
                                                                 

 
MAK 2014-2020 piirkondlik veekaitse toetus  2018 

 
Piirkondliku veekaitse (edaspidi VESI) toetuse eesmärk on nitraaditundlikul alal (edaspidi NTA) põhjavee 
kvaliteedi säilitamine. Toetatakse kahte tegevust, mis aitavad vähendada põllumajandusmaadelt 
toitainete leostumist ning põhjavette uhtumist: 

 põllumaa hoidmine 60% talvise taimkatte all; 

 kohustuseperioodi jooksul maa hoidmine rohumaana. 

 

Olulisemad nõuded VESI taotlejale ja toetusõiguslikule maale 

 Taotluse saab esitada vaid e-PRIA keskkonnas. 

 Taotleda saavad juriidilised isikud ja FIE-d, kes esimesel kohustuseaastal taotlevad 
keskkonnasõbraliku majandamise (edaspidi KSM) toetust. 

 Minimaalne pind toetuse taotlemiseks on 1,00 ha. 

 VESI nõudeid tuleb täita viiel järjestikusel kalendriaastal. 

 Taotleja peab osalema Maaeluministeeriumi korraldatud veekaitsekoolitusel hiljemalt teise 
kohustuseaasta 1. detsembriks. 

 

Maa rohumaana hoidmine 

Toetusõiguslik maa rohumaana hoidmise korral on: 

o põld, mis asub vähemalt 50% ulatuses NTA-l asuval kaitsmata põhjaveega alal või olulisel 
allika- ja karstialal; 

o NTA-l asuv põld, millel asub allikas või karstilehter. 

Keskkonnatundlik püsirohumaa (TPR) ei ole toetusõiguslik. Toetustõiguslik ei ole ka maa, mille kohta 
taotletakse toetust VESI maa talvise taimkatte all hoidmise eest või MAK alusel antavat muud 
pindalatoetust, v.a kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus. 

Maad, mille kohta toetust taotletakse, tuleb hoida 5-aastase kohustuseperioodi jooksul rohukamaras, mis 
peab olema rajatud hiljemalt esimese kohustuseaasta 15. juuniks. Rohukamara all hoidmine tähendab 
näiteks mullaharimistööde puhul seda, et maad ei künta, kultiveerita, koorita, äestata, randaalita ega 

freesita – need tegevused kahjustavad rohukamarat. Rohukamarat on lubatud uuendada üksnes otsekülvi 
ja pealekülvi teel. Rohumaa ülekarjatamine on keelatud. Lisaks tuleb järgida püsirohumaa säilitamise tava. 
Põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal tehtud tegevused tuleb kanda põlluraamatusse.  

 

Maa talvise taimkatte all hoidmine 

Toetusõiguslik maa talvise taimkatte all hoidmise korral on maa, mis asub NTA-l ja vastab KSM toetuse 
nõuetele. Toetusõiguslik ei ole maa, mille kohta taotletakse VESI maa rohumaana hoidmise toetust või 
piirkondliku mullakaitse (MULD) toetust.  Samuti ei saa talvise taimkatte all hoidmise eest toetust taotleda 
taotleja, kes samal ajal taotleb KSM toetust täiendava veekaitse lisategevuse elluviimise eest või 
mahepõllumajandusele ülemineku toetust või mahepõllumajandusega jätkamise toetust.  



Taotleja peab hoidma vähemalt 60% kogu KSM toetusõiguslikust maast (olenemata sellest, kas maa asub 
NTA-l või mitte) 1. novembrist kuni 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all. 
Toetust makstakse ainult NTA-le jäävate põldude eest. 

 

Kohustus  

Toetuse nõudeid tuleb täita viiel järjestikusel kalendriaastal (kohustuseperiood). VESI maa rohumaana 
hoidmise kohustust tuleb järgida kogu kohustuseperioodi kestel samal maal. VESI maa talvise taimkatte 
all hoidmise kohustuse puhul võib maa, millel nõudeid järgitakse, igal aastal muutuda. Kohustust saab üle 
anda alates teisest kohustuseaastast. VESI maa talvise taimkatte all hoidmise kohustuse võib üle anda 
üksnes isikule, kellel ei ole maa talvise taimkatte all hoidmise kohustust. VESI maa rohumaana hoidmise 
kohustust on võimalik kohustuseperioodi jooksul suurendada kuni 20% taotleja maa rohumaana hoidmise 
esimese kohustuseaasta kohustusealuse maa pindalast. Suurendada võib  selle maa arvelt, mille kohta ei 
ole maa rohumaana hoidmise kohustust võetud. Ülevõetud kohustust ei saa suurendada.  

Kehtiva KSM või MULD toetuse kohustuse võib asendada VESI maa rohumaana hoidmise kohustusega. 
Asendamise korral algab taotlejal uus VESI maa rohumaana hoidmise 5-aastane kohustus.  

 

Toetuse ühikumäärad 

 maa rohumaana hoidmise eest juhul, kui rohumaa moodustab kohustuseperioodi kalendriaastal 
kuni 20% kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaast - 130 eurot/ha aastas; 

 maa rohumaana hoidmise eest juhul, kui rohumaa moodustab kohustuseaastal üle 20% kogu 
põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaast  - 70 eurot/ha aastas; 

 maa talvise taimkatte all hoidmise eest 7 eurot/ha aastas. 

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlemise aastale järgneva aasta 10. 
veebruariks. 

 

Täpsemad toetuse nõuded on sätestatud maaeluministri 16. veebruari 2018. a määruses nr 9 „Piirkondlik 
veekaitse toetus“. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120022018045
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