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Toetuse eesmärk 

Toetada veiste karjatamist ja vasikate 
paremaid kasvutingimusi  

Toetada sigadele loomuomasemat 
pidamiskeskkonda  

Toetada alternatiivsüsteemide rakendamist 
linnukasvatuses (õrrekanad, vabalt 
peetavad kanad) 

Toetada lamba-, kitse- ja hobusekasvatuse 
keskkonnasõbralikku arengut 



Toetusõiguslikkuse nõuded 

Toetust võib taotleda füüsiline isik, 
füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline 
isik, seltsing ja muu juriidilise isiku 
staatuseta ühendus, kes on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1307/2013 artikli 9 tähenduses aktiivne 
põllumajandustootja 



Toetusõiguslikkuse nõuded 

Taotleja võtab1-aastase kohustuse, mida saab 
aasta kaupa pikendada 

Taotleja kasutab loomade pidamiseks 
loomakasvatushoonet (jooksval aastal 
alates 01.12), mis on registreeritud PRIA 
põllumajandusloomade registris 

Loomade/lindude arv võib aastati varieeruda, 
vähemalt 2 lü ulatuses veiseid, vasikaid, 
hobuseid, sigu, lambaid ja kitsi või vähemalt 
50 muanakana 



Toetusõiguslikkuse nõuded 

≥ 6-kuu vanune veis või hobune 1  

Vasikas 0,4 

Siga 0,3 

Lammas või kits 0,15   

Munakana 0,014 



Toetusõiguslikkuse nõuded 

Veiste, lammaste, kitsede ja hobuste kohta 
ei saa toetust taotleja, kellel on MAK 
2007–2013 kehtiv loomade karjatamise 
toetuse kohustus 

Toetust ei saa mahepõllumajanduslikult 
peetavate loomade kohta 

Munakanade pidamisel toetatakse ainult 
õrrekanade ja vabalt peetavate 
munakanade pidamist 

 



Toetusõiguslikkuse nõuded 

Toetust antakse taotleja nimele 
kohustuseaasta 2. mai seisuga 
põllumajandusloomade registris 
registreeritud veise või vasika kohta, kelle 
suhtes on täidetud kõik identifitseerimise 
ja registreerimise nõuded ja keda taotleja 
hoiab karjas 31. augustini 

 

 



Toetatavad tegevused 

 

Kohustuseaastal vähemalt taotlusel märgitud arvu 
veiste ja/või  vasikate osas järgmised nõuded: 

1) veiseid ja/või vasikaid karjatatakse 
karjatamisperioodil karjamaal. Karjatamisperiood 
kestab vähemalt 1. juunist kuni 31. augustini; 

2) karjatamise üle peetakse arvestust, milles 
kajastuvad andmed karjatatud loomade arvu ja 
karjatamise aja kohta ning andmed selle kohta, 
millisel rohumaal loomi on karjatatud; 

3) ülekarjatamine on keelatud. 



Nõuetele vastavus 

Taotleja täidab kalendriaasta jooksul oma 
põllumajanduslikus tegevuses ja kogu 
põllumajandusliku majapidamise maal:  

• maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuded  
(põllumajandusministri 14.01.2015 määrus 
nr 4)  

• kohustuslikud majandamisnõuded 

 

 



Baasnõuded 

Meetme baasnõuded on kehtestatud siseriiklike 
õigusaktidega: 

Loomakaitseseadus ja p.m.ministri määrused 
põllumajandusloomade pidamise kohta: 

Loomapidaja peab loomale võimaldama vastavalt 
looma liigile ja eale kohases koguses sööta ja 
joogivett 

Väliaedik ja karjamaa peavad olema looma tervisele 
ohutud. 

Loomale mittesobivate ilmastikutingimuste korral tuleb 
veist nende eest kaitsta või mitte lasta teda 
karjamaale. 



Toetatavad  nõuded 

Veised ja vasikad 

Veiseid karjatatakse karjatamisperioodil 
karjamaal 

Karjatamise üle peetakse arvestust 

Ülekarjatamine on keelatud 



Toetatavad  nõuded 

Piimatõugu vasikad 

Kui vasikaid peetakse rühmana, siis peab 
selleks kasutatavas ühissulus olema 
vähemalt 2 m2 vaba põrandapinda iga 
vasika kohta. Kogu põrandapind on 
pehme allapanuga kaetud 

Nudistamisel peab kasutama üldnarkoosi ja 
analgeesiat 



Toetatavad  nõuded 

Kõigi loomarühmade kohta on ka ühine 
toetatav lisanõue: osalemine loomade 
heaolu või loomatervishoiu koolitusel 

Toetatakse ühte koolitust aastas ja kokku 
kahte koolitust programmiperioodi jooksul 
taotleja kohta 

 



Taotluse esitamine ja kontroll 

Taotlused esitatakse 2.-21. maini PRIA-le, 
kes on taotluse menetlejaks  

Kontrolliasutused: PRIA, VTA 

 



Toetuse ühikumäärad 

Hobuse kohta 40 eurot 

6 kuu vanuse või vanema veise kohta 40 
eurot  

Vasika kohta 17,10 eurot  

Sea kohta 24 eurot  

Lamba või kitse kohta 9 eurot  

Munakana kohta 2,37 eurot  

 



Toetuse ühikumäärad 

Koolituse lisanõude täitmise eest taotleja 
kohta 75 eurot aastas 

 

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste 
rahastamise summa ületab aastaeelarve, 
vähendab PRIA toetuse ühikumäära 
ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetele 
vastavate taotluste rahuldamiseks 
maksimaalsel võimalikul määral 

 



Sihttase 

Toetusesaajate arv 2000 

Toetust saanud loomühikute arv 10 000 

Eelarve 40 675 000 
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