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Hea lugeja!

Kui jutt läheb ümbritsevale keskkonnale, oleme ilm-
selt kõik suuremal või vähemal määral rohelise 
mõttelaadiga. 

Kui aga arengukava on seadnud eesmärgiks soodusta-
da keskkonnasõbralike põllumajandusmeetodite juuru-
tamist ja jätkuvat kasutamist ning bioloogilist ja maasti-
kulist mitmekesisust, siis võib kindlalt väita, et ka see 
arengukava on roheline. 

Aga just neist põhimõtetest lähtub aastate 2004-2006 
maaelu arengukava (MAK) ja selle jätk – 2007.-2013. aas-
tatel rakenduv MAK. Üks on teise loogiline jätk. 

Kindlasti küsib skeptik,  kas nende eesmärkide saavu-
tamiseks jätkub nii tahet kui ka raha. Selline mõtlemine 
on ka põhjendatud, sest ehkki alati on sõnades räägitud 
looduse hoidmise vajalikkusest, on tegelikkus osutunud 
vastupidiseks – tahe närbub ja raha ei planeeritagi.

Seekord on vastus kindel: jätkub raha ning peab jätku-
ma ka tahet. Aastatel 2004-2006 on põllumajanduslike 
keskkonnatoetuste eelarve 1,1 miljardit krooni, aastatel 
2007-2013 aga 5,3 miljardit. 

Tahtmist peab jätkuma aga meil kõigil!
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Põllumajanduskeskkon-
na ja -maastike büroo 
juhataja Ülle Puusta ar-
vates on 2004-2006 
maaelu arengukava 
(MAK) loonud hea alu-
se sihipäraseks tööks 
põllumajanduse kesk-
konnaseisundi paranda-
misel – on raha, on ko-
gemusi ja on tahet. 

Milline on teie üldhin-
nang 2004-2006 
MAKile?

Oleme hästi toime tulnud. 
Kahe ja poole aasta jooksul ra-
kendasime mitmeid erinevaid 
meetmeid, mille ühiseks ees-
märgiks on kaasa aidata põllu-
majanduskeskkonna ja -maasti-
ke säilimisele ning parandada 
ettevõtjate majanduslikku jät-
kusuutlikkust.

Märkisite erinevaid toe-
tusi. Millistest käib jutt?

2004. aastal alustati nelja 
toetusmeetme maksmist: eba-
soodsamate piirkondade toe-
tus, põllumajandusliku kesk-
konnatoetuse kolm tegevust 
(keskkonnasõbralik tootmine, 
mahepõllumajanduslik tootmi-
ne ja kohalikku ohustatud tõu-
gu loomade kasvatamise toeta-
mine), elatustalude kohanemi-
se toetus ja sõnnikuhoidlate 
veekaitsenõuetega vastavusse 
viimise toetus. Täiendavalt ra-
hastatakse MAKi raames ka ot-
setoetuste lisamakseid.

2005. aastal lisandus kasu-
tusest väljajäänud põllumajan-
dusmaade metsastamise mee-
de. Samuti täienes toetust saa-
vate ohustatud tõugude nime-
kiri. Ohustatud tõugude meet-

me raames hakkasid toetust 
saama ka tori ja eesti raskeveo 
hobune ning maatõugu veis. 
2005. aastal tuli kiviaedade ra-
jamise, hooldamise ning taasta-
mise toetus.

2006. aastal lisandus MAKi 
meetmete nimekirja keskkonna-
alaste kitsendustega piirkonda-
de toetus PRIA registris olevale 
põllumaale, mis juhtus asuma 
Natura 2000 võrgustiku ala-
del.

Mille poolest erinevad 
MAKi toetused teistest 
toetustest?

MAKi toetuste erinevus 
võrreldes näiteks otsetoetuste 
või investeeringutoetustega on 
see, et MAKi toetuse taotlemi-
sel võtab taotleja kohustuse täi-
ta toetuse saamise nõudeid mit-
me aasta jooksul. Samas on see 
ka riigipoolne kohustus tagada 
toetuse saamise nõuete täitmi-
sel ettevõtja toetamine.

Pea kõik MAKi toetused on 
viieaastase kohustusega, eran-
diks on vaid sõnnikuhoidlate 
nõuetega vastavusse viimise 
meede, mille taotlemisel tuleb 
ettevõttel toetusega seotud 
nõuded täita kolme aasta jook-
sul. Ja ka keskkonnaalaste kit-
sendustega piirkondade toetus, 
mis on üheaastane.

Milline on olnud MAKi 
toetuste mõju? Kas prae-
gu saab juba otsest kasu 
mõõta?

Mõningal määral saab küll. 
Esimene järeldus on, et MAKi 
toetused on aidanud kaasa  et-
tevõtjate majandusliku elujõuli-
suse suurenemisele. Ettevõtete 
netolisandväärtus töötaja koh-
ta on suurenenud, seda suures-
ti ka tänu MAKi toetustele.

Või võtame keskkonnasei-
sundi paranemise. Sõnniku-
hoidlate nõuetega vastavusse 
viimise toetuse raames on teh-
tud või on tegemisel tuhatkond 

sõnnikuhoidlat, mis parandab 
omakorda veeseisundit. 

Lisaks aitavad põllumajan-
dusliku keskkonna paranemise-
le ja põllumajandusmaastike il-
me säilimisele kaasa ka juba ees-
pool märgitud keskkonnasõbra-
liku tootmise ja mahepõlluma-
jandusliku tootmise toetused. 

Mahepõllumajandusliku 
tootmise alune pind on igal aas-
tal suurenenud. 2005. aasta lõ-
pu seisuga maksti mahepõllu-
majanduslikku toetust 48 000 
hektarile. 2006. aastal laekus 
taotlusi juba 65 800 hektarile. 
Näiteid on teisigi ning kõik nad 
näitavad otsest kasu, mis joh-
tub rakendatavate meetmete 
mõjust.

Milliseid raskusi või 
ootamatusi on 2004-
2006 maaelu arengukava 
rakendamine  kaasa too-
nud?

Ma ei ütleks, et ootamatusi 

on tulnud, sest oleme oma te-
gevused hästi planeerinud. See-
ga räägime pigem töö käigus 
tehtud muudatustest. Tänu iga-
aastastele seirearuannetele ja ka 
kohapealsete kontrollide läbi-
viimisele on selgunud, et vaja-
lik on täpsustada  toetuse saa-
mise tingimusi, et taotlemine 
oleks kõigile üheselt mõistetav. 

Üks asi on veel meile sel-
geks saanud. See, kui oluline on 
erinevate abimaterjalide koos-
tamine ning väljaandmine.  
Näiteks koostöös PRIAga an-
name välja infolehti üldpealkir-
jaga “Abiks taotlejale”,  põllu-
majandusministeerium korral-
dab ka infopäevi ja seminare – 
ikka selleks, et viia teave toetus-
te taotlejateni.

Mida on lõppema hak-
kav periood teile õpeta-
nud?

Väga palju, nii mulle kui 
minu kolleegidele. MAK 2004-
2006 ettevalmistamine ning 
erinevate meetmete rakenda-
mine on andnud ametnikele 
hea ettevalmistuse ning koge-
muse, eelkõige just ELi kaasfi-
nantseeritavate fondide vahen-
dite kasutamisel.

Kindlasti on suurenenud 
ametnike pädevus. Kuna oleme 
järjest rohkem väljas maastikul 
käinud, siis see on aidanud meil 
teooriat ja praktikat paremini 
kokku viia. Huvitavad ja hari-
vad on olnud silmast silma koh-
tumised tootjatega. 

Ja ehkki mitmeaastaste ko-
hustustega meetmete raha võib 
üle kanda ka järgmisesse pe-
rioodi, oleme 2006. aasta lõ-
puks olulise osa 2004-2006 pe-
rioodiks eraldatud finantsabist 
otstarbekalt ära kasutanud. 

2006. aastast uude perioo-
di kanduv summa aitab aga vä-
hendada uue perioodi eelarve 
koormust. Nimelt kandub kõi-
gi aastatel 2004-2006 võetud 
mitmeaastaste meetmete ko-
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Taastatud või uuesti 
rajatud kiviaed säilitab ja 
suurendab põllumajandus-
maastike traditsioonilist 
esteetilist väärtust.
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hustuste finantseerimine üle 
uude perioodi. 

Oluliseks pean ka suhtle-
mist, konsulteerimist ja arves-
tamist koostööpartneritega, kel-
le argumenteeritud ettepane-
kud on alati olnud ja on ka jät-
kuvalt teretulnud. 

Mida uut toovad meet-
mete osas endaga kaasa 
aastad 2007-2013?

Praeguse MAKi meetmed 
jätkuvad suures osas MAK 
2007-2013 II telje raames. See-
ga järjepidevus on tagatud, sest 
praeguse MAKi eesmärgid saa-
vad kajastatud ning edaspidi on 
kõikide telgede juures olulisel 
kohal põllumajandusettevõtete 
majandamine läbi keskkonna-
teadlikkuse tõusu.

Uue perioodi kõige olulise-
maks eesmärgiks on kindlasti 
ettevõtjate konkurentsivõime 
tõstmine, keskkonnavaldkonda 
suunatud toetuste läbi kesk-
konnasõbraliku tootmise pro-
pageerimine.

Aga konkreetsed toetus-
meetmed?

Võtame ebasoodsamate 

piirkondade toetuse, mille ees-
märgiks on põllumajandusliku 
maa jätkuva kasutuse kaudu 
säilitada paikkonda ja edenda-
da säästva põllumajandustoot-
mise põhimõtteid. 

Natura 2000 toetuse ees-
märgiks on tagada Natura 
2000 põllumajandusmaadel 
looduskaitseseadusest tulene-
vate nõuete täitmine ja säilita-
da nendes piirkondades põllu-
majanduslikku tegevust. Samu-
ti on selle toetuse eesmärgiks 
kaasa aidata  Euroopa Liidu 
linnustiku kaitse ja loodusliku 
kaitse direktiivide rakendami-
sest tulenevate nõuete täitmi-
sele. 

Keskkonnasõbraliku majan-
damise eesmärgiks on soodus-
tada keskkonnasõbralike ma-
jandamisviiside jätkuvat kasu-
tamist põllumajanduses, et 
kaitsta bioloogilist ja maastiku-
list mitmekesisust, mulla- ja 
veeseisundit ning tõsta põllu-
majandustootjate keskkonna-
teadlikkust. 

Samuti on oluline eesmärk  
laiendada keskkonnasõbraliku 
majandamise planeerimist põl-
lumajandustootmises. Mahe-

põllumajandusliku tootmise 
eesmärgiks on säilitada bioloo-
gilist ja maastikulist mitmeke-
sisust ning mullaviljakust. 

Lisaks on olulisel kohal ma-
hepõllumajanduse arengu eden-
damine, et rahuldada tarbijate 
kasvavat nõudlust mahetoo-
dangu järele, muutes mahepõl-
lumajanduslikku tootmist  kon-
kurentsivõimelisemaks. 

Kiviaia rajamise ja taasta-
mise eesmärgiks on kaasa aida-
ta kõrge ajaloolise, kultuurilise 
ja maastikulise väärtusega tra-
ditsiooniliste põllumajandus-
maastike elementide rajamisele 
ja taastamisele, et säilitada ja 
suurendada põllumajandus-
maastike esteetilist väärtust 
ning luua elupaiku ja suurenda-
da bioloogilist ja maastikulist 
mitmekesisust.

Mis on senise prog-
rammperioodi õppetun-
nid? Mida soovitate 
ametnikele ja tootjatele 
aastateks 2007-2013?

Senine kogemus näitab, et 
toetusi tasub taotleda pigem 
vähem kui rohkem. MAKi sei-
rearuannetest on näha, et väga 

palju on pindadega seotud se-
gadusi. 

Kindlasti paraneb amet-
kondlik ettevalmistus, registrid 
ja kaardid muutuvad järjest 
täpsemaks. Seda osalt ka tänu 
kohapealsetele kontrollidele, 
mis aitavad fikseerida täpse-
malt toetusealust pinda. 

Kuid samas ei kao ka taot-
lejate omavastutus – iga toetust 
taotlev ettevõtja peab omama 
ülevaadet, kus ja kui palju tal 
maad on. Vastasel korral on et-
tevõtjal endal raske oma majan-
dustegevust planeerida.

Sama kehtib ka investeerin-
gute kohta – suuremahuliste in-
vesteeringute puhul tuleb hool-
salt planeerida. Nii ei tohi võt-
ta eesmärgiks maksimaalset 
toetust, vaid ettevõtte tegelikke 
majanduslikke võimalusi.  

Majandustegevuse planee-
rimisel on soovitav kasutada 
kon sulentide ja nõustajate abi. 
Seegi süsteem täieneb pide-
valt.

Olete optimist?
Muidugi. Oleme ära teinud 

suure töö, see annab kindlasti 
häid tulemusi. 
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K ui  Eestit külastas Eu-
roopa Liidu põlluma-
jandusvolinik Mariann 

Fischer-Boel, andsid väiketoot-
jate esindajad talle üle kirja, 
milles väljendasid rahulolema-
tust Eesti maaelu arengukava 
2007-2013 suhtes. 

Küllap teadlikult jätsid kir-
ja koostajad lisamata, et aren-
gukava on arutatud paljudel 
foorumitel, seminaridel, kohtu-
mistel, sh põllumajanduse ja 
maaelu nõukogu koosolekutel, 
kus on esindatud ka väiketoot-
jad. Tõsi, kõrvuti teiste põllu-
majandusministeeriumi sot-
siaalpartneritega. 

Kahe aasta jooksul pidas 
põllumajandusministeerium 
koostööpartneritega maha n 
arv diskussioone, mille tulemus 
kajastub suuresti ka arenguka-
vas. 

Tulemus on hea ning seda 
kinnitas ka põllumajandusvoli-
nik kohtumisel põllumajandus-
ministeeriumis. 

Mariann Fischer-Boeli sõ-
nul on Eesti oma maaelu aren-
gukava vahenditest näinud 
maaelu arengu ja väiketootjate 
toetamiseks ette oluliselt suure-
mad vahendid kui teised liik-
mesriigid. 

See on suur tunnustus aren-
gukava koostajatele, sh meie 
koostööpartneritele, kelle hul-
gas on ka väiketootjate esinda-
jad. Põllumajandusministeeriu-
mil on arvukalt koostööpartne-
reid, kelle seisukohti ja arvamu-
si on kuulatud, vajadusel ja või-
malusel ka arvestatud. 

Just vajadusel ja võimalusel, 
sest ükskõik kui kompetentsed 
inimesed ka neid organisatsioo-
ne või ühendusi ei esinda, on 
siiski tegemist teatud huvigrup-
pide seisukohtadega. 

Põllumajandusministeerium 
kui riigi huvide esindaja peab 
aga silmas tervikut, erinevate 
osade tasakaalu selles, sõnastab 
eesmärgid ning tagab vahendid 
nende saavutamiseks, teeb koos-

tööd teiste ministeeriumidega, 
algatab protsesse jms.

Nii oli see 2004-2006 maa-
elu arengukavaga ja on ka järg-
misega, aastatel 2007-2013 ra-
kendatavaga. See ei tähenda 
ministeeriumi diktaati, vaid eel-
kõige vastutust Eesti põlluma-
janduse ja maaelu arengu eest. 

Pika vinnaga protsessid 
Muidugi on valdkondi, kus 

erihuvid ja seega ka eesmärgid 
avalduvad selgemalt kui mõnes 
teises. Nagu ka neid, kus kon-
sensus saavutatakse kergemalt. 

Esimeste sekka kuuluvad 
näiteks investeeringutoetused, 
viimati mainitute hulka kesk-
konnakaitselised küsimused. 

Esimene on paljude tootja-
te ja ka avalikkuse jaoks eelkõi-

ge rahaküsimus, viimane aga 
laialdast toetust omavate põhi-
mõtete elluviimine. Et tegusalt 
edasi liikuda, peab alus ja siht 
siiski olema üks – põllumajan-
duse ja maaelu jätkusuutlikkus, 
mis on üks oluline tegur ühis-
konna tasakaalustatud aren-
guks. 

Me ei ela ainult tänases päe-
vas, vaid tänased otsused mõju-
tavad meie elu pikemas perspek-
tiivis, seda igas aspektis. Näiteks 
kuivõrd  konkurentsivõimeline 
on meie põllumajanduslik toot-
mine, kui suur on maaelanike 
tööhõive, kuivõrd säästev on 
meie keskkonnakasutus, kas on 
säilinud Eestile omane maasti-
kukultuur ja meie liigiline mit-
mekesisus, kuivõrd mitmekesine 
on meie maaelu jne. 

Vaid üheskoos  Vaid üheskoos  



Et need eesmärgid oleksid 
saavutatavad, on vaja, et nende 
väljatöötamisest ja elluviimisest 
võtaksid tegusalt osa meie koos-
tööpartnerid. Aga osavõtt ei tä-
henda ainult õigust otsustus-
protsessis osaleda, vaid see on 
ka kohustuste võtmine ja vastu-
tus tuleviku ees. Selle ees, et 
peale 2013. aastat oleks meie 
põllumajandus ja maaelu nii 
konkurentsivõimeline, et tuleks 
toime vähenevate toetuste tin-
gimustes.

Ühine vanker
Arengukavade planeerimis-

protsess on pikk. Nii hakkas 
töö 2004-2006 maaelu arengu-
kavaga juba 2001. aastal, kui 
Lümanda ja Palamuse valdades 
käivitati pilootprojektid. Kolme 

aasta jooksul jälgisid eksperdid 
tootmise mõju keskkonnale, 
vaagides tehtud vigu, leides nei-
le lahendusi ning arutades olu-
korda esialgu töögruppides ning 
hiljem koostööpartneritega.

Niimoodi kujunes eelneva 
eelarveperioodi arengukava, 
põhimõtteliselt samamoodi lä-
heneti ka uuele maaelu arengu-
kavale, ainult et seekord on  
n-ö pilootprojekti staatuses 
2004-2006 MAK.

Skeptikud, aga ka need, kes 
pole võimelised oma seisukohti 
kaitsma või on nende vaate-
nurk liiga kitsas, armastavad 
väita, et niikuinii midagi muu-
ta ei saa. Küll on kõik ette kir-
jutatud Brüsselist, küll on oma 
Eesti riik pahatahtlik. 

Toon ühe konkreetse näite. 

Euroopa Liidu määruse koha-
selt sai üks taotleja ühe objekti 
kohta 10 000 eurot sõnniku-
majanduse ümberkorraldami-
seks. 

Kes asjaga vähegi kursis on, 
teab probleemi tõsidust ning 
selle lahendamise rahalist mak-
sumust – seega ei kanna 10 000 
eurot tegelikke kulutusi. 

Tootjate ettepanekul ja pä-
rast seisukohtade esitamist 
Brüsselis kasvas summa 25 000 
euroni. On see võit? Kahtlema-
ta, lisaks veel hea näide koostöö 
vajalikkusest.

Valikuid on tegelikult vaid 
kaks: kas veame ühiselt vankrit 
või keerame selle näägeldes 
kummuli. Kumb on Eesti rah-
vale ja riigile vajalik, pole vist 
vaja öeldagi. 

MAAELU HEAKS / oktoober 2006 5

jõuame sihilejõuame sihile

Euroopa Liidu põllumajandusvoliniku Mariann Fischer-Boeli (vasakul) sõnul on Eesti oma maaelu 
arengukava vahenditest näinud maaelu arengu ja väiketootjate toetamiseks ette oluliselt suuremad 
vahendid kui teised liikmesriigid.  Liis Treimann



Pindalatoetuste kontroll 
selleks aastaks läbi
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TAAVI LINNAMÄE

PRIA pressinõunik

P indalapõhiste toetuste 
saamiseks laekus PRIA-le 
tänavu 18 540 taotlust 

kokku 850 100 hektari kohta. 
Võrreldes möödunud aastaga 
on taotluste arv poole tuhan-
de võrra väiksem, kuid taotle-
tud kogupind jäi sama suu-
reks. 

Pindalapõhised toetused on 
ühtne pindalatoetus ja põllu-
majanduskultuuri täiendav ot-
setoetus,  ebasoodsamate piir-
kondade (LFA) toetus ning põl-
lumajanduslik keskkonnatoe-
tus, mille  raames toetatakse 
keskkonnasõbralikku tootmist, 
mahepõllumajanduslikku toot-
mist ning eesti, tori ja eesti ras-
keveo hobuse ning maatõugu 
veise kasvatamist. Uue toetuse-
na lisandus tänavu keskkonna-
alaste kitsendustega piirkonda-
de toetus, mida said taotleda 
need, kelle põllud jäid täielikult 
Natura 2000 alale.

Kontrollimise eesmärgid
Iga toetuse saamiseks on 

olemas nõuded ja tingimused, 
mida tuleb täita ning mille täit-
mist PRIA kontrollib. Toetuste 
nõuded on kirjas vastava toetu-
se maksmiseks olevas määruses 
ja ka juhendmaterjalis «Abiks 
taotlejale». Nõuetega tuleb tut-
vuda enne taotluse esitamist ja 
veenduda, kas nende täitmine 
on võimalik kogu kohustuspe-
rioodil ning kas tasub toetuse-
ga kaasnevaid kohustusi võtta.

Kõigepealt kontrollitakse 
PRIA põldude registrist, kas 
põllumassiivid, millele toetust 
taotleti, on üldse toetusõigusli-

kud ja deklareeritud, ning see-
järel asutakse kontrollima, kas 
taotlejad on täitnud toetuse 
saamise tingimusi ning pole 
toetust taotlenud suuremale 
pinnale, kui tegelikult haritak-
se.

Jaanipäevast kuni oktoobri-
ni kontrollisid PRIA inspekto-
rid kohapeal rohkem kui tuhan-
det taotlejat, mis moodustas li-
gi 6 protsenti kõigist taotleja-
test. 

Taotletud pindalast kont-
rolliti enam kui 14 protsenti 
ehk 122 000 hektarit. Kontrol-
litavad valiti välja juhusliku va-
liku ja riskianalüüsi alusel, li-
saks kasutati kolmes maakon-
nas ka kaugseire meetodit. 
Kontrollitakse ka vihjetelefonil 
tulnud vihjete paikapidavust. 

Mida siis kontrollitakse? 
Kontrollitakse põldude pindala, 
seal kasvavaid kultuure, toetu-
se nõuete täitmist ja kohapeal-
se kontrolliga seotud dokumen-

te. Põllumajandusliku keskkon-
natoetuse, keskkonnaalaste kit-
sendustega toetuse ja ebasood-
samate piirkondade toetuse 
osas kontrollitakse lisaks üldis-
te keskkonnanõuete täitmist. 

See tähendab, et kontrolli-
takse põlluraamatu olemasolu 
ja kannete õigsust, rohumaa õi-
geaegset niitmist või karjata-
mist, looduslike rohumaade 
väetamise keelust kinnipida-
mist, samuti loomadele antud 
ravimite üle arvestuse pidamist, 
kulu põletamise keelust kinni-
pidamist ja muudki. Kokku 
kontrollitakse 15 erineva nõu-
de täitmist.  

Põhilised rikkumised
PRIA toetuste kontrolli osa-

konna juhataja Andrus Rahnu 
sõnul võib rikkumised jagada 
kaheks – pinna- ja nõueterikku-
mised. Aastast aastasse on ko-
hapealses kontrollis välja tul-
nud peamised rikkumised ühed 

ja samad, samas on positiivse 
märgina näha rikkumiste arvu 
vähenemist. Enim leitud rikku-
mine oli ka tänavu rohumaa õi-
geaegselt (31. juuliks) niitmata 
või karjatamata jätmine, täna-
vu eksis selle nõude vastu 110 
kontrollitud taotlejat. Kuigi arv 
on suur, on see võrreldes eelmi-
se aastaga siiski üle kahe korra 
vähenenud.

Teiseks peamiseks keskkon-
nanõude rikkumiseks on põllu-
raamatu puudumine – 2006. 
aastal 60 juhtu, 2005. aastal 
aga ulatus eksimuste arv sajani. 
Keskkonnasõbraliku tootmise 
toetuse nõuetest on suurimaks 
probleemiks väetus- ja/või vilja-
vaheldusplaani puudumine või 
kannete puudumised. Nende 
eksimuste korral tehakse taotle-
jale ettekirjutus puuduse kõr-
valdamiseks. Kokku  tehti ette-
kirjutusi 60 juhul, mis on kol-
mandiku võrra väiksem 2005. 
aasta arvust (86 rikkumist). 

Endiselt on probleemiks ka 
taotletud ning kontrolli käigus 
leitud pindade erinevused. Rah-
nu lisas, et taotlusel oleks mõt-
tekas märkida pisut väiksem 
põllupind kui see kaardil on, 
kuna kontrollitakse ikkagi reaal-
set kultuuri piiri, põllupeenrad 
selle sisse ei kuulu.

Rahnu tuletas ka taotlejate-
le meelde, et kontrolle ei tehta 
taotlejate kiusamiseks, vaid ik-
kagi eesmärgiga kontrollida, kas 
toetus on makstud «õige asja» 
eest ning kas toetuse saamisega 
võetud kohustusi täidetakse.

«Kontrollimise protseduu-
rid on väga täpselt paigas üle 
terve Euroopa Liidu ning koha-
peal järeleandmisi teha ei saa,» 
selgitas Rahnu ning lisas, et 
PRIA kontrollide tegevust kont-
rollivad omakorda nii PRIA kui 
põllumajandusministeeriumi 
audiitorid, samuti aga ka Eu-
roopa Komisjoni ja Euroopa 
Kontrollikoja audiitorid. Kui 
euroliidu nõudmistest kinni ei 
peeta, võib järgneda karistus 
Eesti riigile. 

Pindalatoetuste kontroll 
selleks aastaks läbi



Tasuta lõunaid ei ole – 
Euroopa Liit ootab seiretulemusi
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PILLE KOORBERG 
Põllumajandusuuringute 

Keskus (PMK), 
põllumajanduskeskkonna 

seire büroo juhataja

N ii nagu teistegi elu-
valdkondade puhul, 
kehtib ka põllumajan-

duses reegel, et niisama ei an-
ta raha kellelegi. Raha liikumi-
se üle peetakse põllumajan-
dustoetuste puhul ranget kont-
rolli nii riigi kui ka Euroopa 
Liidu tasandil – kõik peab ole-
ma põhjendatud ja jälgitav. 

Uute liikmesriikide maa-
piirkondade areng nõuab erilist 
tähelepanu, sest suurte loodus-
väärtuste kaotamise risk on 
suur. Asjakohased meetmed on 
vajalikud, et kaitsta suurt liigi-
rikkust ja hoida ära maade ka-
sutusest väljajätmist. 

Majandustingimuste para-
nedes (sh toetuste mõjul!) võib 
negatiivne mõju keskkonnale 
taas suureneda. Näiteks on tai-
mekaitsevahendite ja mineraal-
väetiste kasutamine taas suure-
nemas. Sellega võib ühel hetkel 
piiranguid seadmata kaasneda 
veereostus ja bioloogilise mit-
mekesisuse vähenemine. Kuigi 
meie loodus on võrreldes Eu-
roopa teiste riikidega üks mit-
mekesisemaid, ei tohiks valv-
sust kaotada – praegu piiran-
guid seades ennetaksime suuri 
kulutusi oma looduse taastami-
seks tulevikus.

Milleks seire ja hindamine?
Toetustele on seatud omad 

eesmärgid. Põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse (PKT) üheks 
eesmärgiks on näiteks bioloogi-

lise ja maastikulise mitmekesi-
suse säilitamine ning suurenda-
mine. 

Jälgides neid iseloomusta-
vaid konkreetseid näitajaid-indi-
kaatoreid (näiteks põllulinde, 
-taimi, kimalasi), saame öelda, 
kas seatud eesmärgid on täide-
tud või oleme toetuse mõju 
keskkonnaseisundile üle hinna-
nud. 

Vajalikud on nii andmed te-
gevuste läbiviimiseks kasutatud 
raha kui ka programmi tulemus-
te ja mõju kohta keskkonnale 
tervikuna. Saadud andmeid ka-
sutab riik eelkõige juba käivita-
tud meetmete parandamiseks, 
uute meetmete väljatöötamiseks 
ning spetsiifiliste toetusmeetme-
te vajaduste (sh toetussumma-
de) põhjendamiseks. 

Andmete kogumisel on 
tootjate koostöö andmekoguja-
tega (eelkõige PRIA, Põlluma-
jandusuuringute Keskus) väga 
oluline, sest mida hõlpsam on 
andmete kogumine, seda kiire-
mini jõutakse ka tulemusteni 
ning kokkuvõteteni, mille tule-
musena muutusi läbi viiakse.

Mida seiratakse ja 
hinnatakse?

Põllumajandusuuringute 
Keskuse juhtimisel alustati 
PKT hindamiseks vajamineva-
te andmete kogumist 2004. 
aasta sügisel. 

Alg- ja lõppandmete fiksee-
rimine (lepinguperioodi esime-
ne ja viimane aasta) on üliolu-
line, kuna siis on võimalik väl-
ja tuua näitajate tegelik muutu-
se suurus. Andmeid kogutakse 
viie teemavaldkonna kohta: 
mullastik, vesi, bioloogiline 
mitmekesisus, maastik ja sot-
siaalmajandus. 

Seireks vajaminevaid and-
meid saadakse erinevatest alli-
katest – toetuste registrist, eri-
nevatest statistilistest andme-
baasidest jne. Hindamiseks lä-
heb vaja ka keskkonnaandmeid 
tootjate põllumajandusmaal 
toimuvate muutuste kohta ning 

selleks tehakse spetsiaalseid 
tootjate külastusi. 

Hindamiseks vajalikud sei-
retalud on välja valitud erineva-
test printsiipidest lähtuvalt: kui 
aktiivselt piirkonnas on PKTd 
taotletud, millised on konkreet-
se näitaja hindamiskriteeriu-
mid (näiteks mullaseires peab 
valim kajastama kõiki peamisi 
Eesti põllumullaliike, maastiku-
seires aga peamisi maastikura-
joone) jmt. 

Valim peab esindama nii 
erinevaid tootmissuundi (tai-
mekasvatus, loomakasvatus, se-
gatootmine), tootmistüüpe 
(mahetootmine, tavatootmine) 
kui ka tootmissuurusi (väiketa-
lud, suurtootmised).

Toetuste mõju
Põllumajanduslikul kesk-

konnatoetusel on oma mõju 
mahetootjate sotsiaalsele ja ma-
janduslikule olukorrale.

2005. aastal intervjueeritud 

tootjate põllumajandustoetus-
test moodustab mahetoetus pi-
sut üle 46% (2004. a. ~50%), 
keskmisel mahetootjal moodus-
tasid toetused ca 98% kogu et-
tevõtjatulust (tavatootjal ca 
78%), kusjuures piima- ja sega-
tootmise tootmistüübi maheet-
tevõtetes oli ettevõtjatulu ilma 
toetusteta negatiivne. 

Toetused moodustasid kõi-
ge suurema osa sissetulekutes 
segatootmise tootmistüübi et-
tevõtetes (ca 60%), järgnesid 
looma- ja taimekasvatuse toot-
mistüübi ettevõtted (vastavalt 
57% ja 54%).

Eestis on PKT hindamisel 
bioloogilise mitmekesisuse indi-
kaatoritena seniajani uuritud 
linde, vihmausse, soontaimi 
ning kimalasi. Uurimisalad 
paiknevad kolmes piirkonnas 
üle Eesti (Saaremaa, Jõgeva-Tar-
tu ja Võrumaa), igas piirkonnas 
on 22 seiretalu. 

Taimede, lindude ja päeva-
liblikate liigirikkus ja -rohkus 
on suurem just sealsel mahe-
põllumajanduslikult haritud 
maal. 

Meeles peab pidama aga se-
da, et eesmärgiks ei ole siiski 
seatud mahe- ja tavatootjate 
omavaheline võrdlemine, vaid 
tootjate enda tulemuste jälgi-
mine ajas ja muutuse suuruse 
ning ulatuse väljatoomine toe-
tusperioodi jooksul!

Maha hirmud!
Seiretalusid valides tulnud 

kokku puutuda ka tootjate vas-
tu- ja pahameelega. Mitmel ju-
hul on andmete kogumisest ka 
keeldutud, tuues põhjuseks aja-
nappust, oma tegevuste pri-
vaatsust ning kardetakse ka 
kontrollimisest tulenevaid 
sanktsioone. 

Tootjad ei peaks hindajaid 
kartma, otse vastupidi – hinda-
mistulemustega püüame anda 
neile tagasisidet ja teadmisi 
PKT rakendamisega seotud 
põllumaa keskkonnaseisundi 
muutumisest. 

Tasuta lõunaid ei ole – 
Euroopa Liit ootab seiretulemusi

Aastatel 2004-2006 
alustati Eestis järgmis-
te põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse 
hindamisandmete 
kogumisega:

•  Mulla orgaaniline aine (%)
•  Mullaviljakus (pH, K, P)
•  N-kasutus, toitainetebi-

lanss
•  Pestitsiidide kasutuskoor-

mus
•  Vihmaussid, mulla mik-

roobikooslus
•  Põllumajandusmaastiku 

linnud
•  Taimed
•  Kimalased
•  Maastiku struktuuri muu-

tused punkt-, joon- ja 
pindelementides

•  Talu ümbruse heakord
•  Ettevõttetulu
•  Mahedana müüdava 

mahetoodangu osakaal
•  Keskkonnateadlikkus



Evolutsioon, mitte revolutsioon

Ebasoodsamate piirkondade toetus

Põllumajanduslik keskkonnatoetus
•  Keskkonnasõbraliku tootmise toetus
•  Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
•  Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
•  Kiviaia rajamise, taastamise ja hooldamise toetus

•  Keskkonnaalaste kitsendustega 
piirkondade toetus (Natura 2000 põld)

•  Põllumajandusmaade metsastamise toetus 

Ajutised meetmed uutele liikmesriikidele:
•  Nõuetega vastavusse viimise toetus 

(ei jätku uuel perioodil)
•  Elatustalu kohanemise toetus 

(ei jätku uuel perioodil)

TOOMAS KEVVAI 
põllumajandusministeeriumi 

asekantsler

M aaelu arengukava 
2004-2006 ja järgne-
va perioodi, aastate 

2007-2013 arengukava moo-
dustab keskkonnameetmete 
aspektist loogilise terviku. 

Ja miks see peakski teist-
moodi olema? Meie eesmärgiks 
ei ole teha revolutsiooni, vaid 
pigem areneda evolutsioonili-
selt, tagades nii põllumajandu-
se ja maaelu stabiilse arengu. 

2004.–2006. aastate koge-
mused on uue maaelu arenguka-
va planeerimisel marjaks ära ku-
lunud – midagi oleme vanast üle 
võtnud, midagi juurde pannud. 

Kui aga kontseptsiooni ta-
sandil erinevusi esile tuua, siis 
sobiks öelda, et oleme liikunud 
keskkonnasõbralikult tootmi-
selt edasi keskkonnasõbralikule 
majandamisele – seega laienda-
nud tegevussfääri.

Üheks märksõnaks, mis 

keskkonnasõbralikkust iseloo-
mustab on kahtlemata “mahe-
põllumajandus”. Kui senini ole-
me maksnud hektaritoetust, 
mis lihtsalt öeldes tähendab 
kasvatamise toetamist, siis aas-
tatel 2007-2013 tahame enam 
tähelepanu pöörata sellele, et 
kaup tõepoolset ka tarbijani 
jõuaks. Seega omandavad seni-
sest suuremat kaalu tootmise ja 
turustamise toetamine – hea 
näide keskkonnasõbralikust 
majandamisest. 

Vähemsoodsate piirkonda-
de toetus jätkub ka 2007. aas-
tal, muutused võivad tulla alles 
2010. aastal. Missugused, on 
praegu veel vara öelda. Vast ai-

nult niipalju saab viidata, et 
minnakse üldisema lähenemise 
teed, mis Eestile tähendab ilm-
selt positiivset lahendust. Ent 
ärgem kiirustagem ajast ette – 
kõik tuleb omal ajal ja omal vii-
sil. 

Mida veel? Jätkub kiviaeda-
de toetus, samuti toetatakse 
ohustatud tõugusid. Uus on 
toetuse lisandumine ohustatud 
sortidele, näiteks meie oma ja 
hinnatud Sangaste rukkile. Vii-
mane on hea näide sellest, kui-
das majandus põimub asjasta-
tud kultuuriga. 

Taas üks laiem vaatenurk 
põllumajanduse ja maaelu aren-
gule. 
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Evolutsioon, mitte revolutsioon

EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2004-2006

2007. a rakenduvad järgmised II telje meetmed
1) Ebasoodsamate piirkondade toetus ehk LFA (meede rakendus juba 2004)
2) Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (meede rakendus juba 2006)
3)  Põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames mahepõllumajanduslik toetus, ohustatud tõugu loomade toetus, kiviaia 

rajamine ja taastamine
5) Kavas on alustada ka Natura 2000 võrgustiku poollooduslike koosluste toetamisega
4) Jätkub olemasolevate kohustuste toetamine

Joonis kujutab II telje üleminekut 2004-2006 perioodist 2007-2013 aasta perioodi.

EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2007-2013

Euroopa Põllumajanduse Arenduse ja 
Tagatisfond (EAGGF)

Euroopa Põllumajanduse Fond 
Maaelu Arenguks

Tagatissektsioon II telg

Ebasoodsamate piirkondade toetus

Põllumajanduslik keskkonnatoetus
•  Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 

(eraldi meede ka NTA-l)
•  Mahepõllundusliku tootmise toetus
•  Ohustatud sorti taime kasvatamise toetus

•  Keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus 
(Natura 2000 põld)

•  Natura 2000 poollooduslike koosluste hooldamise toetus

•  Kaitsemetsa rajamise toetus
•  Energiavõsa rajamise toetus
•  Natura 2000 metsamaa

•  Kiviaia rajamise, taastamise ja hooldamise toetus
•  Kasutusest välja jäänud põllumajandushoonete 

likvideerimine
•  Muldade neutraliseerimine


