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Taotlejaid valimites 2009

• Nõuetele vastavus (PRIA + VTA + KKI) – 168
• Väetiste- ja taimekaitsevahendite 

miinimumnõuded VTK (KKI + TTI) – 39
• Käsitsi valimis (vihjed) – 27

• Kokku 234 taotlejat



Taotlejaid valimites 2010

• Nõuetele vastavus (PRIA + VTA + KKI) – 171 
(+3)

• Väetiste- ja taimekaitsevahendite 
miinimumnõuded VTK (KKI + TTI) – 40 (+1)

• Käsitsi valimis (vihjed) – 55 (+28)
• Valimi suurendamine (PRIA + VTA) - 112

• Kokku 378 taotlejat (+144)



Kohapealsed kontrollid

2009:
Kokku on loodud 807 

aruannet.

KKI – 193

VTA – 121
TTI – 38

PRIA – 429

2010:
Kokku on loodud 893

aruannet.

KKI – 244

VTA – 176
PMA – 43

PRIA – 430



Nõuded 

2009:

• PRIA – 11

• KKI – 18 + 8 VTK
• VTA – 14

• TTI – 4 (VTK)

2010:

• PRIA – 14

• KKI – 19 + 8 VTK
• VTA - 7

• PMA - 4



Tuvastatud rikkumised

2009:
• Rikkumisi on tuvastatud 

kokku 262 taotlejal

• Valimisiseselt on 
tuvastatud 76 rikkumist

• 2 tahtlikku rikkumist

2010:
• Rikkumisi on tuvastatud 

kokku 361 (+99)
taotlejal

• 2 tahtlikku rikkumist



Rikkumiste TOP 5
2009:

132 31. juuli niitmise nõue (PRIA)

71 Põlluraamatu pidamise nõue  (PRIA)
41 Loomade registri teavitamise nõue loomadega seotud sündmustest (VTA)

32 Põllumajandusmaal kasvatatakse põllumajanduskultuuri, mis on külvatud, 
maha pandud või istutatud 15. juuniks (PRIA)

23 Tuulekaerast teavitamise nõue (PRIA)

2010:
123 Loomade registri teavitamise nõue loomadega seotud sündmustest 

(PRIA)

120 31. juuli niitmise nõue (PRIA)
38 Põlluraamatu pidamise nõue  (PRIA)

36 Põllumajandusmaal kasvatatakse põllumajanduskultuuri, mis on külvatud, 
maha pandud või istutatud 15. juuniks (PRIA)

27 Karjaregistri pidamise nõue (VTA)



Rikkumised 2010
KKI poolt tuvastatud rikkumised:

• Põllumajandustootja peab hoidma
loomapidamishoonetes tekkivat sõnnikut
sõnnikuhoidlates ja/või aunades, sõnnikuaun paikneb
veeobjektide suhtes nõutud kaugusel ning aunades
hoidmise tingimustest peetakse kinni – 3

• Kui põllumajandustootja valduses olev maa asub 
kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas, siis peab tal olema 
kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek tegevuste loa 
taotlemiseks - 1

• Põllumajandusloomade pidamisel peab sõnnikuhoidla
või sõnniku- ja virtsahoidla mahutama vähemalt nende 8 
kuu sõnniku ja virtsa – 11.



Rikkumised 2010

PMA poolt tuvastatud rikkumised:
• Kasutada tohib ainult Eestis turule lubatud

taimekaitsevahendeid – 1



Rikkumised 2010
VTA poolt tuvastatud rikkumised:
• Veis peab olema identifitseeritav nõuetele vastavate 

kõrvamärkidega -11
• Karjaregistri pidamise nõue – 27
• Siga peab olema märgistatud nõuetele vastavalt – 2
• Loomapidaja peab PRIA-s registreerima veiste, 

lammaste, kitsede ja sigade pidamiseks kasutatavad 
loomakasvatushooned ja -rajatised ning loomade 
pidamiseks piiritletud alad. Tegevusvaldkonna või 
registriandmete muutumisel, loomapidamise lõpetamisel, 
peab loomapidaja esitama sellekohased andmed 
kirjalikult PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul 
muudatustest arvates - 6



Rikkumised 2010
VTA poolt tuvastatud rikkumised:
• Veisepassi pidamise nõue – 7
• Lammas ja kits peavad olema identifitseeritavad 

nõuetele vastavalt - 12
• Veise, lamba, kitse kõrvamärgi kadumise või 

loetamatuks muutumise korral peab loomapidaja täitma 
nõutud vormi ja esitama selle PRIA-le kahe päeva 
jooksul arvates kõrvamärgi kadumisest või loetamatuks 
muutumisest ja kinnitama põllumajandusloomale uue 
kõrvamärgi seitsme päeva jooksul arvates selle 
Jõudluskontrolli Keskusest väljastamisest - 9



Rikkumised 2010
PRIA poolt tuvastatud rikkumised:
• 31. juuli niitmise nõue – 120
• Põllumajandusmaal kasvatatakse põllumajanduskultuuri, 

mis on külvatud, maha pandud või istutatud 15. juuniks, 
kasutades kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi
võtteid ja vältides seejuures umbrohu levikut, või
hoitakse põllumajandusmaad alates 15. juunist
mustkesas – 36

• Tuulekaera levikust teavitamise nõue – 15
• Mittetaotletud põllumajandusmaa hooldamise nõue – 2
• Põlluraamatu pidamise nõue - 38



Rikkumised 2010
PRIA poolt tuvastatud rikkumised:
• Looduskaitseseaduse §-de 10 ja 11 alusel

kaitse alla võetud loodusobjektil ja
looduslikul rohumaal peab rohumaa olema
vähemalt üks kord niidetud enne 20. 
augustit või on seal karjatatud loomi – 24

• Viljavaheldus- või külvikorra plaani 
pidamise nõue – 13.



Taotletud kultuur oder??



Maatriksid

• Kriteeriumid: tõsidus + ulatus + püsivus
3-5 =1%
6-10=3%
11-12=5%

KORDUVUS!



1 2 3 4

Tõsidus Mõju nõude eesmärgile 

praktiliselt puudub

Mõju nõude eesmärgile 

on vähene

Mõju nõude eesmärgile 

on oluline

Mõju nõude eesmärgile on 

väga suur

Karjatatud, kuid enamus 

pinnast vajab üle niitmist 

(väga väike 

loomkoormus). 

Niidetud, kuid niide maha 

jäetud, aga vaal väga hõre.

Niitmata/ karjatamata, kuid 

hein hõre, taimik väga kehv 

või madal

Niitmata/karjatamata või 

niidetud ja niide paksu 

vaaluna koristamata.

Ulatus Ei oma mõju kogu 

tegevusele

Mõjutab vähe kogu 

tegevust

Mõjutab oluliselt kogu 

tegevust

Mõju väljub ettevõttest

Nõuet on rikutud kuni 5% 

taotletud 

põllumajandusmaast. 

Nõuet on rikutud 5-25% 

taotletud 

põllumajandusmaast.

Nõuet on rikutud üle 25% 

taotletud 

põllumajandusmaast.

Püsivus Koheselt eemaldatav 

mõju

Kergesti eemaldatav mõju Raskesti eemaldatav mõju Püsiv mõju

Niidetud, niide koristatud 

tähtajast kuni 10 päeva 

hiljem, kuid kontrolli 

hetkeks tehtud.

Niidetud, niide koristatud 

tähtajast üle 10 päeva 

hiljem, kuid kontrolli 

hetkeks tehtud.

Põld kontrolli hetkeks 

niitmata, niide koristamata

Põld eelnevatel aastatel 

niitmata/ karjatamata.



Vähendamise alused

• Rikkumine ühes valdkonnas (VTA) – arvesse 
läheb suurim rikkumine;

• Rikkumised erinevates valdkondades 
(VTA+PRIA) – rikkumised liidetakse;

• Esmase rikkumise puhul vähendamine max 5%;
• Korduva rikkumise puhul vähendamine max

15%;
• Tahtliku rikkumise korral vähendamine max

100%.



Esmased rikkumised

2009:

• 1% - 34

• 3% - 152
• 4% - 5 

• 5% - 47

2010:

• 1% - 87

• 2% - 3
• 3% - 201

• 4% - 6
• 5% - 25



Korduvad rikkumised

2009:
• 6% - 1
• 9% - 4

• 12% - 1
• 15% - 4

Kokku 10

2010:
• 3% - 6
• 9% - 17

• 12% - 4
• 15% - 10

Kokku 37



Tahtlikud rikkumised

2009:

• 25% - 1

• 100% - 1

2010:

• 25% - 1

• 100% - 1



Tänan!


