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Rahvastikutoimingute osakonna and-
metel sai Tartu 2021. aastal enim ela-
nikke juurde välisriikidest. Eelmisel 
aastal registreeris rahvastikuregistris 
oma elukohana Tartu pea tuhat ini-
mest rohkem kui aasta varem.

Eelmisel aastal registreeris rahvastiku-
registris oma elukohana Tartu kokku 
5481 inimest, pea tuhat inimest roh-
kem kui möödunud aastal, mil uusi 
elanikke registreerus Tartusse 4617. 
Enim saabujaid (1465 inimest) oli vä-
lisriikidest, nendele järgnes Tartumaa 
(1172 inimest), Harjumaa ja Tallinn 
(888 inimest), Jõgevamaa (199 ini-
mest), Põlvamaa (196 inimest) ja 
Võrumaa (184 inimest). Kõige vähem 
tuli Tartusse uusi elanikke Raplamaalt 
(35 inimest), Hiiumaalt (11 inimest) ja 
Läänemaalt (16 inimest).

Välismaalt tuli enim elanikke Tartusse 
Soomest (225 inimest), Saksamaalt 
(143 inimest) ja Prantsusmaalt (110 
inimest). Lõunanaabrite juurest Lätist 
ja Leedust tuli Tartusse vastavalt 35 ja 
13 inimest. Erilisematest kohtadest oli 
tulijaid näiteks Korea Vabariigist (2 
inimest), Usbekistanist (1 inimene), 
Ecuadorist (1 inimene), Etioopiast (1 
inimene) ja Costa Ricalt (1 inimene).

MTÜ Tartu Välismaalaste 
Teenuskeskuse juhataja Janika Hango 
selgitas, et välismaalased ja nende 
pereliikmed tulevad Tartusse eelkõi-
ge siinsete kõrgkoolide pärast. "Tartu 
kõrgkoolidesse tullakse õppima ja ise 
õpetama. Pandeemiaga seotud piiran-
gute tõttu on Euroopa Liidu kodanikel 
asukoha vahetamine lihtsam kui kol-
mandatest riikidest tulijatel," põhjen-
das Hango, miks on tulijaid rohkem 
just Euroopa Liidu riikidest.

Koos sündidega sai Tartu 2021. aas-
tal juurde 6507 inimest, kokku elab 
Tartus 94 663 inimest.

Tartust lahkus 5690 inimest, mis on 
samuti pea tuhat inimest rohkem kui 
eelmisel aastal (4729). Enim lahku-
jaid läks Tartumaale (2310 inimest), 
Harjumaale ja Tallinna (973 inimest), 
välisriikidesse (637 inimest) ja lähi-
maakondadesse nagu Jõgevamaale 
(166 inimest), Põlvamaale (183 ini-
mest) ja Võrumaale (129 inimest). 
Kõige vähem lahkujaid oli Läänemaale 
(20 inimest), Raplamaale (25 inimest) 
ja Hiiumaale (14 inimest).

Tartust läks välisriikidesse enim elanik-
ke Soome (196 inimest) ja Saksamaale 
(96 inimest). Prantsusmaale lahkus 
Tartust 86 inimest, Itaaliasse 26 ini-
mest ja Hispaaniasse 25. Aga oli mi-
nejaid ka Küprosele (1 inimene), 
Peruusse (1 inimene), Türki (1 inime-
ne) ja Gruusiasse (1 inimene). Koos 
surmadega lahkus Tartust eelmisel 
aastal 6858 elanikku.

Enim elanikke elab Tartus Annelinnas 
(24 262 inimest), Karlovas (8375 ini-
mest), Tammelinnas (8148 inimest) 
ja Ülejõel (7960 inimest). Kõige vä-
hem inimesi elab Maarjamõisas (451 
inimest), Varikul (1776 inimest) ja 
Ränilinnas (1930 inimest).

2021. aasta alguse seisuga elab Tartus 
74 630 eestlast, 12 399 venelast, 
1180 soomlast ja 1087 ukrainlast. 
Valgevenelasi on 342, sakslasi 297, lät-
lasi 265, itaallasi 175 ja hindusid ning 
prantslasi 166. Lisaks elab Tartus näi-
teks valloone (7 inimest), hausasid (5 
inimest), uusmeremaalasi (4 inimest), 
kuubalasi (2 inimest), karaiime (2 ini-
mest), eskimoid (1 inimene) ja jaava-
lasi (1 inimene).

Tartu möödunud aasta rahvastiku 
statistikaga saad tutvuda kodulehel: 
www.tartu.ee/statistika

Lisainfo: rahvastikutoimingute osa-
konna juhataja Kristina Aabrams, tel 
7461097, 5330 4213

Tartu sai 2021. aastal juurde tuhat uut 
elanikku rohkem kui aasta varem
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HUVIRINGIDE 
AJAKAVA 2022

HUVIRINGIDE AJAKAVA 2022

kell ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
11.00-
12.30

Hatha Jooga
Peeglisaalis
Juhendaja: 
Edith Rätsepp

Hatha Jooga
Peeglisaalis
Juhendaja: Edith 
Rätsepp

15.00-
16.30

60+ klubi
Kaminasaalis
Täpsem 
kuupäev alati 
reklaamil

17.30-
18.25

Mudilaste 
tantsuring
Peeglisaalis
Juhendaja: 
Edith Rätsepp

Mudilaste 
tantsuring
Peeglisaalis
Juhendaja: Edith 
Rätsepp

18.00-
20.00

Õmblusring
Käsitöötoas
Juhendaja: 
Merike Hirsnik

Käsitööring
Käsitöötoas
Juhendaja: Ere 
Sepp

18.15-
19.15

Tantsuline 
Fitness
Peeglisaalis
Juhendaja: 
Edith Rätsepp

Tantsuline 
Fitness
Peeglisaalis
Juhendaja: Edith 
Rätsepp

18.30-
20.00

Seltskonnatant
Kooli saalis
Juhendaja: Ilme 
Tiik

19.00-
20.00

Rõõmsad Täpid 
naised
Peeglisaalis
Juhendaja: 
Edith Rätsepp

Rõõmsad Täpid 
naised
Peeglisaalis
Juhendaja: Edith 
Rätsepp

Mälumäng
19.00-21.00
Täpsem kuupäev 
alati reklaamil
Nepiklubi
19.00-00.00
Täpsem kuupäev 
alati reklaamil

19.30-
21.00

Hatha Jooga
Peeglisaalis
Juhendaja: 
Edith Rätsepp

Hatha Jooga
Peeglisaalis
Juhendaja: Edith 
Rätsepp

Ilmatsalu huvikeskus kuulub peale Tähtvere valla ühinemist Tartu linnaga Tiigi Seltsimaja koosseisu. 
Huvikeskuses on väga pikalt koos tegutsenud käsitööring. Käsitööringis võetakse ette ühiseid 
käsitööprojekte aga teha võib kõike, mida keegi ise soovib. Juhendaja käest saab alati nõu ja abi 
küsida. Praeguseks projektiks on trikotaažpaelast põrandavaipade heegeldamine.

Ilmatsalu huvikeskus asub Ilmatsalus, Järve tee 8 ja on ühises majas koos Ilmatsalu noortekeskusega.
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Ilmatsalu huvikeskus kuulub peale Tähtvere valla ühine-
mist Tartu linnaga Tiigi Seltsimaja koosseisu. Huvikeskuses 
on väga pikalt koos tegutsenud käsitööring. Käsitööringis 
võetakse ette ühiseid käsitööprojekte aga teha võib kõike, 
mida keegi ise soovib. Juhendaja käest saab alati nõu ja abi 
küsida. Praeguseks projektiks on trikotaažpaelast põranda-
vaipade heegeldamine.

Õmblusringi naised on tublid ja nende hobiks on õmb-
lemine nii endale kui oma pereliikmetele. Õmblusringi 
juhendaja aitab lõigete parajaks kohendamisel ja vastab 
kõikidele õmbluses tulevatele küsimustele. Huvikeskuses 
on olemas kohapeal kasutamiseks: õmblusmasinad, kat-
temasin, overlok masinad ja tikkimismasin. Ringi liikmed 
saavad tulla õmblema ka väljaspool ringi aega vastavalt 
kokkuleppele.

MTÜ Rõõmsad Täpid tegutsevad peeglisaalis. Osa on või-
malik võtta tantsuringidest nii mudilastel kui täiskasvanu-
tel. Lisandunud on ka Hatha Jooga trennid.

Seltskonnatants tegutseb tavaliselt kooli saalis. 

Ilmatsalu huvikeskuses tegutseb 60+ klubi juba kaheteist-
kümnendat aastat. Kui varasematel aastatel käisime koos 
esmaspäeviti korra kuus siis nüüd koroona aastatel oleme 
saanud kokku harvemini aga seevastu oleme suvel rohkem 
ühistel ekskursioonidel käinud. Kõik, kes siiani pole meid 
avastanud siis teadmiseks, et olete alati oodatud 60+ klu-
bi tegemistest osa võtma. Kuulume ühiselt MTÜ Tähtvere 
Ühistegevuse Seltsi alla ja meie liikmemaks on 10 eurot 
aastas. MTÜ taotleb ja saab tegevustoetust linnaeelarvest. 

Meie piirkonna inimesi ühendav klubiõhtute sari on 
Nepiklubi nime all ja nendele klubiõhtutele on oodatud 
täisealised. Klubi tegevuse läbiviimiseks saame toetust lin-
na kultuurieelarvest. Meie Nepiklubi presidendid on Helis 
Pajur ja Tiit Tiido. Igal koosveedetud õhtul on külla kutsu-
tud esineja ja alati möödub osa ajast elava muusika saatel 
tantsides. See ei ole kinnine klubi ja sellest saavad osa võtta 
kõik, nii pereinimesed kui vabad ja vallalised! Peol osalevad 
laudkonnad on endale huvitavad nimed pannud ning osad 
laudkonnad ei puudu üheltki koosveedetud õhtult. Meil on 
palju ühiseid toredaid mälestusi! Oleme koos käinud 2013. 
aastast alates. Algselt oli klubi nimeks Kohtumiste Klubi 
aga peale Tähtvere valla ühinemist Tartu linnaga, võtsime 
valla vapilinnu Rohunepi auks oma klubile pidulikult ni-
meks Nepiklubi. 

Tule Sinagi, võta osa meie Nepiklubi õhtutest!

Ilmatsalu huvikeskuse korraldada on ka Mälumängude 
sari. Meil on vedanud, sest mälumänge viib läbi meie kan-
di mees Kalev Mõru. Tema koostatud küsimused on hu-
vitavad ja harivad ja mitte sugugi kergete killast. Õnneks 
on olemas ka vastuse variandid. Aastas on tavaliselt kaks 
võistlust Ilmatsalu karikavõistlus mälumängus ja Ilmatsalu 
medalivõistlus mälumängus.

Ilmatsalu huvikeskus korraldab ka huvitavaid töö- ja õpitu-
basid. Teemade valikul on alati olnud arutelu aktiivsemate 
osalejatega ja nii on selgunud huvipakkuvamad teemad.

Koostöös Ilmatsalu noortekeskusega korraldame kogu-
konnale Vastlapäeva, Tervisepäeva ja Perepäeva.

Kui oled leidnud valikust midagi sobilikku, mida huvikes-
kus pakub, siis oled oodatud osalema!

Mai Luiga
Ilmatsalu huvikeskus, 

Tiigi Seltsimaja
kultuurispetsialist

Fotod: erakogu
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Foto: Aleksandra Kiidjärv

Alates 1. märtsist kuni 2. maini (k.a) 
on avatud Tartu linna kultuuri väi-
keprojektide taotlusvoor.

Toetust saab taotleda Tartu linnas 
toimuvatele kultuurisündmustele ja 
-sündmuste sarjadele, mille algusaeg 
jääb ajavahemikku juuli 2022 kuni 
jaanuar 2023. 

Alanud taotlusvoorus on jagatakse 
kultuurisündmuste korraldamiseks 
kokku 38 940 eurot. 

Infot kultuuri väikeprojekti toetuse 
taotlemise kohta leiab Tartu linna ko-
dulehelt. Lisaks on taotlejad oodatud 
küsimuste korral kultuuriosakonnaga 
otse ühendust võtma. Taotlusi saab 
esitada elektrooniliselt Tartu linna-
portaalis. 

Lisainfo: Liis Kägu, kultuuriosakonna 
peaspetsialist, liis.kagu@tartu.ee, 
tel 5884 6288 

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2022

Ajavahemikus 01.02-01.04.2022 on endise Tähtvere valla 
elanikel võimalik esitada taotlus Hajaasustuse program-
mist toetuse saamiseks. Võimalik on välja ehitada veeva-
rustus, kanalisatsioon või teha korda koduõuest suurele 
teele viiv juurdepääsutee. Maksimaalne toetus on kuni 
6500 eurot majapidamise kohta, omaosalus peab moo-
dustama vähemalt kolmandiku projekti maksumusest.

Taotlemise tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste 
Keskuse lehel
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elu-
keskkond/hajaasustuse-programm ja Tartu linna kodu-
lehel https://www.tartu.ee/et/hajaasustuse-programm.

Marek Treufeldt, välisabivahendite projektijuht
Tartu Linnavalitsus, 52 59832

Täname küsitlusele 
vastajaid!
Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakond tänab kõiki 
Tähtvere inimesi, kes vastasid ajalehte puudutavale kü-
sitlusele. Kokku vastas 110 inimest. Tore oli lugeda, et 
paljude jaoks on Tähtvere Elu väga oluline infoallikas. 
Küsitlusest teeme põhjalikuma kokkuvõtte järgmisse 
lehte.
Nagu lubatud, loosisime välja ka 10 kinkekotti, kus sees 

linna sümboolikaga meeneid. Nendega, kellele loosiõnn 
naeratas, võtame ühendust veel sel nädalal kas meili või 
telefoni teel. Kinkekotid saab kätte raekoja I korrusel 
asuvast linnavalitsuse infokeskusest, mis on avatud E 
9-18, T-R 8-17.
Suur tänu ja ilusat kevadeootust kõigile!

Helle Tolmoff, 
avalike suhete osakonna kommunikatsioonispetsialist

Avanes selle aasta viimane kultuuri 
väikeprojektide taotlusvoor 
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Tartu linn ja Dorpat Tervis 
kutsuvad eakaid osalema 
kukkumisennetuse 
treeningutes
 

Koostöös Tartu linnaga algavad Dorpat Tervises 7. märt-
sist taas eakatele mõeldud kukkumisennetuse program-
mi treeningud.

Kukkumisennetuse programm on suunatud 60aastastele ja 
vanematele inimestele, kel on liigeshaiguse, tasakaaluhäire 
või sarkopeenia tõttu kõrgenenud kukkumisrisk ning os-
teoporoosiga inimestele, kel on kõrge risk lihtsa kukkumi-
se tagajärjel luumurru tekkimisele. Programmi eesmärk on 
vähendada eakate kukkumisriski kehalist võimekust tõstes. 
Programm aitab kaasa eakate teadlikkuse tõstmisele keha-
lise aktiivsuse vajalikkusest kehalisele võimekusele ja ise-
seisvalt hakkamasaamisele.

Programm kestab 18 nädalat ning kokku toimub 54 gru-
pikohtumist. Treeningud toimuvad kolm korda nädalas18 
järjestikusel nädalal. Grupiliikmed osalevad füsioteraapia 
grupiteenuse raames toimuvas terapeutilisi harjutusi sisal-
davas võimlemisprogrammis. Kõiki treeninguid viivad läbi 
füsioterapeudid.

Treeningud algavad 7. märtsist ja on tasuta. Gruppi saab 
registreeruda iseseisvalt ja ilma saatekirjata.

7. märtsil alustavad grupid I-IV järgnevatel aegadel:

I grupp E, K ja R 08:15                    III grupp E, K ja R 12:00 

II grupp E, K ja R 10:00                   IV grupp E, K ja R 14:00

 

8. märtsil alustavad grupid V-VIII järgnevatel aegadel:

V grupp T, N ja L 08:15                   VII grupp T, N ja L 12:00

VI grupp T, N ja L 10:00                  VIII grupp T, N ja L 14:00

 

Treeningule saab registreeruda telefonil 510 9944 ja 7337 
196 või meiliaadressil bron@dorpattervis.ee. Märksõnaks 
registreerumisel on "Eakate rühmatund". Programmist ei 
saa osa võtta need, kes eelmisel aastal programmi juba läbi-
sid. 2019. ja 2020. aastal programmi läbinud eakad saavad 
osaleda ootejärjekorra alusel pärast seda, kui on registree-
runud esimest korda osalevad eakad ja grupis on kohti üle. 
Registreerumine kevadistesse gruppidesse on avatud kuni 
kohtade täitumiseni, samuti on soovijal võimalik jääda oo-
tejärjekorda ning temaga võetakse jooksvalt ühendust, kui 
grupis vabaneb koht.

Treeningud toimuvad aadressil Soola 2 (Dorpat Tervises, 
sissepääs Kalevi tänava poolt trepist või hoovi poolt liftiga).

Treeningute korraldamisel järgitakse Vabariigi Valitsuse 
piiranguid. Vastavalt piirangutele tuleb esitada COVID 
tõend. Treeningud võivad edasi lükkuda Vabariigi Valitsuse 
kehtestatud koroonapiirangute tõttu. Treeningule võib tul-
la vaid täiesti tervena. Treeningute ajakavad on planeeritud 
nii, et grupid omavahel kokku ei puutu.

Lisainfo: 510 9944 ja 733 7196 ja e-posti teel bron@
dorpattervis.ee
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Linnud hakkavad varsti vali-
ma neile sobivaid pesitsuspaiku. 
Keskkonnaamet soovitab majaomani-
kel ja korteriühistutel kontrollida üle 
ning vajadusel takistada lindude ligi-
pääs võimalikele pesaehituskohtadele 
hoonetes.

Sigimisperiood on looduses kõige olu-
lisem ja tundlikum aeg. Lindude ja ka 
teiste loomade häirimine sellel ajal on 
ebaeetiline ning seadusega keelatud.

„Linnud on looduse loomulik osa. Kui 
majaomanikul on varasematel aastatel 
olnud konflikte pesitsevate lindudega, 
siis just praegu, enne suurema pesit-
sushooaja algust on mõistlik ehitised 
üle kontrollida. Kevadeti tasub katu-
sed, räästaalused ja -avaused, pöö-
ningud, voodritagused, rõdud, aga ka 
laoplatsid, pooleliolevad ehitised ja 
muud inimese poolt tihti kasutatavad 
kohad hooldada ja vajadusel takistada 
lindude ligipääs. Pesitsusajal on sel-
leks juba hilja,“ ütles Keskkonnaameti 
looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

Paljud asulates elavad linnuliigid on 
inimkaaslejad, kelle pesitsuspaigad 
on seotud hoonetega. Näiteks hakid 
võivad ehitada oma pesa ventilatsioo-
nisüsteemidesse, varblased või kärb-
senäpid maja voodri vahele. Tuvid 
pesitsevad sageli hoonete karniisidel, 
kajakad aga katustel.

Asulates pesitsevate lindude elu on hu-
vitav jälgida. Samas on Keskkonnaamet 
saanud igal aastal teateid kajakatest ja 
varestest, kes ründavad oma poegade 
kaitseks inimesi. „Samuti võib inimesi 
häirida, kui pesapojad roojavad pesa 
lähiümbrust või juba varahommikul 
lärmakalt toitu manguvad. Sellised 
probleemid tabavad majaomanikke 
mais või juunis. Kui soovite neid en-
netada, on õige tegutseda just praegu, 
enne peamise pesitsushooaja algust,“ 
sõnas Keskkonnaameti looduskaitse 
peaspetsialist Tõnu Talvi.

Paljusid liike meelitab inimeste lähe-
dusse pesitsema lihtsasti kättesaadav 
toit. „Lihtsad toitumisvõimalused 
suurendavad oluliselt näiteks vareste, 
hakkide ja kajakate arvukust ja pesit-
semise tõenäosust inimese lähedal. 
Seetõttu on mõistlik vältida lindudele 
lihtsaid toidu leidmise võimalusi meie 
kodude juures – linnalinde mitte toita, 
katta kompostihunnikud ning kasuta-
da suletud prügikaste,“ möönis Tõnu 
Talvi.

Praktilisi nõuandeid:

• Kata võrguga või paranda võima-
likud avaused ja augud räästaalus-
tes ning mujal. 

• Hoia oma katused risust ja muust 
võimalikust pesamaterjalist puhtad. 
Lamekatusel ja rõdul ära hoia tar-
betuid esemeid. 

• Vajadusel kasuta sobivaid peletus-
vahendeid, näiteks röövlinnu kuju-
tisi, ridva otsas hõljuvaid tuulelohe-
sid, silma meenutavaid palle vms.

• Paigalda ümbrusesse sobivatesse 
kohtadesse pesakaste. Vaata Eesti 
Ornitoloogiaühingu juhised.

Looduse loomulikku eluringi tuleks 
sekkuda nii vähe kui võimalik – sek-
kumine on põhjendatud äärmisel 
juhul näiteks inimeste vara ja tervise 
kaitseks. 

 

Majaomanikel ja korteriühistutel on 
ka hoonete renoveerimis- ja remon-
ditööde õigele ajale planeerimisel olu-
line roll. Kui tööde eel tekib küsimusi 
seoses looduslike asukatega, tasub 
võimalikult varakult võtta ühendust 
Keskkonnaametiga aadressil info@
keskkonnaamet.ee. Nii saab ennetada 
olukordi, kus kevadele või suvele plaa-
nitud tööd tuleb lindude pesitsemise 
tõttu mõneks ajaks edasi lükata.

Lisateave: 
Tõnu Talvi 

Keskkonnaameti looduskaitse 
peaspetsialist 

tonu.talvi@keskkonnaamet.ee 
501 6869

Märts on viimane aeg ennetada kevadisi 
ja suviseid konflikte hoonetes pesitsevate 
lindudega 

Foto: Kajaka pesa hoone katusel
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Aeg on valmistuda 
loomakasvatuse 
toetuste taotlemiseks 
 
2. märtsil algab PRIA loomakasvatuse otsetoetuste taotlus-
te vastuvõtt. 2022. aastal saab taotleda piimalehma kasva-
tamise otsetoetust (PTK), piimalehma kasvatamise otse-
toetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus 
(PTK2) ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetust (UTK). 

Tehke volitused juba varakult!

Kui taotluse esitab e-PRIAs taotleja esindaja, siis on oluli-
ne, et talle on antud volitus. On just praegu õige aeg anda 
vajalikud volitused isikule (sugulane, sõber, konsulent 
jne), keda enda loomatoetuste taotlust esitama volitate. 
Volituse saab vormistada e-PRIAs või soovituslikul vormil, 
mis on kättesaadav veebilehel www.pria.ee → Registrid 
→Kliendiregister → Esindusõigused ja volitused. 

Erandina (kui ei ole võimalik volitusi anda e-PRIAs, di-
gitaalselt allkirjastatult või paberil) saab volitusi taotluste 
esitamiseks anda ka telefoni teel. Kui taotlejal ei ole arvutit, 
aga ta soovib toetust taotleda, saab enda eest taotlusi esita-
ma volitada usaldusväärset isikut pöördudes PRIA poole 
registrite osakonna infotelefonil 731 2311. 

Teenindusbüroodes taotluse esitamiseks tuleb aeg kind-
lasti eelnevalt broneerida

e-PRIA kasutamise osas on võimalik abi saada ka PRIA 
maakondlikes teenindusbüroodes. Büroosse tulekuks tuleb 
eelnevalt broneerida aeg PRIA kodulehel https://web.pria.
ee/broneering/ või telefoni teel. Teenindusbüroode kontak-
tid telefoni teel aja broneerimiseks leiab PRIA kodulehelt 
https://www.pria.ee/teenindusburood. Bürood on avatud 
E–K kell 9–16, neljapäeviti ja reedeti on teenindusbürood 
suletud. 

Viiruse leviku tõkestamiseks soovitame taotlus esitada 
elektroonilisel teel ise või leida selleks lähedane või tuttav, 
kelle volitate enda eest taotlust esitama.

Loomatoetused 2022. aastal

Piimalehma kasvatamise ning ute ja kitse kasvatamise ot-
setoetuste taotlusi saab esitada 2.–21. märtsini ja hilinenult 
kuni 18. aprillini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% 
iga hilinetud tööpäeva kohta. Taotlusele loomade arvu ei 
märgita, piisab taotlemise märkest. Toetust makstakse aja-
vahemikul 2. märtsist kuni 8. maini taotleja nõuetekohaste 
loomade arvu aritmeetilise keskmise alusel. Arvestamise 
aluseks võetakse loomade arv põllumajandusloomade re-
gistri andmete põhjal ajavahemiku iga päeva kohta.

 

• Piimalehma kasvatamise otsetoetust (PTK) saab taotleda 
loomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmetel 
kasvatab 2. märtsist kuni 8. maini igal päeval määruses re-
guleeritud asukohas 1-400 piimalehma. Sel ajavahemikul 
ei tohi olla ühtki päeva, mil registri andmeil pole taotle-
jal ühtki nõuetekohast piimalehma või on arv üle 400. 
Mõlemal juhul kaotab taotleja õiguse toetust saada. 

• Piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, 
Muhus, Kihnus ja Ruhnus (PTK2) asuvate piimalehma-
de kohta saab taotleda loomapidaja, kes registri andmetel 
kasvatab 2. märtsist kuni 8. maini igal päeval määruses 
reguleeritud asukohas vähemalt ühte piimalehma. Toetust 
makstakse kuni 400 piimalehma eest ehk kui taotlejal on 
üle 400 piimalehma, makstakse toetust kuni 400 piimaleh-
ma eest. 

• Ute ja kitse kasvatamise otsetoetust saab taotleda looma-
pidaja, kes registri andmetel kasvatab 2. märtsist kuni 8. 
maini igal päeval 10-100 utte ja/või emakitse. Kui taotle-
ja peab oma karjas rohkem kui 100 nõuetekohast utte või 
emakitse, siis makstakse toetust 100 nõuetekohase looma 
eest. Loomad, kelle kohta toetust taotletakse, peavad ole-
ma nõuetekohaselt identifitseeritud, põllumajandusloo-
made registris registreeritud ning peavad olema vähemalt 
2. märtsiks 10 kuu vanused. Kõikide karjas olevate uttede 
ja emakitsedega toimuvatest sündmustest peab teavitama 
põllumajandusloomade registrit ettenähtud aja jooksul. 
Hilinenud teavituste korral ei loeta looma toetusõigusli-
kuks.

Loomatoetuste taotleja peab terves oma majapidamises 
täitma nõuetele vastavuse nõudeid (vt PRIA kodulehel 
www.pria.ee/infokeskus/nouetele-vastavus). Kuna nõue-
tele vastavuse küsimustik on pindalatoetuste taotluse ja 
maksetaotluse osa, tuleb loomatoetuste taotlejal 2.-23. 
maini 2022. a esitada e-PRIA kaudu lisaks ka pindalatoe-
tuste taotlus.

Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava toetuse 
meetme määruses. PRIA veebilehel on toetuste kohta kok-
kuvõtlikud tutvustused ning viited lisamaterjalidele.

Toetuste taotlemine e-PRIAs 

Loomakasvatuse toetuste taotlust saab pärast e-PRIAsse 
sisselogimist esitada kohe avalehe kaudu: https://epria.pria.
ee/ → Taotlemine → Esita toetustaotlus → Loomatoetused. 
e-PRIA kuvab igale kliendile tema taotlemisel aluseks ole-
vad andmed. Taotluse täitmisel ajal annab e-PRIA taotluse 
täitjale võimalikest vigadest teateid ja juhib täitmist vajava-
tele lahtritele tähelepanu. Vajadusel saab abi PRIA pindala- 
ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. 

Edukat taotlemist!
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Toimetaja: Lembit Kaarna  Tel   551 0131
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Ostan garaazi Ilmatsalus!
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O. Sõmer


