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KK6 - Pärandniidu hooldamise toetus
Sekkumise kood (liikmesriik) KK6
Sekkumise nimetus Pärandniidu hooldamise toetus
Sekkumise liik ENVCLIM(70) – Keskkonna- ja kliimakohustused ning muud 

majandamiskohustused
Ühine väljundnäitaja O.14. Hektarite arv (välja arvatud metsandus) või muude 

üksuste arv, mis on hõlmatud keskkonna- või kliimaalaste 
kohustustega, mis lähevad kaugemale kohustuslikest nõuetest

Toetab sihtotstarbelise kasutamise nõuet seoses Põlvkondade vahetus: Ei
Keskkond: Jah
Ökokavade tagasimakse süsteem: Ei
LEADER: Ei

1 Territoriaalne kohaldamisala ja vajaduse korral piirkondlik mõõde
Territoriaalne kohaldamisala: Riigi tasand
Kood Kirjeldus
EE Eesti
Territoriaalse kohaldamisala kirjeldus
Sekkumist rakendatakse üleriigilisena.
2 Seotud erieesmärgid, sektoriülene eesmärk ja asjakohased valdkondlikud eesmärgid
ÜPP ERIEESMÄRGI kood + kirjeldus Selle sekkumise liigi jaoks soovitatud ÜPP erieesmärgid on kuvatud paksus kirjas
SO4 Aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele, sealhulgas kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ja süsiniku sidumise võimendamise kaudu, ning edendada kestlikku energiat
SO5 Edendada kestlikku arengut ja selliste loodusvarade tõhusat majandamist nagu vesi, muld ja õhk, muu hulgas 
kemikaalidest sõltuvuse vähendamisega
SO6 Panustada elurikkuse kadumise peatamisse ja elurikkuse taastamisse, edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada 
elupaiku ja maastikke

3 Sekkumisega käsitletav(ad) vajadus(ed)

Kood Kirjeldus Prioriteetide määramine 
ÜPP strateegiakava tasandil

Käsitletud ÜPP 
strateegiakavas

V4.3

Suurendada süsiniku sidumist 
muldades, kaitsta muldade 
orgaanilise süsiniku varusid ja 
pöörata suure

1 Jah

V6.1

Mahepõllumajandusmaa ja 
keskkonnameetmetega 
hõlmatud maa osakaalu 
hoidmine ja suurendamine

1 Jah

V6.2

Elurikkust soodustavate 
majandamispraktikate 
kasutamise ja kasutuselevõtu 
toetamine

1 Jah

V6.6
Soodustada veekogumeid 
säästvaid 
põllumajanduspraktikaid

2 Jah

4 Tulemusnäitaja(d)
TULEMUSNÄITAJATE kood + kirjeldus Selle sekkumise puhul valitud ÜPP erieesmärkide soovitatud tulemusnäitajad 
kuvatakse paksus kirjas
R.14 Kasutatava põllumajandusmaa osakaal, mis on hõlmatud toetatud kohustustega, mille eesmärk on vähendada heitkoguseid 
või säilitada süsiniku säilitamine või seda parandada (sealhulgas püsirohumaa, püsiva taimkattega püsikultuurid, 
põllumajandusmaa märg- ja turbaalal)
R.31 Kasutatava põllumajandusmaa osakaal, mis on hõlmatud toetatud kohustustega, millega toetatakse elurikkuse säilitamist 
või taastamist, sealhulgas suure loodusväärtusega põllumajandustavad
R.33 Toetust saavate kohustustega hõlmatud osa kogu Natura 2000 võrgustiku alast
5 Sekkumise konkreetne ülesehitus, nõuded ja toetusõiguslikkuse tingimused
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Kirjeldage sekkumise erieesmärke ja sisu, sealhulgas konkreetset suunamist, valikupõhimõtteid, 
vastastikust täiendavust muude sekkumiste/tegevuste kogumitega mõlema samba raames ning esitage 
lingid asjaomastele õigusaktidele ja muu asjakohane teave.
Sekkumise eesmärk on säilitada pärandniite ehk poollooduslikke kooslusi ja seeläbi liigirikkust kogu 
põllumajandusmaal. Oluline roll on pärandniitudel ka kliimamuutustega kohanemisel ja orgaanilise 
süsiniku sidumisel muldadesse. Pärandniit ehk poollooduslik kooslus on pikaajalise inimtegevuse 
(niitmise, karjatamise ja puittaimestiku struktuuri kujundamise) mõjul kujunenud loodusliku elustikuga 
ala, mis on valdavalt kaetud niidutaimestikuga ning on niidetav või karjatatav. Iga pärandniidu kohta on 
üks põhitegevus, milleks on kas niitmine või karjatamine. Lisaks põhitegevusele võib taotleja taotleda 
toetust ühe või mitme üheaastase lisategevuse eest. Liigikaitseliselt oluliste rannaalade lisategevuse jaoks 
on eksperdid välja valinud pärandniidud, kus asuvad olulised kurvitsaliste, sh niidurüdi pesitsusalad. 
Lisategevuse eesmärgiks on suunata need kooslused hooldusesse ning tagada nendel aladel kõrgem 
hoolduskvaliteet. Lisategevus pärandniidu käsitsi või hobuniidukiga niitmine toetab väikeste ja raskesti 
hooldatavate pärandniitude niitmist ning traditsiooniliste töövõtete säilimist. Väikesed pärandniidud on 
olulised maastiku sidususe säilitamisel. Lisategevusega laiule või väikesaartele toetatakse ilma püsiva 
praamiühenduseta väikesaartel ja laidudel asuvate pärandniitude hooldamist. Lisategevuse koosluse või 
liigi seisundi parendamiseks saab võtta juhul, kui pärandniidul on vaja teha lisatöid, et kaitsealuse 
koosluse või liigi seisundit parandada. Lisategevusega väärtuste hindamise eest tulemuspõhise toetuse 
taotlemisel testitakse tulemuspõhise toetuse metoodikat. Piloottegevusena töötatakse projekti LIFE-IP 
ForEst&FarmLand/Loodusrikas Eesti raames välja viieaastane tulemuspõhine pärandniidu hooldamise 
toetus koos metoodikaga. Koostöös teadlastega katsetatakse uusi innovaatilisi lahendusi pilootaladel 
umbes 500-l hektaril, kus taotleja hindab pärandniitu vastavalt väljatöötatud metoodikale. Tulemuspõhise 
tegevuse valimisel võib niitmise, karjatamise ja koosluse parendamise lisategevuse nõudeid 
kooskõlastatult Keskkonnaametiga pilootaladel muuta.
Määratlege rahastamise nõuetele vastavad toetusesaajad ning vajaduse korral toetusesaaja ja alaga seotud 
konkreetsed rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid
Toetusesaaja
Toetuse saajad on põllumajandustootjad ja teised pärandniidu majandajad.

Toetuskõlblikkuse tingimused 
·      Pärandniidu hooldamise kohustuse kestus on viis järjestikust kalendriaastat.
·      Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb pärandniidu hooldamisega, peab osalema Keskkonnaameti 
korraldatud pärandniidu hooldamise koolitusel hiljemalt esimesel kohustuseaastal.
·      Toetust võib taotleda vähemalt 0,1 hektari suuruse EELISesse kantud pärandniidu kohta, mis asub 
looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktides 1, 2, 4, 5 ja 6 nimetatud kaitstaval loodusobjektil või Rebala 
muinsuskaitsealal.
·      Toetusõiguslikuks loetakse ala, mis on valdavalt kaetud niidutaimestikuga ja on niidetav või 
karjatatav või mille taastamine on lõppenud ja kus on loodud tingimused niidutaimestiku kujunemiseks.
·      Toetusõiguslikuks ei loeta kadakatega pärandniite, kui sealsete puittaimede liituvus on suurem 
kui 0,5.
·      Toetusõiguslikuks ei loeta puisniite ja puiskarjamaid, kui sealsete puittaimete liituvus on suurem kui 
0,7.
·      Kui kadakad ja muu puittaimestik kasvab nii, et ala on takistusteta ülepinnaliselt hooldatav ning on 
olemas niidule omane rohttaimestik, siis võib kadakatega pärandniitudel liituvus olla suurem kui 0,5 ning 
puisniidul ja puiskarjamaal suurem kui 0,7.
·      Toetusõigusliku maa hulka arvatakse:
okuni kahe meetri laiused maastiku joonelemendid;
opinnastee;
oküün, kiviaed, loomade varjualune;
okuni 0,5 hektari suurused puude ja põõsaste grupid, mis on selgelt eristatavad ja mille kogupindala ei 
ületa 15% pärandniidu pindalast;
okuni 0,5 hektari suurused väikeveekogud, vanajõed ja teised looduslikud taimestikuta alad ja mille 
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kogupindala ei ületa 15% pärandniidu pindalast;
orannaniidul kõik sellised ala osad, kus taimestik puudub, olenemata ala osa suurusest, välja arvatud 
taimestiku piirist mere poole jäävad liiva- ja kliburannad;
oroostik, mis ei ole puitunud;
otingimuslikkuse maastikuelemendid.
Toetust ei anta pärandniidu kohta, mille kohta taotletakse samaaegselt sama tegevuse eest 
loodushoiutoetust, strateegiakava muud keskkonnatoetust või ökokava toetust, välja arvatud 
mahepõllumajanduse ökokava toetus.
Määratlege rahastamiskõlblikud toetuse (IACSiga hõlmamata) või kulukohustuste (IACS) ja muude 
kohustuste liigid
Sekkumise põhitegevuse nõuded

·      Pärandniitu hooldatakse niitmise või karjatamise teel vastavalt sellele, mis on antud kooslusel 
lubatud.
·      Üks kord viie aasta jooksul võib jätta pärandniidu hooldamata ehk võtta puhkeaasta, kui samal ajal on 
tagatud, et elupaik on heas seisus.
·      Ala, mis on suurem kui 30 hektarit, tuleb niita keskelt-lahku või servast-serva. Tööde alustamisest 
tuleb teavitada Keskkonnaametit. Nõue ei kehti puisniitudel
·      Keskkonnaamet võib vastavalt oma pädevusele määrata sekkumislehes toodusterinevaid 
hooldamisnõudeid.
·      Taotleja täidab viieaastase kohustuseperioodi jooksul põhitegevuse nõudeid ja lisaks võib ta võtta igal 
aastal ühe aasta pikkuseid lisategevusi.

1.Sekkumise põhitegevuse nõuded pärandniitudele, mida hooldatakse niitmise teel

·      Keskkonnaamet määrab vajadusel niitmise algusaja.
·      Kui Keskkonnaamet ei ole niitmise algusaega määranud, siis võib niita endale sobival ajal.
·      Kui alal esineb keskkonnaregistrisse kantud kaitsealuse maas pesitseva linnuliigi elupaik, siis on alal 
lubatud niita alates 15. juulist. Kui taotleja kõik niidetavad alad jäävad kaitsealuse maas pesitseva 
linnuliigi esinemisalale, siis võib Keskkonnaameti nõusolekul niita ka enne 15. juulit, kuid mitte enam kui 
20% taotleja niidetavatel aladel.
·      Niidetaval pärandniidul tuleb jätta 5–30% alast niitmata. Kui ala ohustab seisundi halvenemine, tuleb 
terve ala ära niita.
·      Niidetav pärandniit peab olema niidetud ja niide kokku kogutud 1. septembriks, kui Keskkonnaamet 
ei näe ette teisiti.
·      Kokku kogutud niide peab olema alalt ära viidud niitmisele järgneva aasta 1. aprilliks, kui 
Keskkonnaamet ei näe ette teisiti.
·      Niidetaval pärandniidul on hekseldamine keelatud, välja arvatud koosluse seisundi parendamise 
lisategevuse osana ja puisniidu taastamisjärgsel hooldamisel.

2. Sekkumise põhitegevuse nõuded pärandniitudele, mida hooldatakse karjatamise teel

·      Rannaaladel tuleb alustada karjatamisega hiljemalt 31. mail, kui Keskkonnaamet ei näe ette teisiti.
·      Karjatamise tulemusena peab kogu taotletaval alal olema visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal 
toitunud selliselt, et rohustu on vähemalt 50 protsendi ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud alal on 
rohustu valdavalt söödud.
·      Karjatamise tulemus peab olema saavutatud 1. oktoobriks, kui Keskkonnaamet ei näe ette teisiti.
·      Loomade lisasöötmine pärandniidul on keelatud.
·      Juhul kui alal niidetakse enne karjatamist, kehtivad lisaks karjatamise nõuetele ka niitmise nõuded.
·      Karjatatavat pärandniitu võib üle niita või hekseldada, kui karjatamise tulemus on saavutatud ning 
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Keskkonnaametit on karjatamisjärgse niitmise või hekseldamise soovist teavitatud.

3.Tulemuspõhine viieaastane piloottegevus
 
·      Koostöös teadlastega katsetatakse uusi lahendusi luhaniitude ja rannaalade pilootaladel umbes 500-l 
hektaril.
·      Taotleja hindab pärandniitu vastavalt väljatöötatud metoodikale.
·      Tulemuspõhise tegevuse valimisel võib niitmise, karjatamise ja koosluse parendamise lisategevuse 
nõudeid kooskõlastatult Keskkonnaametiga pilootaladel muuta.
·      Tulemuspõhise tegevuse valimisel ei saa võtta lisategevust väärtuste hindamise eest.
·      Toetuse saamise tingimusi ja hindamise metoodikat pilooditakse projekti LIFE-IP 
ForEst&FarmLand/Loodusrikas Eesti raames; https://life.envir.ee/life-ip-forestfarmland.

Sekkumise lisategevuse nõuded 

·      Lisategevuse toetust saab võtta ainult sellele pärandniidule, kuhu on võetud põhitegevuse toetust.
·      Kõiki lisategevusi võib võtta igal kohustuseperioodi aastal. 
·      Lisategevust saab võtta pärandniidu põhiselt. 

1. Lisategevus liigikaitseliselt olulistel rannaaladel

·      Lisategvust saab võtta pärandniitudele, mida hooldatakse karjatamise teel.
·      Toetusõiguslikud on EELISesse kantud liigikaitseliselt olulised rannaalad.
·      Karjatamise tulemusena peab kogu taotletaval alal olema visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal 
toitunud selliselt, et rohustu on vähemalt 75 % ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud alal on rohustu 
valdavalt söödud.

2. Lisategevus väärtuste hindamise eest

·      Pärandniidule on võimalik kuni kolmel aastal kohustuseperioodi jooksul taotleda täiendavat 
tulemuspõhist toetust pärandniidu väärtuste hindamise eest.
·      Toetuse taotleja hindab hooldatavat pärandniitu vastavalt väljatöötatud metoodikale.
·      Lisategevust saab võtta pärandniitudele, mida hooldatakse kas niitmise või karjatamise teel.
·      Üks taotleja saab taotleda lisategevust väärtuste hindamise eest kuni 3 ala kohta aastas.
·      Alad, mis on väiksemad kui 5 ha, saavad toetust minimaalselt 50 eurot ala kohta ning alad, mis on 
suuremad kui 20 ha, saavad toetust maksimaalselt 200 eurot ala kohta.
·      Lisategvust ei saa võtta, kui põhitegevuseks on tulemuspõhine viieaastane piloottegevus.
·      Toetuse saamise tingimusi ja hindamise metoodikat pilooditakse projekti LIFE-IP 
ForEst&FarmLand/Loodusrikas Eestiraames (https://life.envir.ee/life-ip-forestfarmland).

3.Lisategevus pärandniidu käsitsi või hobuniidukiga niitmisel

·      Lisategevust saab võtta pärandniitudele, mida hooldatakse niitmise teel.
·      Toetust makstakse taotlejale, kes niidab kogu pärandniidu vikati, trimmeri, hobuse ja hobuniiduki või 
motoplokiga.
·      Tegevust valides ei kehti niitmise põhitegevuse nõuded, välja arvatud niite kokku kogumise ja alalt 
ära viimise kuupäevad.

4.Lisategevus laiule või väikesaarele
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·      Lisategevust saab võtta pärandniitudele, mida hooldatakse kas niitmise või karjatamise teel.
·      Toetust makstakse taotlejale, kes hooldab pärandniitu laiul või väikesaarel, kus puudub püsiv 
praamiühendus ja kuhu ei pääse teisiti kui muu veesõidukiga.
·      Lisategevuse toetust makstakse pärandniidu hooldamiseks vajalikeks tegevusteks kuni 100 hektarile. 

5.Lisategevus koosluse või liigi seisundi parendamiseks

·      Lisategevust saab võtta pärandniitudele, mida hooldatakse kas niitmise või karjatamise teel.
·      Taotleja valib koosluse või liigi seisundi parendamiseks lisategevuse juhul, kui on vaja teostada ühte 
või mitut järgmist tegevust: sonnide ja lompide taimestikust puhastamine, puistu kujundamine, mätaste 
eemaldamine, ebasoovitava taimestiku tõrjumiseks vajalikud täiendavad tööd.
·      Tegevust saab võtta ainult sellele osale pärandniidust, kus konkreetset tegevust on vaja läbi viia.
Koosluse või liigi seisundi parendamiseks vajalike täiendavate lisategevuste elluviimiseks on vajalik 
Keskkonnaameti nõusolek.
O14 Milline maa on toetusõiguslik?

ÜPP kava jaoks määratletud põllumajandusmaa
Põllumajanduseks kasutatav maa põllumajandusmaal ja mujal
Mittepõllumajandusmaa

6 Lähtetaseme asjakohaste elementide kindlaksmääramine
 (asjakohased HPKd, kohustuslikud majandamisnõuded (KMN) ja muud liikmesriigi ja liidu õigusega 
kehtestatud kohustuslikud nõuded), kui asjakohane, siis KMNide kohaste konkreetsete asjakohaste 
kohustuste kirjeldus ning selgitus selle kohta, kuidas kohustus läheb kaugemale kohustuslikest nõuetest 
(nagu on osutatud artikli 28 lõikes 5, artikli 70 lõikes 3 ja artikli 72 lõikes 5)
Asjakohaste HPKde ja KMNide loetelu
Kood Kirjeldus

GAEC01

Püsirohumaa säilitamine, võttes aluseks püsirohumaa ja 
põllumajandusmaa suhtarvu riiklikul, piirkondlikul, 
allpiirkondlikul, põllumajanduslike majapidamiste rühma ja 
põllumajandusliku majapidamise tasandil 2018. võrdlusaastaga 
võrreldes. Suurim vähenemine võrdlusaastaga võrreldes on 
5 %.

GAEC09
Keskkonnatundlike püsirohumaadena kindlaks määratud 
püsirohumaade ümberkujundamise või kündmise keeld 
Natura 2000 aladel

Kohustuslike riigisiseste standardite loetelu
·Taotleja täidab põlluraamatut vastavalt Veeseadusele.
·Vastavalt Loomakaitseseadusele tuleb põllumajanduslooma tervist ja heaolu kontrollida nii sagedasti, kui 
seda on vaja välditavate kannatuste ärahoidmiseks.
Taotleja hoiab pärandniitu heas seisus vastavalt Looduskaitseseadusele.

HPK1 - Püsirohumaa ja põllumaa suhtarvu säilitamine, mille kohaselt tuleb säilitada püsirohumaade 
pindala, et vältida rohumaade suuremahulist muutmist põllumaaks ning kaitsta ja säilitada olemasolevaid 
püsirohumaid.
HPK9 - HPK 9. Keskkonnatundlike püsirohumaadena kindlaks määratud püsirohumaade 
ümberkujundamise või kündmise keeld Natura 2000 aladel. 
Natura 2000 võrgustiku alal asuva 100% turvasmuldadega püsirohumaa ning Natura 2000 võrgustiku alal 
asuva pärandniidu ja inventeeritud väärtusliku püsirohumaa kasutusotstarvet ei tohi muuta ega seda maad 
üles künda. 
Nõude rakendumise alaks on Natura 2000 ja 100% turvasmuldadega kattuvad alad ning Natura 2000 
võrgustikku jäävad pärandniidud ja inventeeritud väärtuslikud püsirohumaad.
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HPK, KMNi ja riigisiseste standardite seos sekkumisega
KK6 baasnõuded on seotud püsirohumaa hoidmise üldise kohustusega ja Natura 2000 alal asuva 
püsirohumaa hoidmise kohustusega, samuti kohustavad baastaseme nõuded säilitama pärandniidu heas 
seisus vastavalt Looduskaitseseadusele, kuid ÜPP strateegiakava raames võetava kohustusega 
reguleeritakse pärandniitude majandamisviise (karjatamine ja niitmine), majandamise aegasid ja nähakse 
ette lisategevused elupaikade seisundi parandamiseks lähtudes erinevate kaitsealuste liikide 
elupaiganõuetest.
7 Toetuse vorm ja määr / summad / arvutusmeetodid

 IACSiga hõlmatud
 IACSiga hõlmamata

IACSiga hõlmatud jagu
Makse liik

 ühikuhind lisakulude ja saamata jäänud tulu põhjal
 sisaldab tehingukulusid
 ühekordne makse
 kindlasummaline makse

Toetuse vahemik toetusesaaja tasandil
ÜS KK6.1 - Muu niidu niitmine: ühikumäär on 100 eurot hektari kohta aastas.
ÜS KK6.2 - Muu niidu niitmine alates 15. juulist: ühikumäär on 150 eurot hektari kohta aastas.
ÜS KK6.3 - Puisniidu niitmine: ühikumäär on 600 eurot hektari kohta aastas.
ÜS KK6.4 - Puisniidu taastamisjärgne hooldamine: ühikumäär on 300 eurot hektari kohta aastas.
ÜS KK6.5 – Karjatamine: ühikumäär on 185 eurot hektari kohta aastas.
ÜS KK6.6 - Lisategevus liigikaitseliselt olulistel rannaaladel: ühikumäär on 80 eurot hektari kohta aastas.
ÜS KK6.7 - Lisategevus käsitsi või hobuniidukiga niitmisel: ühikumäär on 200 eurot hektari kohta aastas.
ÜS KK6.8 - Lisategevus laiule või väikesaarele: ühikumäär on 10 eurot hektari kohta aastas.
ÜS KK6.9 - Lisategevus koosluse või liigi seisundi parendamiseks: ühikumäär on 100 eurot hektari kohta 
aastas.
ÜS KK6.10 - Lisategevus väärtuste hindamise eest tulemuspõhisetoetuse taotlemisel: ühikumäär on 10 
eurot hektari kohta aastas.
ÜS KK6.11 - Tulemuspõhine viieaastane piloottegevus: ühikumäär on 15 eurot hektari kohta aastas.
Arvutusmeetod
Toetust makstakse pärandniidu hektari kohta. Saamata jäänud tulu ja lisakulu arvestuse on teinud PMK, 
võttes arvesse uuringut „Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs“.
Muu niidu niitmisel on arvestatud niitmise ja niite kokku kogumise kulude suurenemist pärandniidul 
92,91 eur/ha ja lisakulu keskelt lahku või servast-serva niitmisel 9,84 eur/ha, kulud kokku on 102,75 
eur/ha, toetusega kompenseeritakse sellest 100 eur/ha ehk 97%.
Muu niidu niitmisel alates 15. juulist on arvestatud niitmise ja niite kokku kogumise kulude suurenemist 
pärandniidul 92,91 eur/ha ja lisakulu keskelt lahku või servast-serva niitmisel 9,84 eur/ha, sööda väärtuse 
kahanemist tulenevalt hilisemast niitmisest 105 eur/ha, kulud kokku on 207,75 eur/, toetusega 
kompenseeritakse sellest 150 eurot ehk 72%.
Karjatamisel on arvestatud lisakulu loomade ümberpaigutamisele 26,98 eur/ha, transpordikulu 18,61 
eur/ha, parasiiditõrje kulu 13,75 eur/ha, igapäevase joogivee tarnetega seotud kulud 7,29 eur/ha ning 
loomade kaaluiibe vähenemist 192,60 eur/ha, kulud kokku on 259,23 eur/ha. Sellest kompenseeritakse 
185 eur/ha ehk 71%.
Puisniidu niitmisel on arvestatud ala eripäradega, niitmine ja niite kokku kogumine puisniidul nõuab 
eritehnikat ja on aeganõudev, selle kulu on 600 eur/ha, lisandub okste ja võsa eemaldamine ja 
transpordikulu 137,28 eur/ha, kokku on kulu 737 eur/ha, millest toetusega 600 eur/ ha kompenseeritakse 
81%. Puisniidu taastamisjärgsel hooldamisel on arvestatud lisakulu loomade ümberpaigutamisele 26,98 
eur/ha, transpordikulu 18,61 eur/ha, parasiiditõrje kulu 13,75 eur/ha, igapäevase joogivee tarnetega seotud 
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kulud 7,29 eur/ha ning loomade kaaluiibe vähenemist 240 eur/ha, kulud kokku on 306,63 eur/ha. Sellest 
kompenseeritakse 300 eur/ha ehk 97,84%.
Lisategevuse liigikaitseliselt olulistel rannaaladel lisakulu loomade ümberpaigutamisele on 38,88 eur/ha, 
lisakulu loomade suurema nakatumise eest parasiithaigustesse on 13,55 eur/ha, väiksemast kaaluiibest 
tekkinud saamata jäänud tulu on 165,75 eur/ha, saamata jäänud tulu ja lisakulu kokku on 218,18 eur/ha, 
toetusega 80 eru/ha kompenseeritakse sellest 48,27%.
Lisategevusel käsitsi või hobuniidukiga niitmisel on arvestatud tööjõukulu 67,07 eur/ha ja hobuse ja 
tehnika kulu 150,00 eur/ha, kogukulu on 217,07 eur/ha, millest toetusega 200 eur/ha kompenseeritakse 
92%.
Laiu või väikesaare lisategevuse puhul on kulu paadile 21,60 eur/ha ja keskmine tööjõukulu 9,72 eru/ha, 
kogukulu 31,32 eur/ha, millest toetusega 10 eur/ha kompenseeritakse 79%.
Lisategevuse väärtuste hindamise eest tulemuspõhise toetuse taotlemisel ja tulemuspõhisel viieaastasel 
piloottegevusel kompenseeritaks kulud 100%.
Koosluse seisundi parendamise lisategevusel on arvestatud tööjõukulu 39,85 eur/ha ja masinakulu 70,50 
eur/ha, kogukulu on 110,35 eur/ha ja teotusega 100 eur/ha kompenseeritakse sellest 90,62%.
Lisaselgitus
Ei kohaldu
8 Riigiabi hindamist käsitlev teave
Sekkumine jääb väljapoole ELi toimimise lepingu artikli 42 kohaldamisala ja selle puhul tuleb riigiabi 
hinnata:

 Jah       Ei       Segatüüpi      
Kontrollimiseks ja heakskiitmiseks kasutatava riigiabivahendi liik:

 Teavitamine       Üldine grupierandi määrus       Põllumajanduse grupierandi määrus       
Vähese tähtsusega abi      
9 Lisaküsimused/-teave konkreetse sekkumise liigi kohta
Millised on sekkumise jaoks ette nähtud kohustus(t)e mudelid?

 tulemuspõhised kohustused (valikuvõimalus)
 majandamiskohustused (valikuvõimalus)
 segalahendusel põhinevad (tulemuspõhised ja majandamiskohustused)

Selgitage toetusesaajate kohustusi/võimalusi seoses sekkumise jaoks ette nähtud kohustustega
Toetust ei anta pärandniidu kohta, mille kohta taotletakse samaaegselt sama tegevuse eest 
loodushoiutoetust, ÜPP strateegiakava 2023–2027 muud keskkonnatoetust või ökokava toetust, välja 
arvatud mahepõllumajanduse ökokava toetus.
Samal ajal ei või taotlejal olla MAK 2014–2020 ja ÜPP strateegiakava 2023–2027 pärandniidu 
hooldamise kohustust. MAK 2014–2020 raames võetud pärandniidu hooldamise kohustuse võib asendada 
ÜPP strateegiakava 2023–2027 kohustusega.
Toetuse saajal on õigus kohustust suurendada, vähendada, asendada ja üle anda. Toetuse saajal on õigus 
kohustust koos maaga teisele isikule üle anda või sama 5-aastase kohutuse raames väheses mahus 
suurendada ja vähendada. Kui kohustust soovitakse suurendada suuremas mahus, algab taotlejal uus 5-
aastane kohustus. 
Kui kohustusega hõlmatud maa läheb majapidamisest välja, üle teisele isikule, võib teine isik kohustuse 
üle võtta ja sellega jätkata. Kui kohustust üle ei võeta, siis kohustus selle maa osas lõpetatakse ja 
kohustuse üle andjalt toetust tagasi ei nõuta.
Kohustuse vähendamise, suurendamise, üleandmise ja asendamise kord reguleeritakse ministri määrusega.
Kui kaua lepingud kestavad?
Pärandniidu hooldamise kohustuse kestus on viis järjestikust kalendriaastat.

10 WTO nõuete täitmine
 Roheline kategooria
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WTO põllumajanduslepingu 2. lisa punkt 12
Selgitus selle kohta, kuidas võetakse meetmes arvesse WTO põllumajanduslepingu 2. lisa asjakohaseid 
sätteid, millele on osutatud viitemääruse artiklis 10 ja viitemääruse II lisas (roheline kategooria)
WTO põllumajanduslepingu 2. lisa punkt 12 - toetusega kaasnevad tootmismeetodite ja sisenditega seotud 
tingimused ning maksete summa on piiratud lisakulutuste või saamata jäänud tuluga.
11 Selle sekkumise suhtes kohaldatav(ad) toetusmäär(ad)
Piirkond Artikkel Kohaldatav 

määr
Minimaalne 
määr

Maksimaalne 
määr

EE - 
Eesti

91(3)(b) - Maksed artikli 70 alusel, maksed artikli 72 alusel, 
mittetootlike investeeringute toetus vastavalt artiklile 73, toetus Euroopa 
innovatsioonipartnerluse töörühmade projektide jaoks artikli 77 lõike 1 
punkti a alusel ja programmi LEADER jaoks artikli 77 lõike 1 punkti b 
alusel

80,00% 20,00% 80,00%
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12 Kavandatud ühikusummad – määratlus
Kavandatud ühikusumma Toetuse 

liik
Osaluse 
määr(ad)

Kavandatud 
ühikusumma liik

Piirkond või 
piirkonnad

Tulemusnäitaja(d) Kas ühikusumma põhineb 
ülekantud kuludel?

ÜS KK6.1 - Muu niidu niitmine Toetus Ühtne R.14; R.31 Ei
ÜS KK6.10 - Lisategevus väärtuste hindamise eest 
tulemuspõhise  toetuse taotlemisel

Toetus Ühtne R.14; R.31 Ei

ÜS KK6.11 - Tulemuspõhine viieaastane piloottegevus Toetus Ühtne R.14; R.31 Ei
ÜS KK6.2 - Muu niidu niitmine alates 15. juulist Toetus Ühtne R.14; R.31 Ei
ÜS KK6.3 - Puisniidu niitmine Toetus Ühtne R.14; R.31 Ei
ÜS KK6.4 - Puisniidu taastamisjärgne hooldamine Toetus Ühtne R.14; R.31 Ei
ÜS KK6.5 - Karjatamine Toetus Ühtne R.14; R.31 Ei
ÜS KK6.6 - Lisategevus liigikaitseliselt olulistel 
rannaaladel

Toetus Ühtne R.14; R.31 Ei

ÜS KK6.7 - Lisategevus käsitsi või hobuniidukiga 
niitmisel

Toetus Ühtne R.14; R.31 Ei

ÜS KK6.8 - Lisategevus laiule või väikesaarele Toetus Ühtne R.14; R.31 Ei
ÜS KK6.9 - Lisategevus koosluse või liigi seisundi 
parendamiseks

Toetus Ühtne R.14; R.31 Ei

Ühikusumma väärtusega seotud selgitus ja põhjendus
ÜS KK6.1 - Muu niidu niitmine
ÜS KK6.1 - Muu niidu niitmine: ühikumäär on 100 eurot hektari kohta aastas. Toetust makstakse pärandniidu hektari kohta. Saamata jäänud tulu ja lisakulu 
arvestuse on teinud PMK, võttes arvesse uuringut „Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs“.
Muu niidu niitmisel on arvestatud niitmise ja niite kokku kogumise kulude suurenemist pärandniidul 92,91 eur/ha ja lisakulu keskelt lahku või servast-serva 
niitmisel 9,84 eur/ha, kulud kokku on 102,75 eur/ha, toetusega kompenseeritakse sellest 100 eur/ha ehk 97%.
ÜS KK6.10 - Lisategevus väärtuste hindamise eest tulemuspõhise  toetuse taotlemisel
ÜS KK6.10 - Lisategevus väärtuste hindamise eest tulemuspõhise toetuse taotlemisel: ühikumäär on 10 eurot hektari kohta aastas. Lisategevuse väärtuste 
hindamise eest tulemuspõhise toetuse taotlemisel kompenseeritaks kulud 100%.
ÜS KK6.11 - Tulemuspõhine viieaastane piloottegevus
ÜS KK6.11 - Tulemuspõhine viieaastane piloottegevus: ühikumäär on 15 eurot hektari kohta aastas. Lisategevuse tulemuspõhisel viieaastasel piloottegevusel 
kompenseeritaks kulud 100%.
ÜS KK6.2 - Muu niidu niitmine alates 15. juulist
ÜS KK6.2 - Muu niidu niitmine alates 15. juulist: ühikumäär on 150 eurot hektari kohta aastas. Toetust makstakse pärandniidu hektari kohta. Saamata jäänud 
tulu ja lisakulu arvestuse on teinud PMK, võttes arvesse uuringut „Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs“.



ET 383 ET

Muu niidu niitmisel alates 15. juulist on arvestatud niitmise ja niite kokku kogumise kulude suurenemist pärandniidul 92,91 eur/ha ja lisakulu keskelt lahku 
või servast-serva niitmisel 9,84 eur/ha, sööda väärtuse kahanemist tulenevalt hilisemast niitmisest 105 eur/ha, kulud kokku on 207,75 eur/, toetusega 
kompenseeritakse sellest 150 eurot ehk 72%.
ÜS KK6.3 - Puisniidu niitmine
ÜS KK6.3 - Puisniidu niitmine: ühikumäär on 600 eurot hektari kohta aastas. Toetust makstakse pärandniidu hektari kohta. Saamata jäänud tulu ja lisakulu 
arvestuse on teinud PMK, võttes arvesse uuringut „Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs“.
Puisniidu niitmisel on arvestatud ala eripäradega, niitmine ja niite kokku kogumine puisniidul nõuab eritehnikat ja on aeganõudev, selle kulu on 600 eur/ha, 
lisandub okste ja võsa eemaldamine ja transpordikulu 137,28 eur/ha, kokku on kulu 737 eur/ha, millest toetusega 600 eur/ ha kompenseeritakse 81%.
ÜS KK6.4 - Puisniidu taastamisjärgne hooldamine
ÜS KK6.4 - Puisniidu taastamisjärgne hooldamine: ühikumäär on 300 eurot hektari kohta aastas. Toetust makstakse pärandniidu hektari kohta. Saamata 
jäänud tulu ja lisakulu arvestuse on teinud PMK, võttes arvesse uuringut „Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs“.
Puisniidu taastamisjärgsel hooldamisel on arvestatud lisakulu loomade ümberpaigutamisele 26,98 eur/ha, transpordikulu 18,61 eur/ha, parasiiditõrje kulu 
13,75 eur/ha, igapäevase joogivee tarnetega seotud kulud 7,29 eur/ha ning loomade kaaluiibe vähenemist 240 eur/ha, kulud kokku on 306,63 eur/ha. Sellest 
kompenseeritakse 300 eur/ha ehk 97,84%.
ÜS KK6.5 - Karjatamine
ÜS KK6.5 – Karjatamine: ühikumäär on 185 eurot hektari kohta aastas. Toetust makstakse pärandniidu hektari kohta. Saamata jäänud tulu ja lisakulu 
arvestuse on teinud PMK, võttes arvesse uuringut „Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs“.
Karjatamisel on arvestatud lisakulu loomade ümberpaigutamisele 26,98 eur/ha, transpordikulu 18,61 eur/ha, parasiiditõrje kulu 13,75 eur/ha, igapäevase 
joogivee tarnetega seotud kulud 7,29 eur/ha ning loomade kaaluiibe vähenemist 192,60 eur/ha, kulud kokku on 259,23 eur/ha. Sellest kompenseeritakse 185 
eur/ha ehk 71%.
ÜS KK6.6 - Lisategevus liigikaitseliselt olulistel rannaaladel
ÜS KK6.6 - Lisategevus liigikaitseliselt olulistel rannaaladel: ühikumäär on 80 eurot hektari kohta aastas. Toetust makstakse pärandniidu hektari kohta. 
Saamata jäänud tulu ja lisakulu arvestuse on teinud PMK, võttes arvesse uuringut „Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs“.
Lisategevuse liigikaitseliselt olulistel rannaaladel lisakulu loomade ümberpaigutamisele on 38,88 eur/ha, lisakulu loomade suurema nakatumise eest 
parasiithaigustesse on 13,55 eur/ha, väiksemast kaaluiibest tekkinud saamata jäänud tulu on 165,75 eur/ha, saamata jäänud tulu ja lisakulu kokku on 218,18 
eur/ha, toetusega 80 eru/ha kompenseeritakse sellest 48,27%.
ÜS KK6.7 - Lisategevus käsitsi või hobuniidukiga niitmisel
ÜS KK6.7 - Lisategevus käsitsi või hobuniidukiga niitmisel: ühikumäär on 200 eurot hektari kohta aastas. Toetust makstakse pärandniidu hektari kohta. 
Saamata jäänud tulu ja lisakulu arvestuse on teinud PMK, võttes arvesse uuringut „Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs“.
Lisategevusel käsitsi või hobuniidukiga niitmisel on arvestatud tööjõukulu 67,07 eur/ha ja hobuse ja tehnika kulu 150,00 eur/ha, kogukulu on 217,07 eur/ha, 
millest toetusega 200 eur/ha kompenseeritakse 92%.
ÜS KK6.8 - Lisategevus laiule või väikesaarele
ÜS KK6.8 - Lisategevus laiule või väikesaarele: ühikumäär on 10 eurot hektari kohta aastas. Toetust makstakse pärandniidu hektari kohta. Saamata jäänud 
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tulu ja lisakulu arvestuse on teinud PMK, võttes arvesse uuringut „Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs“.
Laiu või väikesaare lisategevuse puhul on kulu paadile 21,60 eur/ha ja keskmine tööjõukulu 9,72 eru/ha, kogukulu 31,32 eur/ha, millest toetusega 10 eur/ha 
kompenseeritakse 79%.
ÜS KK6.9 - Lisategevus koosluse või liigi seisundi parendamiseks
ÜS KK6.9 - Lisategevus koosluse või liigi seisundi parendamiseks: ühikumäär on 100 eurot hektari kohta aastas. Toetust makstakse pärandniidu hektari 
kohta. Saamata jäänud tulu ja lisakulu arvestuse on teinud PMK, võttes arvesse uuringut „Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise 
analüüs“.
13 Kavandatud ühikusummad – finantstabel ja väljundid

Kavandatud ühikusumma Eelarveaasta 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Kokku 2023–
2029

Kavandatud ühikusumma (avaliku sektori 
kulud kokku, eurodes)

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Maksimaalne kavandatud ühikusumma 
(eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÜS KK6.1 - Muu niidu niitmine (Toetus - 
Ühtne)

O.14 (ühik: Hektarid) 0,00 1 505,00 1 723,00 1 962,00 2 170,00 2 300,00 0,00 9 660,00
Kavandatud ühikusumma (avaliku sektori 
kulud kokku, eurodes)

0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00

Maksimaalne kavandatud ühikusumma 
(eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÜS KK6.10 - Lisategevus väärtuste 
hindamise eest tulemuspõhise  toetuse 
taotlemisel (Toetus - Ühtne)

O.14 (ühik: Hektarid) 0,00 500,00 500,00 500,00 1 000,00 1 500,00 0,00 4 000,00
Kavandatud ühikusumma (avaliku sektori 
kulud kokku, eurodes)

0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00

Maksimaalne kavandatud ühikusumma 
(eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÜS KK6.11 - Tulemuspõhine viieaastane 
piloottegevus (Toetus - Ühtne)

O.14 (ühik: Hektarid) 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2 500,00
Kavandatud ühikusumma (avaliku sektori 
kulud kokku, eurodes)

0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00

Maksimaalne kavandatud ühikusumma 
(eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÜS KK6.2 - Muu niidu niitmine alates 15. 
juulist (Toetus - Ühtne)

O.14 (ühik: Hektarid) 0,00 5 500,00 5 650,00 5 800,00 6 000,00 6 300,00 0,00 29 250,00
Kavandatud ühikusumma (avaliku sektori 
kulud kokku, eurodes)

0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00

Maksimaalne kavandatud ühikusumma 
(eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÜS KK6.3 - Puisniidu niitmine (Toetus - 
Ühtne)

O.14 (ühik: Hektarid) 0,00 1 425,00 1 650,00 1 750,00 1 850,00 1 900,00 0,00 8 575,00
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Kavandatud ühikusumma (avaliku sektori 
kulud kokku, eurodes)

0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00

Maksimaalne kavandatud ühikusumma 
(eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÜS KK6.4 - Puisniidu taastamisjärgne 
hooldamine (Toetus - Ühtne)

O.14 (ühik: Hektarid) 0,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 475,00
Kavandatud ühikusumma (avaliku sektori 
kulud kokku, eurodes)

0,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 0,00

Maksimaalne kavandatud ühikusumma 
(eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÜS KK6.5 - Karjatamine (Toetus - Ühtne)

O.14 (ühik: Hektarid) 0,00 28 020,00 28 410,00 31 045,00 32 680,00 34 400,00 0,00 154 555,00
Kavandatud ühikusumma (avaliku sektori 
kulud kokku, eurodes)

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Maksimaalne kavandatud ühikusumma 
(eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÜS KK6.6 - Lisategevus liigikaitseliselt 
olulistel rannaaladel (Toetus - Ühtne)

O.14 (ühik: Hektarid) 0,00 2 500,00 2 760,00 3 300,00 3 700,00 4 000,00 0,00 16 260,00
Kavandatud ühikusumma (avaliku sektori 
kulud kokku, eurodes)

0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Maksimaalne kavandatud ühikusumma 
(eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÜS KK6.7 - Lisategevus käsitsi või 
hobuniidukiga niitmisel (Toetus - Ühtne)

O.14 (ühik: Hektarid) 0,00 100,00 100,00 150,00 150,00 150,00 0,00 650,00
Kavandatud ühikusumma (avaliku sektori 
kulud kokku, eurodes)

0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00

Maksimaalne kavandatud ühikusumma 
(eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÜS KK6.8 - Lisategevus laiule või 
väikesaarele (Toetus - Ühtne)

O.14 (ühik: Hektarid) 0,00 1 500,00 1 700,00 1 700,00 2 000,00 2 000,00 0,00 8 900,00
Kavandatud ühikusumma (avaliku sektori 
kulud kokku, eurodes)

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Maksimaalne kavandatud ühikusumma 
(eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÜS KK6.9 - Lisategevus koosluse või liigi 
seisundi parendamiseks (Toetus - Ühtne)

O.14 (ühik: Hektarid) 0,00 2 050,00 2 250,00 2 450,00 2 850,00 2 850,00 0,00 12 450,00
O.14 (ühik: Hektarid) 0,00 36 525,00 37 533,00 40 657,00 42 800,00 45 000,00 0,00 202 515,00
Esialgne iga-aastane rahaeraldis (avaliku 
sektori kulud kokku, eurodes)

0,00 7 491 700,00 7 793 450,00 8 460 525,00 8 956 300,00 9 394 000,00 0,00 42 095 975,00

Esialgne iga-aastane rahaeraldis (liidu osalus 
eurodes)

0,00 5 993 360,00 6 234 760,00 6 768 420,00 7 165 040,00 7 515 200,00 0,00 33 676 780,00

KOKKU

Millest rahastamisvahendi jaoks (avaliku 
sektori kulud kokku, eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ET 386 ET

Millest rahastamisvahendi jaoks (liidu osalus 
eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Millest kantakse üle (avaliku sektori kulud 
kokku, eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Millest kantakse üle (liidu osalus eurodes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Millest on vajalik XII lisas kehtestatud 
minimaalse rahaeraldise tagamiseks 
(kohaldatakse artikli 95 lõike 1 suhtes 
artiklite 73 ja 75 alusel) (avaliku sektori 
kulud kokku, eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Millest on vajalik XII lisas kehtestatud 
minimaalse rahaeraldise tagamiseks (liidu 
osalus eurodes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


