1) arvutatakse välja erinevuse protsent, mis näitab, kui suures osas on põllukultuuride 

75% nõuet täidetud kogu põllumaast, 

2) kontrollitakse ökoalade 5% nõude täitmist, 

3) kontrollitakse püsirohumaa säilitamise nõuet. 

 

Püsirohumaaks loetakse maa-ala, millel on kasvatatud heintaimede segu vähemalt 5 aastat.  

Kui heintaimi on samal põllumaal kasvatatud vähem kui 5 aastat, näidatakse taotlusel, et 

maa-ala hoitakse kesas ökoalade nõuete täitmiseks.  Kui kahe eelneva aasta jooksul on 

püsirohumaa üles haritud, tekib taotlejal kohustus püsirohumaa tagasi rajada. Tagasirajatud 

püsirohumaad on kohustus hoida samal kohal 6nda taotlusaastani. Selle nõude rikkumisel, 

vähendatakse toetussummat kuni 6nda taotlusaastani (Ibid 2016). 

 

Selleks, et vältida nõuete rikkumisi, on oluline toetuse taotlemisel korrektsed andmed 

esitada. Sel juhul on võimalik toetussumma õigesti välja arvutada ja väheneb erinevate 

lisakontrollide läbiviimine otsetoetuste taotlemisel  

 

Nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid on kohustus järgida taotlejatel, kes taotlevad ühtset 

pindalatoetust (ÜPT) koos rohestamise toetusega (ROH), noore põllumajandustootja toetust 

(NPT) ning puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust (PKV).  
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Väiketootjate toetuse (VPT) ja üleminekutoetuste taotlejatele nõuete vastavuse süsteem ei 

kehti (Nõuetele vastavus 2018: 4). Nõuetele vastavuse süsteemi nõuete rikkumiste arv on 

alates 2015.aastast on kasvanud (joonis 4).  

 

 

Joonis 4. Taimekasvatuse otsetoetuste nõudeid rikkunud taotlejate arv toetusmeetmete 

põhjal aastatel 2013-2018. (Uus 2019, autori koostatud) 

 

Joonise 4 põhjal selgub, et perioodil 2013-2014 esines kõige vähem nõuete rikkumisi 

toetuste taotlemisel. Sel perioodil oli võimalik taotleda ühtset pindalatoetust ja 

üleminekutoetusi. Olulisi muudatusi toetusnõuetes sel perioodil läbi ei viidud ning seetõttu 

rikkumiste arvukus oli madal võrreldes järgnevate aastatega. 2015. aastast alates, kui 

lisandus rohestamise toetuse taotlemise kohustus ühtse pindalatoetuste taotlejatele, suurenes 

ka rikkumiste arv. 2015. aastal ei täitnud rohestamise nõudeid 972 taotlejat, kuid  2016. 

aastaks kasvas rikkumiste arv kahekordseks.  

 

Nõuetele vastavuse süsteemi on võimalik parandada, tehes kindlaks peamised rikkumiste 

põhjused. 2015. aastal jõuti Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee poolt järeldusele, et 

kehtestatud rohestamise nõudeid võib olla keeruline täita tähtajaliselt muutlike 

ilmastikutingimuste tõttu. Selle tulemusel arvati, et nõuete rikkumisel võiks põllumeestel 

olla rohkem võimalusi oma olukorda parandada. Näitena pakuti välja, et nõuete rikkumisel 

vähenev toetussumma võiks olla võrdne makstavate summadega. Selline muudatus aitaks 

kaasa iga-aastaseid hooldusnõuete rikkumisi vähendada (Bürokraatiat ühise 

põllumajanduspoliitika…2015). 
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Põllumaa hooldusnõudeid muudeti perioodil 2015- 2016. See võis kaasa tuua arvukamaid 

hooldusnõuete rikkumisi, mis olid eelkõige põhjustatud teadmatusest toimunud muudatuste 

kohta. Näitena võisid osad põllupidajad niitmise teenust sisse tellida või vajasid rohumaa 

niitmiseks masinaid, mille soetamine suurendas väljaminekuid. Tuvastatud rikkumiste tõttu 

2015. aastal toetussummat vähendati, mille tulemusel hooldusnõuete täitmine muutus 

keerulisemaks järgneval aastal. Selle tulemusel võisid põllupidajad ka loobuda ühtse 

pindalatoetuse taotlemisest (Viira et al. 2016:11).  

 

Joonise 4 põhjal on näha, et kõige vähem on esinenud rikkumisi puu- ja köögivilja 

kasvatamise (PKV) toetuse taotlemisel. Joonisel ei ole välja toodud VPT nõuete rikkumisi, 

sest perioodil 2013-2018 ei tuvastatud toetusõiguslikkuse nõude rikkumisi antud toetuse 

taotlejatel. Joonise põhjal selgub, et 2015. aastast, mil rohestamise nõuded kehtestati, on 

rikkumiste arv kasvanud. 2015 tuvastati rohestamise nõuete rikkumisi 972 taotlejal ja ühtse 

pindalatoetuse nõuete rikkumisi 937 taotlejal.   

 

2016. aastal rikkumiste arv kasvas ning rohestamise nõuete rikkumisi tuvastati 1911 

taotlejal, ühtse pindalatoetuse nõuete rikkumisi 2022 taotlejal.  2017-2018. aastal rikkumiste 

arvukus kasvas veelgi  ning rohestamise nõuete mittevastavusi tuvastati rohkem kui ühtse 

pindalatoetuse  taotlemisel. Rikkumiste arvukuse suurenemisel võib järeldada, et ühtse 

pindalatoetuse nõuete muudatus ei ole kasulik olnud ning seetõttu on ka vähenenud antud 

toetuse taotlemine. 

 

Rohestamise nõude lisandumise üle on arutletud ka Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee 

poolt. Näiteks otsustati juba 2015. aastal Euroopa Liidu Ühise põllumajanduspoliitika 

lihtsamaks ja arusaadavamaks muuta. PRIA poolt kinnitatud toetussummad maksti sel ajal 

välja alles taotlemisele järgneval aastal põhjustades põllumeestele liigseid kulutusi toetuse 

taotlusperioodil. See võib olla üheks põhjuseks, miks 2016. aastal nõuete rikkumine 

suurenes. Lisaks sellele kujunes Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee poolt arvamus, et 

2015. aastal lisatud rohestamise nõue ei aita kaasa keskkonna säästmisele (Bürokraatiat 

ühise põllumajanduspoliitika…2015).  

 

Rohestamise üheks nõudeks on ökoloogilise kasutuseesmärgiga alade olemasolu. Nõue on 

kehtestatud  aitamaks kaasa elurikkuse säilimisele ja keskkonnasaaste vähendamisele.  



28 

 

Seetõttu ei ole ökoaladel lubatud kasutada taimekaitsevahendeid, mis on üheks 

keskkonnaprobleemide tekitajaks. 2017. aastal jõuti Euroopa Komisjonil otsusele, et 

taimekaitsevahendite kasutamine on kasulik taimedele varases kasvufaasis, aidates tõrjuda 

umbrohtu. Taimekaitsevahendite kasutamise keelustamisel on tulemuseks liigne umbrohi. 

Selle tulemusel väheneb põllumajanduslikust tootmisest saadavat kasu ja võib väheneda 

osade kultuuride kasvatamine. Seetõttu pole sellise nõude kehtestamine kasulik 

põllumeestele, kellel aasta saak põllult võib väheneda. Lisaks on kohustus säilitada osa 

põllumajandusmaast püsirohumaana ning selle nõude rikkumisel tekib taotlejale 

püsirohimaa tagasirajamise kohustus. Euroopa Komisjoni poolt jõuti 2017. aastal 

järeldusele, et rohestamise nõuded peaksid olema kasulikud nii majandusele kui 

keskkonnale. Komisjoni eesmärgiks oli nõuetele vastavuse süsteemi parandada  (Brüsselis 

arutati otsetoetuste…2017). 

 

Nõuetele vastavuse süsteemi aitaks muuta nõuete rikkumiste põhjuste kindlaks tegemine.  

Otsetoetuste taotlemisel on kohustus täita nõuetele vastavuse nõudeid, HPK nõudeid ning 

KM nõudeid.  Nõuetele vastavuse alla kuulub põllumaa toetusõiguslikkuse nõuete täitmine 

(joonis 5).  

 

 

Joonis 5. Pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel toetusõiguslikkuse nõudeid rikkunud 

taotlejate arv aastatel 2013-2018 (Uus 2019, autori koostatud) 

 

Joonisel 5 on toetusõiguslikkuse nõuete rikkumistest välja toodud kaks liiki rikkumisi- põld 

ei ole  toetusõiguslik ja toetuste taotlejal puudub põllumaa omamisele õigus. ÜPT 

toetusõiguslikkuse nõude täitmiseks peab taotletava põllu pindala olema suurem kui 0,30 

hektarit.  Kui põllud, millele toetust taotletakse, asuvad ühel ja samal põllumassiivil ning 

moodustavad kokku 0,30 hektarist suurema ala, loetakse see toetusõiguslikuks. Taotleja võib 

toetusõiguslikul põllumaal kasvatada viljapuid või marjapõõsaid. Ühe hektari kohta ei ole  

27

243

12

197

36

139
86 6971

108
60 74

0

100

200

300

Põld ei ÜPT toetusõiguslik Põllumaa omamisel puudub õiguslik  alus

Ta
o

tl
ej

at
e 

ar
v

Aasta

2013

2014

2015

2016

2017

2018



29 

 

lubatud põllumaal kasvatada üle 50 puu või põõsa. Rikkumise tuvastamisel on taotlusel 

esitatud põllumassiiv kokku moodustanud väiksema ala kui 0,30 hektarit (Juhend…2018: 

125, 285).  Antud rikkumise tuvastamise arv kasvas 2016. aastaks, mil selle nõude täitmise 

vastu eksis 86 taotlejat. Järgnevatel aastatel rikkumiste arvukus vähenes.  

Toetusõiguslikkuse nõuete rikkumistest moodustas suure osa maakasutusõiguse puudumine. 

2013. aastal tuvastati antud nõude rikkumist 243 taotlejal. Võrreldes 2016. aasta rikkumiste 

arvu 2018. aastaga, on näha rikkumiste vähenemist. Kui eelnevalt oli välja toodud, et 2015 

aasta nõuete muudatus tõi kaasa rikkumiste suurenemise toetusliikide põhjal, siis antud 

nõude täitmisel vähenes rikkumiste arv 2016. aastaks.   

 

Nõuetele vastavuse alla kuuluvad ka  heade põllumajandus-ja keskkonnatavade nõuded 

(HPK), kohustuslikud majapidamisnõuded (KM) ning püsirohumaa säilitamise nõue. HPK 

nõuded 2015. aastast alates määrati otsetoetuste toetusõiguslikkuse nõueteks. Rohumaa peab 

olema niidetud 20.augustiks ning niitmist tuvastatakse visuaalselt põllumaal. Näiteks on 

niitmata põllul  augusti algul  taimestikul seeme valminud ning põllumaal võib kasvada ka 

õitsvaid taimi. Kui põllumaa on hooldatud juulis, siis augusti alguses, kui kontroll läbi 

viiakse, on niide kokku kogutud ning põllul asetsevad heinapallid või hunnikud. Rikkumine 

tuvastatakse aga sel juhul kui rohumaad ei ole hooldatud ning põllul kasvab kuivanud 

taimestik. (Juhend 2018: 132). Üheks põhiliseks nõuete rikkumiseks perioodil 2015-2018 on 

olnud HPK nõuete rikkumine (joonis 6 ).  

 

 

Joonis 6. Pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel põllumaa hooldusnõudeid rikkunud 

taotlejate arv aastatel 2013-2018 (Uus 2019, autori koostatud) 
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Joonisel 6 on näha, et vastava nõude rikkumist on esinenud alates 2015. aastast, mil 

toetusõiguslikkuse määramist muudeti. 2015. aastal rikkus hooldusnõuet 207 taotlejat, kuid 

2016. aastal rikkumiste arv kasvas 278-ni. 2016.aastal oli rikkumisi 278 taotlejal ning 

2017.aastal esines rikkumisi 302  taotlejal.  

 

Tulemusena antud analüüsile võib öelda, et 2017. aastal oli põldude niitmata jätmise arvukus 

kasvanud.  Näiteks esimesel toetuse taotlemise aastal võis põld niitmata jääda ja oli võimalik 

saada ÜPT toetust, kuid teisel aastal see enam ei kehtinud. Taotlejad rikkusid toetuse saamise 

nõuet aastal 2016. Selle tulemusel aastal 2017 nende taotlejate arv kasvas, kes olid 

2016.aastal oma põllud niitnud või hekseldanud. Järeldan, et seda rikkumist esineb kõige 

rohkem, sest taotlejad ei olnud võimelised kõiki põlde tähtajaliselt niitma.  

 

2018. aastal PRIA büroos praktikal viibides, käis töö autor koos inspektoritega põllumaade 

hooldusnõuete täitmist kontrollimas. Ühel taotlejal oli kontrolli läbiviimise ajaks põllumaa, 

millele ühtset pindalatoetust taotleti oli peaaegu täies ulatuses niitmata, mis muutis kontrolli 

teostamise väga keeruliseks. Selle tulemusel mõõdeti põld täpselt selles ulatuses, kus 

hooldusnõuded olid täidetud. Taotlejat teavitati ning samal põllumaal tuli läbi viia uus 

kontroll, et teada saada, kas põllumaa omanikul on õigus toetuse saamiseks. PRIA 

inspektorid olid arvamusel, et üheks nõuete rikkumise põhuseks on taotleja teadmatus 

hooldusnõuete täitmise kohta. Näiteks võib ühele taotlejale kuuluda mitukümmend põldu, 

mida ta ise ei hoolda. Põldude hooldamisega tegelevad palgatud töötajad, kes pole teadlikud, 

millisele osale põllust täpselt toetust taotletakse. Seega niidetakse põllumaad, kas liiga palju 

või liiga vähe. Põllumaa omanik saab nõuete mittetäitmisest teada alles peale kontrollide 

läbiviimist PRIA inspektorite poolt. 

 

Hooldusnõuete alla kuulub ka põllumaade hekseldamise nõuete täitmine. Joonise 6 põhjal 

on näha hekseldamise nõude muutusest tingitud rikkumiste suurenemist. 2015. aastast oli 

kohustus põllumaa niita ning kehtis kohustus niidetud hein põllumaalt kokku koguda. 2013-

2014. aastal vastavat nõuet ühtse pindalatoetuse saamiseks kehtestatud ei olnud, seega sellist 

puudust nendel aastatel ei tuvastatud. Aastal 2015 ei suutnud hekseldamise nõuet täita 353 

toetuse saajat ning 2016. aastal tuvastati rikkumist 274 toetuse saajat.  2017. aastast muudeti 

hekseldamise nõuet ning taotlejatel ei olnud kohustust enam niidetud heina kokku koguda. 

Selle tulemusel esines 2017. aastal nõuete rikkumisi ainult 8 taotlejal ning 2018. aastal 10 

taotlejal.  
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Niitmisel kehtis kohustus niide kokku koguda enne 20.augustit, aga hekseldamisel võis 

hekseldatud rohu jätta maha. 2016.aasta tõi arvukamaid nõuete rikkumisi põhjusel, et 

püsirohumaa oli niidetud peale kehtestatud tähtaega.  

Rikkumise põhjuseks võis olla lisaks see, et õigeks ajaks ei jõudnud taotlejad põlde 

hooldatud. Alates 2015. aastast kehtis nõue, et põllumaa hekseldamine enne 5.juulit on 

keelatud. Nõuet kontrolliti visuaalselt põllul asetsevate heinamasside põhjal. Antud nõude 

täitmisel kehtivad ka mitmed erisused. Näiteks kui rohumaad on uuendatud ehk uuesti on 

külvatud heintaimed, siis ei pea rohumaad niitma ega hekseldama. (Juhend 2018: 136-137). 

Joonise 6 põhjal selgub, 2016. aastal eksis selle nõude täitmise vastu 11 taotlejat. Järgnevatel 

aastatel on selle nõude rikkumine vähenenud. 

 

Taotleja, kes soovib saada ühtset pindalatoetust ning tegeleb lisaks mesilaste korjeala 

rajamisega, võib ta põllumaad niita või hekseldada alates 15. septembrist. Sellele taotlejale 

ei kehti nõue, et põllumaa peab niidetud olema 20. augustiks. Hekseldamise nõuet ei pea 

täitma ka taotleja, kes uuendab rohumaad või on külvanud uued heintaimed. Sellisel juhul 

märgib taotleja põllule vastava tähise, mis kinnitab nõuete täitmisest vabastamist (Ibid: 136). 

 

2015. aastast kehtivad lisaks mitmed põllumajandusliku tegevuse nõuded. Näiteks on 

kehtestatud nõue, et põllukultuur peab olema külvatud maha hiljemalt 15.juunil ning vältida 

tuleks ebasoovitava taimestiku levikut. Kui nõuet täita ei suudeta, peab taotleja rohumaad 

hoidma sama kuupäevani kesas (Põllumajanduslikud…2017). Joonisel on näha, et aastatel 

2016-2017 ei ole umbes 15 inimest jõudnud 15. juuniks põllukultuure maha külvata.   

Ebasoovitava taimestiku kasvu tuvastati kõige rohkem 2017. aastal, mil vastava nõude 

täitmise vastu eksis 10 taotlejat.   

 

2017. aastal arutati Euroopa Komisjoni poolt nõuetele vastavuse süsteemi parandamist.  

Selle tulemusel jõuti järeldusele, et kohapealsed kontrollid  peaksid muutuma riskipõhiseks 

Ühe farmi nõuete täitmist pole võimalik mitu korda järjest kontrollida, kuna see on liiga 

ajamahukas. Põllumeeste arvates tuleks aga kohapealseid kontrolle vähendada ja suurendada 

nõuete paindlikkust (Brüsselis arutati otsetoetuste…2017). 
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Kuna kontrollide läbiviimisest taotlejale teatati ette, siis võiks arvata, et nõuete rikkumisi 

esineb vähe. Siiski on mitmetel aastatel nõuete rikkumiste arv pigem kasvanud. Eelnevalt 

koostatud statistilise analüüsi täiendamiseks küsitleti lisaks PRIA inspektoreid (lisa 3), et 

selgitada peamiseid nõuete rikkumisi ja esitada võimalusi rikkumiste vähendamiseks. 

 

 

2.4. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti inspektoritega 

läbi viidud küsitluse tulemused 

 

Ankeetküsitlusele vastas 13 PRIA inspektorit, kellest  6 on PRIAS töötanud üle 10 aasta. 

Küsitluse tulemusel selgus, et kõik vastajad on oma ametis oldud aja jooksul tuvastanud 

nõuete rikkumisi kohapealsete ja administratiivsete kontrollide läbiviimisel. Samuti olid 

kõik vastajad nõus, et kõige rohkem eksimusi otsetoetuste taotlemisel ja nõuete täitmisel on 

esinenud ühtse pindalatoetuse saajate poolt. Inspektorite arvates on kõige enam rikkumisi 

seotud tähtaegade eiramisega nõuete täitmisel (joonis 7). 

 

 

Joonis 7. Küsimuse „Milline järgnevatest teguritest on Teie arvates kõige enam kaasa 

toonud rikkumisi otsetoetusi saanud taotlejate poolt?“ vastuste jaotus (Autori koostatud 

ankeetküsitluse põhjal) 

 

Joonise põhjal selgub, et 11 inspektori arvates on kõige enam eksimusi toetuste taotlemisel 

toonud kaasa tähtaegade eiramine nõuete täitmisel. Lisaks arvas 8 inspektorit, et rikkumiste 

põhjuseks on ka põllumaa toetusõiguslikkuse puudumine. Rikkumiste põhjusena on välja 

toodud ka toetustaotlustel valeandmete esitamine, millega on kokku puutunud 6 inspektori.  
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Tuginedes eelnevale nõuete rikkumise analüüsile perioodil 2013-2018 tõi autor välja, et 

nõuete muudatused toetuste saamiseks võivad kaasa tuua arvukamaid rikkumisi. Kaheks 

peamiseks eksimuseks otsetoetuste taotlemisel on vähesed teadmised toetuse saamise 

nõuetest ja läbiviidud nõuete muudatustest (joonis 8).  

 

 

Joonis 8. Mis võiks olla otsetoetuste taotlemisel kaks peamist eksimuste põhjust? (Autori 

koostatud ankeetküsitluse põhjal) 

 

Joonise põhjal on näha, et otsetoetuste kontrolli inspektoritest 7 arvab, et taotleja puudlikud 

teadmised toetusnõuetes põhjustavad rikkumisi taotlemisel. 11 inspektorit on arvamusel, et 

rikkumisi põhjustab eelkõige taotleja vähene teadlikkus toetuse saamise nõuetest.  Eksimusi 

toetuste taotlemisel on kaasa toonud ka oskamatus e-PRIA-t kasutada. Kontrollides on 

tuvastatud veel tahtlikke rikkumisi, mille korral taotleja teadlikult on esitanud valed andmed.  

 

Rohestamise toetuse eraldamine ühtsest pindalatoetusest on muutnud kohapealse nõuete 

kontrollimise ja täitmise muutnud keerulisemaks (joonis 9).  Joonise põhjal selgub, et 5 

vastaja arvates on rohestamise toetusega kaasnenud keerukam nõuete kohapealne 

kontrollimine. 

 

 

Joonis 9. Küsimuse „Milliseid muudatusi on kaasa toonud rohestamise toetuse eraldamine 

ühtsest pindalatoetusest?“ vastuste jaotus (Autori koostatud ankeetküsitluse põhjal) 
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Lisaks arvab 3 inspektorit 13-st, et rohestamise nõuete täitmine võib olla keeruline 

taotlejatele ja selle tulemusel on suurenenud rikkumiste arv. Seetõttu oleks töö autori arvates 

rohestamise nõudeid vaja paindlikumaks muuta, millega nõustus ka 4 inspektorit. Nende 

arvamuse kohaselt ei ole ökoalade nõue Eestile vajalik, kuna metsamaad on Eestis palju. 

Ökoalade nõuete täitmisel ja püsirohumaade säilitamisel jääb Eestis palju maad kasutamata, 

mis pole põllumajandusliku tootmise edendamisel kasulik.  

 

Kohapealsetes otsetoetuste kontrollides on PRIA inspektorid tuvastanud nii tahtmatuid kui 

ka tahtlike rikkumisi (joonis 10).  Joonise põhjal on näha, et 11 inspektori arvamuse kohaselt 

nõuete rikkumiste põhjuseks on taotlejate ebapiisavad teadmised nõuetes; 10 neist on 

arvamusel, et rikkumisi esineb eelkõige nõuete mitte täitmisel määratud tähtajaks. 

 

 

Joonis 10. Küsimuse „Mis võiks olla otsetoetuste nõuete täitmisel rikkumiste kaheks 

peamiseks põhjuseks?“ vastuste jaotus (Autori koostatud ankeetküsitluse põhjal) 

 

Vastajatest 4 inspektorit on arvamusel, et rikkumiste arvukust võib suurendada nõuete sage 

muutmine. Rikkumiste põhjustena on välja toodud ka info puudulikkus nõuete muudatuste 

kohta ja otsetoetuste õigusaktidest mitte arusaamine. Lisaks sellele on 3 inspektorit 

arvamusel, et nõudeid rikutakse tahtlikult või esineb takistavaid asjaolusid, näiteks 

ebasoodsad ilmastikutingimused, mille tõttu pole võimalik nõudeid tähtajaks täita.  

Tähtajaks täitmata jäetud põllumaade hooldusnõuete kohta annab ülevaate joonis 11.  

Joonise põhjal selgub, et PRIA inspektorid on kohapealses kontrollis tuvastanud kõige enam 

hekseldamise nõuete mitte täitmist. 
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Joonis 11.  Küsimuse „Milline järgnevatest teguritest on Teie arvates toonud kaasa eksimusi 

põllumaade hooldusnõuete täitmisel otsetoetusi saanud taotlejate poolt?“ vastuste jaotus 

(Autori koostatud ankeetküsitluse põhjal). 

 

Joonis annab ülevaate, et 10 inspektorit on tuvastanud rohumaade hekseldamata jätmist 20. 

augustiks ja 2 neist on tuvastanud, et rohumaa on hekseldatud peale 20. augustit. Vastanutest 

5 inspektorit on kohapealses kontrollis tuvastanud ebasoovita taimestiku osakaalu põllul. 

Selle põhjal saab järeldada, et mitmed taotlejad on nõuete täitmisel eiranud määratud 

tähtaegasid või pole suutnud põllumaid hooldada.  

 

Statistilise analüüsi ja küsitluse tulemusena on rikkumiste arv otsetoetuste nõuete täitmisel 

perioodil 2013-2018 vähenenud. Tuginedes eelnevale analüüsile, on ühtse pindalatoetuse 

nõuete täitmisel esinenud kõige enam rikkumisi. Iga-aastased nõuete muudatused toetuse 

saamiseks on põhjustanud nõuete mitte täitmist määratud tähtajaks. Juhendid, mis toetuste 

taotlemisel on abiks, koostatakse iga aasta uued. Järelikult taotleja, kes juhenditega tutvub, 

peaks olema kursis muutunud tähtaegadega, mis on kehtestatud toetuse saamiseks. Kõik 

juhendid on leitavad interneti teel PRIA kodulehelt kui ka PRIA büroodes kohapeal ning e-

PRIA teenust on võimalik kasutada ööpäevaringselt.  Toetuste taotlemisel on abiks ka PRIA 

inspektorid kõikides Eesti maakondades, kellelt taotlejatel on samuti võimalik 

informatsiooni saada. 

 

Muudatuste tulemusel on rikkumiste arvukus kasvanud eelkõige rohestamise toetuse 

lisandumisega. Selle tulemusel oleks vajalik rohestamise toetusega kaasnevaid lisanõudeid 

järgnevatel aastatel paindlikumaks muuta. PRIA inspektorite arvates tuleks taimekasvatuse 

otsetoetuste rikkumiste vähendamiseks niitmise ja hekseldamise nõudeid lihtsamaks muuta  
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või taotlejaid rohkem nõuete mittevastavuse korral teavitada. Rikkumisi aitaks vähendada  

ka taotlejatele suunatud koolituste läbiviimine toetuste taotlemiseks ja nõuete selgitamiseks. 

Rikkumiste vähendamist aitaks inspektorite arvates saavutada ka rangemad karistused 

eksimuste tuvastamisel. Analüüsi tulemusena selgus, et -PRIA teenuse kasutuselevõtt on 

vähendanud taotlemisel esinenud eksimusi. 

 

Töö autori arvates on iga aasta ühe ja sama taotleja põldude kontrollimine liigne kulutus. 

Kui taotleja täidab kehtivaid nõudeid iga aasta ja on kursis muudatustega, siis võiks 

kontrollvalimit muuta, et sama taotleja iga aasta valimisse ei satuks. Taotlusandmeid on 

võimalik eelnevalt kontrollida ning kui olulisi muudatusi pole läbi viidud, siis võiks iga-

aastaseid kontrolle vähendada.  

Lisaks eelnevale arvab ka töö autor, et visuaalsel nõuete tuvastusel võiks kasutada rohkem 

tehnikat, mis aitaks kaasa kontrollieesmärkide saavutamiseks lühema aja jooksul. See 

annaks võimaluse kohapealseid kontrolle suunata piirkonda, kus tehnika abil on tuvastatud 

hooldamata jäetud põllumaa või põllu pindala valed mõõtmed. Sel viisil oleks nõuete 

rikkumiste tuvastamine lihtsam PRIA inspektoritele ning taotlejaid on võimalik varakult 

informeerida nõuete mittetäitmisest. See annaks võimaluse taotlejale tähtajaliselt nõudeid 

täita ning vähendaks rikkumiste arvukust tulevikus. 
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KOKKUVÕTE 

 

Taimekasvatuse otsetoetused on olulisel kohal põllumajanduse arendamisel, andes 

lisasissetuleku maapiirkondades tegutsevatele ettevõtjatele. Toetuste saamiseks on 

kehtestatud kindlad kuupäevad, mida iga taotleja on kohustatud järgima. Lisaks on taotlejal 

kohustus järgida mitmeid seadusakte ja juhendeid otsetoetuste saamiseks kehtestatud nõuete 

kohta. Läbiviidud muudatused taotlemisprotsessis ja toetusnõuetes on toonud kaasa mitmeid 

eksimusi taotlejate poolt.  

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada taimekasvatuse otsetoetuste 

nõuete muudatuste mõju rikkumis arvukusele Eestis perioodil 2013-2018. Ühtlasi sooviti 

teada saada, millise taimekasvatuse otsetoetuse taotlemine on kaasa toonud kõige rohkem 

eksimusi toetust saanud taotlejate poolt. Eesmärgi saavutamiseks anti ülevaade otsetoetuste 

toetusnõuete muudatustest aastatel 2013-2018 selgitati välja peamised nõuete rikkumised 

taimekasvatuse otsetoetuse saamisel.   

 

Alates 2015. aastast, mil tekkis võimalus taotleda mitmeid uusi toetuseid taimekasvatuses, 

suurenesid väljamakstavad toetussummad ja toetuste taotlemine kasvas, mis võis omakorda 

suurendada ka rikkumiste arvukust. 2015. aastast alates põhjustas ühtse pindalatoetuse 

nõuete täitmine taotlejatele kõige enam raskusi. Võib järeldada, et ühtse pindalatoetuse 

sidumine kliimat ja keskkonda säästva põllumajandustavade toetusega oli negatiivse mõjuga 

taotlejatele. Kuna muudatus tõi kaasa suuremad kulutused põllumaade hooldamiseks võis 

see olla peamiseks põhjuseks, mis ühtse pindalatoetuse taotlemine vähenes.  

 

Analüüsi tulemusel selgus lisaks, et alates 2017. aastast vähenes rikkumiste arvukus 

otsetoetuste saajate poolt. Järeldusena võib tuua põllumaa hekseldamise nõude muudatuse, 

mille tulemusel ei olnud kohustust enam niidetud heina põllult kokku koguda.  Seetõttu 

vähenesid taotlejate kulutused põllumaade hooldamisel ja vastavate nõuete täitmine 

määratud tähtajaks oli jõukohane  kõigile toetuse saajatele. 
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Aastatel 2013-2018 on otsetoetuste nõuete täitmise vastu esinenud eksimused vähenenud. 

PRIA pindalapõhiste otsetoetuste juhendid on põhjalikud ja arusaadavad ning 

taotlusprotsessis toimunud uuendused on samuti leitavad nii PRIA kodulehelt kui ka 

mitmetest seadusaktidest. Kohapealses kontrollis tuvastatud nõuetele mittevastavuse korral 

teavitatakse taotlejat ning võimaldatakse talle määratud tähtajaks nõuded täita.  Kuigi iga-

aastaselt viiakse läbi mitmeid muudatusi, mis mõjutavad toetuste saamist, siis võib arvata, 

et sellised muudatused on vajalikud.  Ühtlasi on loodud võimalus toetustaotlused esitada e-

PRIA vahendusel, mis peaks olema igale toetuse taotlejale mugav ja arusaadav lahendus.  

 

Küsimustiku põhjal, mis oli suunatud PRIA inspektoritele saadi teada, et kõige enam 

eksimusi on põhjustanud ühtse pindalatoetuse taotlemine. Toetusnõuete rikkumiste peamiste 

põhjustena toodi välja tähtaegade eiramine põllumaade hooldusnõuete täitmisel ja 

puudulikud teadmised nõuetest või muudatustest nõuete kehtestamisel. Võib järeldada, et 

peamiselt on toetuste saamisega seotud eksimused taotleja poolt tahtmatud ning põhjustatud 

vähestest teadmistest.  

 

Bakalaureusetöö tutvustas mitmeid muudatusi, mis on läbi viidud erinevatel aastatel 

põllumajanduslike toetuste saamiseks. Esialgu võis arvata, et muudatuste tulemusel on 

toetusnõuded karmimad ja taotlejatele keerulised täita ning kohapealsete kontrollide 

teostamine toob kaasa üha rohkem rikkumiste tuvastamist. Analüüsi tulemusel selgus, et  

muudatus mõjutas eelkõige taotlusaastat ning iga järgneva aastaga on eksimuste arvukus 

siiski vähenenud. Autori arvates on kohapealne nõuete kontroll väga põhjalik ning järelikult 

on taotlejad selle tulemusel ka rohkem tutvunud kehtivate nõuetega vältimaks eksimusi 

toetuse saamise eesmärgil.  

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et muudatused taotlusprotsessis on kaasa toonud arvukamaid 

rikkumiste tuvastamisi. Rikkumisi on suudetud aga vähendada ja seda eelkõige inspektorite 

poolt teostatud kohapealsete kontrollide läbiviimisega. Kui kohapealses kontrollis 

rikkumine tuvastatakse, teavitatakse sellest ka toetuse taotlejat. Selle tulemusel on taotlejad 

teadlikumad nõuete muudatustest või kehtestatud tähtaegade muudatustest, et järgnevatel 

aastatel sarnaseid eksimusi vältida.   
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 Lisa 1. Taimekasvatuse otsetoetuste taotlemisel läbiviidud muudatused 

perioodil 2013-2018 

 

2013 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejatele muudatus põllumaa hooldamise nõuetes. 

Põllukultuuride külvamise lõpptähtajaks on määratud 15.juuni. Rohumaade niitmise või karjatamise 

lõpptähtajaks kehtestati esmalt 31.juuli, mil niide peab olema koristatud, kuid mesilaste korjete 

soodustamiseks määrati rohumaade hooldamise tähtajaks 15.september (Viira, et al. 2016: 7). 

2013-2014 

Ühtse pindalatoetuse taotlejatele rohumaadel nõue niidetud heina kokku kogumiseks, et rohumaad 

saaks kasutada loomasööda varumiseks. See põllumaa osa, millele aga toetust ei taotleta, peab olema 

hooldatud ja põllul ei tohiks kasvada ebasoovitav taimestik. Nõue heinapallide ära viimiseks põllult 

aasta lõpuks (Ühtse pindalatoetuse…2015). 

2015 

Otsetoetuste taotlemise süsteemi muudeti. 2015. aastast kehtestati ühtse Pindalatoetuse (ÜPT) 

taotlejale kohustus taotleda kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust ehk 

rohestamist. Rohestamise toetusele kehtivad eraldi nõuded, milleks on põllumajanduskultuuride 

mitmekesistamise nõue, ökoloogilise kasutuseesmärgiga alade määratlemine ja püsirohumaade 

säilitamine (Ibid: 11-13). 

Rohumaad, mis asuvad Natura 2000 võrgustikuga alad, on keskkonnatundlikud püsirohumaad ning 

nende ülesharimine on keelustatud, et tagada haruldaste ja ohustatud lindude, loomade elupaikade ja 

taimede kasvukohtade säilitamine (Natura 2000 2018).  

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga aladeks loetakse põllumaal paiknevaid maastikuelemente, näiteks 

kraavid, puuderida, hekid. Põllumaal asuvate maastikuelementide arvestamiseks ökoaladena tuleb 

need kanda PRIA põllumassiivide registrisse, mis on eelduseks soovitud toetuste taotlemisel. Sel 

juhul arvestatakse toetusõigusliku maa hulka ka maastikuelementide alune maapind (Muutunud 

otsetoetustest… 2015). 

2016 

Maaeluministeerium kehtestas põllumajanduslike otsetoetuste tingimused ja väljamaksmise korra. 

Võrreldes aastaga 2015. hakati tingimuste kehtestamisel keskenduma rohkem 

põllumajandustootmise toetamiseks. Otsetoetuste eesmärgiks on põllumajandusliku tegevuse 

arendamine nii tootmises kui ka põllumajandusmaa hooldamisel. Alates 2016. aastast kehtib toetuse 

taotlejale muudatus püsirohumaa hooldamisel. Samast aastast alates võib heina kokku koristamata 

jätta 15% põllumajandusmaast, millele toetust taotleti. Rohumaal, mida hooldatakse tuleb hein 

hekseldada 10. augustiks (Püsirohumaa säilitamise kohustus 2018).  

Eelnevalt mainitud maa vastab nõuetele, kui sellel maa-alal tegeletakse põllumajandusega.  

Põllumajandusega seotud tegevused on näiteks põllumajandustoodete kasvatamine ja tootmine, 

põllumaa hoidmine karjatamiseks või hooldamiseks (EL…2014).  

Tegevuse hindamiseks kehtestati on kindel kuupäev, milleks on määratud 10. august.  

Selleks ajaks peab hein olema põllult niidetud ja kokku kogutud. Peale määratud kuupäeva pole 

võimalik enam kvaliteetset rohusööta loomadele koguda ja  visuaalselt hinnata nõuete täitmist. 

Põllumaade hooldamise nõuete rikkumine mõjutab eelkõige tulevast aastat (Abiks taotlejale 2015: 

13).  

Euroopa Komisjoni poolt otsustati ühetaoline põllumajandusmaa  hooldusnõuete rakendamine Eestis 

ja naaberriikides. 2015-2016.aastal kehtis Poolas nõue rohumaad niita enne 31.augustit, aga lubatud 

oli hekseldatud heina põllult kokku kogumata jätta. 
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Lätis seevastu  oli kohustus rohumaad niita enne 15.augustit ja kogu hekseldatud hein tuli kokku 

koguda.  Leedus rakendus nõue, mis lubas hekseldatud heina põllule jätta, kuid kehtis kahekordse 

hekseldamise kohustus aastas. Põllumaad tuli niita esimesel korral enne 1.juulit ja teist korda enne 

31.augustit (Paju 2016). 

2017 

Ühtse pindalatoetuse taotlemisel on muudetud põllumaa hooldamise nõudeid. Samast aastast alates 

ei ole põllumehel kohustust kogu kasutataval põllumaal hekseldatud  heina kokku koguda.  Keelatud 

on  olemasolevate püsirohumaade üles harimine ja on rakendatud püsirohumaa tagasirajamise 

kohustus. Põllumajandusmaal, millele toetust taotletakse kehtib muuhulgas ka nõue, maa 

kasutamiseks taotlemisele järgneval aastal (Põhitõed 2017:  2). 

2018 

Erakorralist toetust maksti põllumaa kohta, millel külvatud talivili hävines 2017. aasta tugevate 

vihmade ja üleujutuste tõttu. Toetust määrati isikutele, kes taotlesid ühtset pindalatoetust ja 

kasvatasid talivilja. Toetuse määramisel võeti aluseks 30% 2018. aasta talivilja ja 2017.aastal 

külvamata jäänud kultuuri põllumaa pindalast (Erakorraline toetus…2018). 
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Lisa 2. Pindalapõhiste otsetoetuste taotlusprotsessis läbiviidud 

muudatused perioodil  2010-2018 

 

2010 

 2010. aastast on pindalatoetuste taotlusi võimalik esitada elektrooniliselt kasutades e-PRIA teenust. 

Taotluse täitmise esmaseks ülesandeks on põldude lisamine. Taotlejal on võimalus aastaringselt 

teenust kasutades joonistada oma põlde, millele soovitakse toetust saada.  Joonistatud põldudele 

lisatakse juurde järgnevad andmed: põllu number, maakasutuse tüüp, kasvatatav põllukultuur, 

kasutusviis ja taotletav põllu pindala hektarites (e-PRIA…2012: 3). 

2012-2014 

Alates 2012. aastast tekkis kohustus kõikidel pindalatoetuse taotlejatel täita ka nõuetele vastavuse 

küsimustik. Küsimustik annab ülevaate taotlejale rakendatavatest nõuetest, mille kohta pole võimalik 

registrite kaudu informatsiooni saada. PRIA iseteeninduskeskkonda arendatakse pidevalt edasi. 

2014.aastal uuendati e-PRIA teenust eesmärgiga muuta toetuste taotlemine mugavamaks (Nõuetele 

vastavus ja …2018:38). 

2013 

2013. aastal oli võimalik taotleta ühtse pindalatoetust ja täiendavaid otsetoetuseid. Toetusõiguse 

alusel sai põllumees taotleda põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust ja heinaseemne täiendavat 

otsetoetust. Põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust määrati 2006 ja 2008 aastal 

kindlaksmääratud hektarite järgi, millel kasvatati põllukultuure. Heinaseemne täiendav otsetoetuse 

summa määrati 2006. aastal heinaseemne kultuure kasvatatavate hektarite põhjal. Täiendavate 

otsetoetuste maksmine  Eestis peale 2013. aastat lõpetati. Otsetoetuste taotlemisel toimunud 

muudatustega kohanemise eesmärgil asendati täiendavate otsetoetuste maksmine 

üleminekutoetustega (Põllumajandusministeerium 2013: 63). 

2017 

Alates aastast 2017 tekkis taotlejatel uuesti võimalus taotleda täiendavaid otsetoetuseid. Täiendavate 

otsetoetuste taotlemisel kehtisid toetusõiguse nõuded. Põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse ja 

heinaseemne üleminekutoetuse määramisel võeti arvesse 2010. aastal toetusõigusliku põllumaa 

pindala (Põhitõed 2017:  9). 

2018 

2018. aastast muudeti pindalatoetuste taotluste esitamise tingimusi.  Kõikide pindalatoetuste taotluste 

esitamine alates 2018. aastast toimub ainult elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu (Abiks taotlejale 

2018: 38). 
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Lisa 3. Küsimustik PRIA otsetoetuste kontrolli inspektoritele  

 

Lugupeetud vastaja! 

 

Palume Teie abi bakalaureusetöö küsitluse läbiviimisel. Küsitlus on suunatud 

Põllumajanduse Registrite Ja Informatsiooni Ameti maakondlikele otsetoetuste kontrolli 

inspektoritele, et saada täiendavat informatsiooni taimekasvatuse otsetoetuste peamistest 

rikkumistest ja nende põhjustest. Bakalaureusetöö eesmärk on koguda andmeid, kuidas 

pindalapõhiste otsetoetuste nõuete muudatused on mõjutanud rikkumiste tuvastamist ning 

välja selgitada nõuete muudatuste positiivsed ja negatiivsed mõjud taotlejatele ja 

keskkonnale. 

 

Käesoleva küsimustiku viib läbi Eesti Maaülikooli maamajandusliku ettevõtluse ja 

finantsjuhtimise õppekava üliõpilane Ragne Orti. Küsitlus on anonüümne ning vastaja nime 

ei avalikustata. Küsimustik koosneb 21-st küsimusest, millele vastamiseks kulub ligikaudu 

15 minutit.  

 

Küsimustele vastamisel palun tehke Teile sobiva vastusevariandi ees olevasse lahtrisse 

märge. Küsimustiku täitmisel tekkivate küsimuste korral võib ühendust võtta 

kontaktisikutega.  

 

Vastuseid ootame perioodil 06.mai – 12.mai.  

 

Täname Teid vastamise eest! 

 

Ragne Orti, bakalaureuseõppe tudeng, ragne.orti@student.emu.ee, tel.58 440 235 

Liis Oper, lektor, liis.oper@emu.ee, tel. 52 06 703 

 

http://bit.do/eRmuC 

 

 

 

mailto:ragne.orti@student.emu.ee
mailto:liis.oper@emu.ee
http://bit.do/eRmuC
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KÜSIMUSTIK PRIA MAAKONDLIKE BÜROODE OTSETOETUSTE 

KONTROLLI INSPEKTORITELE 

 

I Üldandmed 

1. Valige palun järgnevast loetelust teenindusbüroo asukoht, kus töötate. 

• Harjumaa 

• Ida-Virumaa 

• Järvamaa 

• Jõgevamaa 

• Hiiumaa 

• Läänemaa 

• Lääne-Virumaa 

• Pärnumaa 

• Põlvamaa 

• Raplamaa 

• Saaremaa 

• Tartumaa 

• Valgamaa 

• Viljandimaa 

• Võrumaa 

 

2. Mitu aastat olete PRIA büroos töötanud? 

• Vähem kui 1 aasta 

• 1-5 aastat 

• 6-10 aastat 

• Rohkem kui 10 aastat 

 

3. Kas kohapealsete ja administratiivsete kontrollide läbiviimisel olete tuvastanud 

nõuete rikkumisi oma tööajal?  

• Jah 

• Ei  
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II Taimekasvatuse otsetoetuste taotlemine 

4. Millise taimekasvatuse otsetoetuse taotluse esitamisel on Teie hinnangul esinenud 

enim rikkumisi? 

• Ühte pindalatoetus (ÜPT) 

• Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO) 

• Heinaseemne üleminekutoetus (SEL) 

• Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH) 

• Noore põllumajandustootja toetus (NPT) 

• Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus (PKV) 

• Väikepõllumajandustootja toetus (VPT) 

 

5. Milline järgnevatest teguritest on Teie arvates kõige enam kaasa toonud rikkumisi 

otsetoetusi saanud taotlejate poolt? (võite märkida mitu varianti) 

• Ebasoodsad ilmastikutingimused nõuete täitmisel 

• Tähtaegade eiramine nõuete täitmisel 

• Toetustaotlusel esitatud valed andmed 

• Põllukultuuride mitmekesistamise nõuete rikkumine 

• Taotlejal puudub põllumaa omamise õiguslik alus 

• Põllumaa ei ole toetusõiguslik 

• Muu 

 

6. Mis võiks olla otsetoetuste taotlemisel kaks peamist rikkumiste põhjust? 

• Taotleja vähene teadlikkus toetuse saamise nõuetest 

• Puudulik teadmine nõuete muudatustest 

• Oskamatus taotluses olevaid välju õigesti täita 

• Oskamatus kasutada e-PRIAt 

• Tahtlikult valeandmete esitamine toetuse saamise eesmärgil 

• Muu 

 

7. Kas e-PRIA teenuse kasutuselevõtt on vähendanud Teie arvates toetuste taotlemisel 

esinenud eksimusi? 

• Jah 

• Ei oska öelda 
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• Ei 

 

8. Milline on Teie hinnang praeguse e-PRIA teenuse kohta? 

• e-PRIA vajab kindlasti täiendamist 

• e-PRIA vajab väikesi muudatusi 

• e-PRIA teenus ei vaja muutmist 

 

9. Kas Teie arvates on rohestamise toetuse eraldamine ühtsest pindalatoetusest 

põhjendatud? 

• Jah 

• Ei oska öelda 

• Ei 

 

10. Milliseid muudatusi on kaasa toonud rohestamise toetuse eraldamine ühtsest 

pindalatoetusest? 

• Nõuete täitmise kontrollimine on muutunud keerulisemaks 

• Nõuete täitmine on muutunud taotlejale keerulisemaks 

• Ei oska öelda 

• Erilisi muudatusi ei ole kaasnenud 

• Ühtse pindalatoetuse taotluste arv on vähenenud 

• Rikkumiste arv on suurenenud 

 

11. Kas rohestamise toetusega kaasnevaid lisanõudeid on Teie arvates järgnevatel 

aastatel vaja paindlikumaks muuta? 

• Jah 

• Ei oska öelda 

• Ei 

12. Kui vastasite eelnevale küsimusele jaatavalt, siis palun põhjendage. 

 

III Taimekasvatuse otsetoetuste nõuete täitmine ja kontroll 

13. Millise taimekasvatuse otsetoetuse nõuete täitmisel on Teie hinnangul esinenud enim 

rikkumisi? 

• Ühte pindalatoetus (ÜPT) 
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• Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO) 

• Heinaseemne üleminekutoetus (SEL) 

• Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH) 

• Noore põllumajandustootja toetus (NPT) 

• Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus (PKV) 

• Väikepõllumajandustootja toetus (VPT) 

 

14. Mis võiks olla otsetoetuste nõuete täitmisel rikkumiste kaheks peamiseks põhjuseks? 

• Ebapiisavad teadmised nõuetest 

• Sage nõuete muutmine 

• Nõuete tähtaegadest mitte kinni pidamine 

• Nõuete täitmist takistavate asjaolude esinemisel teavitamata jätmine 

• Nõuete tahtlik eiramine 

• Nõuete muudatuste kohta puudulik info kättesaadavus 

• Otsetoetuste õigusaktidest mitte arusaamine 

• Muu 

 

15. Milline järgnevatest teguritest on Teie arvates toonud kaasa eksimusi põllumaade 

hooldusnõuete täitmisel otsetoetusi saanud taotlejate poolt? (Võite märkida mitu 

varianti) 

• Rohumaa on hekseldatud enne 5. juulit 

• Rohumaa on hekseldamata jäetud 20.augustiks 

• Rohumaa on hekseldatud peale 20.augustit 

• Põllukultuur on maha külvamata jäetud 15.juuniks 

• Ebasoovitava taimestiku tuvastamine põllul 

16. Kas Teie arvates on põhjendatud ühe taotleja nõuete täitmise kontrollimine mitu 

aastat järjest? 

• Jah 

• Ei oska öelda 

• Ei 

17. Kui vastasite eelnevale küsimusele jaatavalt, siis palun põhjendage. 
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18. Kuidas on rikkumiste arv otsetoetuste nõuete täitmisel aastatel 2013-2018 Teie 

hinnangul muutunud? 

• Kindlasti suurenenud 

• Pigem suurenenud 

• Ei oska öelda 

• Pigem vähenenud 

• Kindlasti vähenenud 

 

19. Kuidas tuleks Teie arvates kohapealsete pindalatoetuste kontrolli valimit muuta? 

• Kindlasti suurendada 

• Pigem suurendada 

• Jätta samaks 

• Pigem vähendada 

• Kindlasti vähendada 

•  

20. Milline on Teie hinnang nõuete muudatuste kohta? 

• Nõuded muutuvad liialt tihti 

• Nõuded vajavad uuendamist ja täiendamist 

• Nõudeid ei peaks muutma 

 

21. Millised muudatused aitaksid Teie arvates taimekasvatuse otsetoetuste rikkumiste 

arvu vähendada? 

 

Tänan! 
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