MAK meede 1.8 “Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur”
Põllumajandusministri 27. mai 2010 a määrus nr 65.
Periood 2007-2013
Vahendid: ca 554 mlj kr
2010. a 120 mlj kr
Järgmine taotlemine taotlusvoor: oktoober 2010
Õiguslik alus:
“Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus” ÜPP
“Eesti maaelu arengukava 2007-2013” MAK;
MAK meetme 1.8 meetmeleht
“Maaparandusseadus” ja selle alamaktid
PM 17.02.2005 määrus nr 18 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”
PM 21.07. 2005 määrus nr 82 “Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja
vorminõuded”
Metsaseadus

Info maaparanduse kohta
Maaparandussüsteemide register: http://msr.agri.ee
Põllumajandusamet: http://pma.agri.ee/maaparanduse osakond
PRIA: http://www.pria.ee
Meetme 1.8 eesmärgid:
Peamine eesmärk on kuivendussüsteemide toimimisvõime säilitamine.


ühtlustada põllu- ja erametsamajanduse tootmistingimusi maapiirkonnas,
vähendades ebasoodsast veerežiimist tingitud põllumajandustootmise riske ja
suurendades erametsa tootlikkust ja kvaliteeti;



parandada juurdepääsu põllumajandusmaale ja erametsamaale;



vähendada lokaalseid üleujutusi;



minimeerida reostuse levikut kuivendatud maal ja suurendada eesvoolude
isepuhastamisvõimet.

Toetust antakse järgmiste ehitiste ehitamiseks või korda tegemiseks:
1. Maaparandussüsteem
2. Juurdepääsutee
3. Tuletõrjetiik
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1. Maaparandus on tegevus, mille eesmärgiks on maatulundusmaa (põllu- ja
metsamaa) viljelusväärtuse suurendamine. Sihtotstarvete liigid- VV 23.10.08
määrus nr 155 “ Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord”
2. Maaparandussüsteem on maa kuivendamiseks või niisutamiseks vajalike
hoonete ja rajatiste kogum. Kindlasti koosneb maaparandussüsteem reguleerivast
võrgust ja enamasti ka eesvoolust. Maaparandussüsteemi teenindav tee on
hoiutööde tegemiseks. Süsteemi koosseisu võivad kuuluda ka
maaparandussüsteemi keskkonnakaitse rajatised.
3. Reguleeriv võrk paikneb ainult maatulundusmaal
Reguleeriv võrk jaguneb kuivendusvõrguks ja niisutusvõrguks.
Kuivendusvõrgu moodustavad:
1) dreenid ja drenaažikollektorid;
2) kuivenduskraavid;
3) piirdekraavid;
4) teekraavid.
4. Eesvool on kuivendusvõrgust vee ärajuhtimiseks või niisutusvõrku vee
juurdevoooluks rajatud veejuhe või loodusliku veejuhtme reguleeritud lõik.
Eesvoolu moodustavad:
1) kogujakraavid;

2) peakraavid;
3) magistraalkraavid;
4) maaparandajate poolt reguleeritud, st süvendatud ojad, jõed.
5. Maaparandussüsteemi teenindav tee on eratee, mis ei ole teeseaduse tähenduses
avalikuks kasutamiseks ja on vajalik maaparandushoiutööde tegemiseks. Tee peab
tagama juurdepääsu maaparandussüsteemile.
6. Maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatis on ette nähtud:
1) põllumajanduse hajureostuse leviku ohjamiseks;
2) maaparandussüsteemis sette kinnipüüdmiseks;
3) eesvoolude ökoloogilise seisundi parandamiseks;
4) kohalike veevarude säästmiseks;
5) metsapõlengust tingitud keskkonnakahju vähendamiseks
Maaparandussüsteem on kantud maaparandussüsteemide registrisse (MSR)
http://msr.agri.ee
II Investeeringuobjekt ja tegevus investeeringuobjektidel:
Määruse lisa 1
1. (I) Maaparandussüsteemi või selle osa ehitamine, rekonstrueerimine ja
uuendamine
1.1. kuivenduse reguleeriv võrk;
1.2. niisutuse reguleeriv võrk;
1.3. kahepoolse reguleerimise reguleeriv võrk;
1.4. veehoidla (niisutusvee võtmiseks);
1.5. pumpla (vajadusel ka elektriliin ja liitumine);
1.6. kaitsetamm;
1.7. eesvool ja sellel asuv rajatis;
1.8. MS KK rajatis1
1.9. MS teenindav tee ja selle rajatis
Põllumajandusmaal maapandussüsteemi reguleeriva võrgu alal maaparanduslik
tegevus võib sisaldada ka muldade lupjamist.
1
1) veekaitsevööndi laiend,
2) puhastuslodu,
3) settebassein,
4) puhastuslodu koos settebasseiniga,
5) reguleeritav drenaaž (seadedrenaaž),
6) kuivendusvee korduvkasutuse veehoidla,
7) tuuletõkkeriba,
8) eesvoolu põhjavall;
9) eesvoolu nõlvapuiste;
10) eesvoolu soodi avamiskraav;
11) eesvoolu koelmupadjand;
12) vähkidele eesvoolu tehisurupuiste

2. (II) Juurdepääsutee2 ehitamine ja rekonstrueerimine
2.1. põllumajandusmaale;
2.2. erametsamaale;
2.3. põllumajanduslikele tootmishoonetele3;
2.4. erametsamaal tuletõrjetiigile.
2
Abikõlblikud teerajatised on: muldkeha, siirdekatend (killustikust, kruusast või
sideainetega töödeldud pinnastest) või sideainetega töödeldud killustikust,

kruusast või liivast kergkatend, veeviimar, truup, sild, ümberkeeramiskoht
tupiktee lõpus, liiklusmärk, suunaviit tuletõrje tiigile.
Katendid- Teede- sideministri 28.09.99 a määrus nr 55 “Tee projekteerimise
normid ja nõuded” Punkt 4.1
Toetuskõlbulik on asfaltkattega mahasõidutee, kui vajadus tuleneb Maanteeameti
kooskõlastusest.
3

loomakasvatushoone, söödahoidla,
remonditöökoda, sepikoda.

viljakuivati,

veski,

põllutöömasinate

3. (III) Tuletõrjetiigi (vee maht: minimaalselt 500 m3 ja maksimaalselt 1100 m3)
ehitamine ja rekonstrueerimine (sisaldab ka veevõtukoha ja metsloomade joomiskoha
ja teenindusplatsi. Tagatud peab olema juurdepääs tiigile)
4. Toetatavad tegevused:
1) ehitamine;
2) rekonstrueerimine;
3) uuendamine – ainult maaparandussüsteemil
Toetust võib taotleda metsandusliku tegevuse elluviimiseks, kui nimetatud tegevus
vastab riigiabi nõuetele. See tähendab, et metsad ja infrastruktuurid on kõigile
puhkevõimalusteks tasuta kättesaadavad “Asjaõigusseaduse” § 167 lõigete 2 ja 3
kohaselt.
Maaparandussüsteemi rekonstrueerimine on süsteemi:
1) plaanilahenduse oluline muutmine;
2) kuivendus- või niisutusviisi oluline muutmine;
3) ehitise konstruktsiooni oluline muutmine;
4) maaparandusehitise tehnoloogiline ümberseadistamine;
5) veejuhtmete taastamine sette keskmise mahuga üle 1,2 m3/m
6) pilutäidisdreenide rajamine
Maaparandussüsteemi uuendamine on süsteemi osade:
1) asendamine üldparameetreid oluliselt muutmata;
2) täiendamine üldparameetreid oluliselt muutmata;
3) taastamine üldparameetreid oluliselt muutmata;
4) veejuhtmete taastamine sette keskmise mahuga 0,5 kuni 1,2 m3/m;
5) filtrite rajamine ning dreenirikete kõrvaldamine.
Põhimõte:
1. Investeeringuobjekti tegevuse liigi määrab tavaliselt keerukam
tegevus.
2. Keerukam tegevus sisaldab lihtsama tegevuse elemente.
3. Konkreetsel
investeeringuobjektil
otsustab
tegevuse
liigi
investeeringuobjekti asukohajärgne Põllumajandusameti Keskus
(PMA).
Maaparandussüsteemi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks on vaja:
1. Projekteerimistingimused PMA-st
2. Projekt
3. Ehitusluba
4. Hange
5. Ehitaja

6. Töö alustamise teade
7. Omanikujärelevalve
8. Ehitamise tehnilised dokumendid (ka ehitustööde päevik) ja
kasutuselevõtu akt
Projekteerijal, ehitajal, omanikujärelevalve tegijal peab olema MATER-i
http://mater.agri.ee registreering.
Uuendamiseks on vaja (M.1.8 tähenduses):
1. Uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõte (lisa 3)
2. Nõuetekohane ehitaja (MATER)
3. Töö alustamise teade
4. Päeviku pidamine
Uuendustööde kava tegijal on MATER-i registreering või ta on pädev (erialane
haridus alates kutsekeskharidusest ja vähemalt 5a maaparandusalane töökogemus).
Toetatav tegevus on veel:
1. Ettevalmistav töö:
1) uurimis- projekteerimistöö (ka ehitusgeoloogiline ja –geodeetiline töö);
2) ehitusprojekti ekspertiisi tegemine;
3) mulla lubjatarbe määramiseks analüüsi tegemine;
4) uuendustööde kava ja selle alusel koostatud lisas 3 toodud vormi
kohane uuendustööde mahtude kokkuvõte;
5) taotluse ja andmeid tõendavate dokumentide koostamine
2. Ehitus ja rekonstrueerimistööle omanikujärelevalve tegemine.

5. Nõuded toetatavate tegevuste kohta
1. MS reguleeriva võrgu ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine (IO 1.11.3) on toetatav, kui maa on maatulundusmaa sihtotstarbega. Toimub
maaparandusseaduses sätestatud tingimustel ja korras.
Kui tegevus sisaldab lupjamist:
1) teatab taotleja vähemalt kolm päeva enne meliorandi laotamistööde algust
laotamistööde tegemise aja ja lubjatava maa-ala asukoha PMA-le;
2) teeb taotleja lupjamistöid vastavalt mulla lubjatarbe tõendis toodud lubjatarbe
normile ja projektis või uuendustööde mahtude kokkuvõttes toodud
meliorandile, meliorandi annusele ja meliorandi laotamise ajale ning vastavalt
põllumajandusministri 25. juuli 2003.a määrusega nr 75
“Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded” sätestatud nõuetele;
3) kajastab taotleja lupjamist põlluraamatus, milles peab olema märgitud
meliorandi nimetus, meliorandi annus ja meliorandi laotamise aeg.
2. MS reguleeriva võrgu (uue) ehitamine
1) põllumajandusmaa perspektiivne keskmine boniteet on vähemalt 35 hp;
2) põllumajandusmaal ei ületa üle 1 m sügavusega soomuldade pindala 30%
kavandatava reguleeriva võrgu maa-ala või selle osa pindalast;
3) mets ei paikne hoiu- ega kaitsealal või püsielupaigas.
3. MS reguleeriva võrgu uuendamine
1) taotleja tagab uuendustööde päeviku täitmise, milles kajastub töö kirjeldus,
tehtud tööde maht ja tegemise aeg;

2) taotleja teatab vähemalt 3 tööpäeva enne tööde tegemise algust töö tegemise aja
ning koha PMA-le;
3) tööd teeb MATER-i registreeringuga ettevõtja.
4. IO 1.4–1.9 ehitamine, kui selle reguleeriv võrk vastab punktile 1 ja 2
5. IO 1.4–1.9 rekonstrueerimine ja uuendamine, kui selle reguleeriv võrk vastab
punktile 1
6. Juurdepääsutee ehitamine ja rekonstrueerimine
1) tee on Teeseaduse tähenduses eratee ega ole määratud “Teeseaduse” § 4 lõike
3 alusel avalikuks kasutamiseks (Maanteeameti ja omaniku vahelise lepingu
alusel);
2) maa, hoone või tiik on taotleja või MTÜ või metsaühistu liikme omandis.
Põllumajandusmaa korral võib maad ka õiguslikul alusel kasutada;
3) põllumajandusmaa ja metsamaa, millele juurdepääs rajatakse, on
maatulundusmaa koosseisus;
4) peab vastama “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormidele” ja
Ehitusprojekti sisu- ja vorminõuetele”;
5) tööd teeb ettevõtja, kellel on MATER- i registreering või “Teeseaduse” § 251
lõikes 1 nimetatud tegevusluba
7. Tiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimine
1) taotleja omandis või MPÜ või metsaühistu liikme omandis;
2) metsamaa on maatulundusmaa koosseisus;
3) on kavandatud ehitada eesvoolule, alaliselt veega täituvale kuivenduskraavile
või kõrge põhjaveega alale või paikneb nimetatud kohas või alal;
3) kooskõlastab Päästeametiga ja tagab tasuta juurdepääsutee kasutamise
võimaluse tuletõrjevee võtmiseks;
4) peab vastama “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormidele” ja
Ehitusprojekti sisu- ja vorminõuetele”.
5) taotleja teatab vähemalt 3 tööpäeva enne tööde tegemise algust töö tegemise aja
ning koha PMA-le;
6) tiik mahutab minimaalselt 500 m3 ja maksimaalselt 1100 m3 vett.
Investeeringu tegemisega võib alustada toetuse taotluse esitamise päevale
järgneval päeval. Loomulikult ka investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei
tohi olla varajasemad. Ettevalmistava töö tegemist tõendavad dokumendid ei või olla
väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril
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2. Määruse lisa 3
MATER-is või
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Esitada hiljemalt 20.09.PMA-le
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1 kinnitusleht
2. UT kava kooskõlastus
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PMA- Põllumajandusamet IO- investeerimisobjekt
UT-uuendustöö
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MATER- Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris olev ettevõtja

III Taotleja ja mida ta saab taotleda
Jrk.
nr

Nõuded

Taotleja

1.

Põllumajandusega
tegelev ettevõtja

2.

Erametsaomanikust
ettevõtja

3.

Metsaühistu

4.

Maaparandusühistu

5.

Mittetulundusühing

1. Maakasutuse õiguslik alus
(omand või muu õiguslik alus;
2. Maaomaniku kirjalik nõusolek
1. 1.1. ja 3.1 puhul omandis
metsamaa.
2. Ülejäänud IO-de korral omandis
objekti alune maa
1. Metsaseaduse tähenduses
metsaühistu
2. Tegevus vastab põhikirjale
3. KA omaniku antud õiguse
alusel (kinnituskiri)
1. Maaparandusseaduse
tähenduses maaparandusühistu
2. Tegevus vastab põhikirjale
3. KA omaniku või valdaja antud
õiguse alusel (kinnituskiri)
1. Tegevus vastab põhikirjale
2. Maa või tee omaniku antud
õiguse alusel (kinnituskiri)

Saab taotleda
IO-sid
I; 2.1; 2.3

1.1; 1.5-1.9; 2.2;
2.4; III

1.1; 1.5-1.9; 2.2;
2.4; III

I ja III

II

Läbivalt:
1) 1.1-1.3 IO maa peab olema maatulundusmaa
2) Muul õiguslikul alusel võib kasutada ainult põllumajanduslikku maad
Märkused:
IO- investeeringuobjekt;
KA- kinnisasi

Nõuded taotlejale:
1) pole saanud samale IO toetust (RAK, MAK, EMK, KIK);
2) tähtajalise MTÜ tähtaeg ei või olla lühem kui 5 a toetuse viimasest
maksest;
3) maksuvõlga ei tohi olla;
4) raamatupidamises on toetusega seotud kulud selgelt eraldi;
5) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ei ole tehtud
pankrotiotsust;
6) kui on saanud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele,
peab tagasimakstav summa olema tasutud tähtaegselt;
7) tagab “Asjaõigusseaduse” § 167 lõigete 2 ja 3 kohaselt tasuta juurdepääsu
metsaga seotud IO;
8) Kui toetuse taotleja on äriühing, peab ta olema tegutsenud ettevõtjana
niikaua, et majandusaasta tegevusaruanne kajastaks tema tegevust
vähemalt 12 kuud;
9) Kui toetuse taotleja on FIE, peab ta olema tegutsenud ettevõtjana niikaua,
et tema ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastab tema
tegevust vähemalt 12 kuud.

IV Ei ole toetuskõlbulik
Ei toetata:
1. riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu uuendamist / Nimekiri VV 03.01.06.
korraldus nr 1, muudetud VV 19.07.07. korraldusega nr 362
2. kui eesvool on üksnes RMK maal paikneva maaparandussüsteemi eesvool.
3. kui maaparandussüsteemi teenindav tee teenindab ainult RMK maal
maaparandussüsteemi
4. RMK maal reguleerivat võrku ja KK rajatist
RMK maaparandussüsteemi toetuskõlbulikkus
(võimalik ainult siis, kui RMK maaparandussüsteem kuulub maaparandusühistu
tööpiirkonda)
1. MPÜ Sookonn I

I

RMK

II

Lepa PKR

A

B

Toetuskõlbulik on kinnistute I ja II reguleeriva võrgu uuendamine, rekonstrueerimine
või uusehitus ja eesvoolu- Lepa PKR uuendamine või rekonstrueerimine suudmest
punktini A või B olenevalt MPÜ üldkoosoleku otsusest.
Antud näite puhul on eesvool RMK maal toetuskõlbulik (reguleeriv võrk ei ole
toetuskõlbulik)

2. MPÜ Sookonn II

Toetuskõlbulik on investeeringuobjekt kinnistute I ja II reguleerival võrgul ja
eesvoolul- Lepa PKR- suudmest punktini A

Antud näites, kuigi RMK on Sookonn II kohustuslik liige, ei ole tema maal paiknev
maaparandussüsteemi osa toetuskõlbulik

I

II

RMK

A
Lepa PKR

Mitteabikõlblik kulu mittetäielik väljavõte (§ 5)
3) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist
“Käibemaksuseaduse” alusel;
11) kasutatud seadme või masina ostmiseks tehtud kulutused;
12) toreduslikud kulutused “Tsiviilseadustiku üldosa seaduse” § 63 tähenduses
ja ebaotstarbekad kulud;
13) muud kulud, mis ei ole investeeringuobjektiga otseselt seotud;
14) tasu taotleja enda, tema töötaja või tema liikme tehtud töö eest;

V Hankereeglid
IO käibemaksuta maksumus väiksem kui 156 466 kr- 1HP
IO käibemaksuta maksumus suurem kui 156 466 kr- 3HP
Sama kehtib ka ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve kohta.
1. HP investeeringuobjektile - pärast 01.01.07;
2. HP ettevalmistavale tööle - aega ei sätestata;
3. HP omanikujärelevalvele - pärast 01.01.07
4. Hinnapakkumised tuleb esitada PRIA-le iga tegevuse ja lisas 1 nimetatud
investeeringuobjekti kohta eraldi.
5. Kui tegevus sisaldab lupjamist peab hankes olema eraldi välja toodud meliorandi
maksumus, selle veo ning laotamise maksumus.
6. Hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge.
7. Taotleja ja hinnapakkuja ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda
üksteise juhatusse või nõukokku. Mittetulundusühingu liige ei tohi kuuluda
hinnapakkuja juhatusse ega nõukokku ega olla hinnapakkuja osanik, aktsionär või
liige.
8. Hinnapakkuja peab vastama samadele nõuetele (registreering), mis on kehtestatud
ettevalmistavate tööde ning ehitus-, rekonstrueerimis- ja uuendustööde tegijale

VI Toetatava tegevuse maksumus:
Taotleja on käibemaksukohuslane- ilma KM-ta
Taotleja ei ole käibemaksukohuslane- koos KM-ga
1) IO hinnapakkumine;
2) sümboolika;
3) taotluse ja andmeid tõendavate dokumentide koostamine- kuni 5000 kr
taotluse kohta;
4) ettevalmistav töö kokku - kuni 10% IO tegevuse maksumusest
5) omanikujärelevalve
- kuni 3% IO-st ehitamise ja rekonstrueerimise
maksumusest.
6) Kavandatava tegevuse maksumus peab olema põhjendatud, selge,
üksikasjalikult kirjeldatud, otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks

Toetusmäärad
Jrk
nr

Investeeringuobjekt

Taotleja

Määr
(%)

1

Maaparandussüsteemi keskkonnarajatise IO 1.8
ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine

PEV; MEV; MÜ;
MPÜ

90

2

Kuivendussüsteemi ja kahepoolse süsteemi
kuuluva IO (1.1, 1.3, 1.5-1.7 ja 1.9)
rekonstrueerimine ja uuendamine
Kuivendussüsteemi ja kahepoolse süsteemi
kuuluva IO (1.1, 1.3, 1.5-1.7 ja 1.9)
rekonstrueerimine ja uuendamine
Uue kuivendussüsteemi ja kahepoolse süst. ehitus
Niisutusesüsteemi ehitamine, rekonstrueerimine ja
uuendamine kui IO (1.1-1.7 ja 1.9) kuulub
nimetatud süsteemi
Juurdepääsutee ehitamine ja rekonstrueerimine
mitmel KA (taotlejaks on ühistu)
Juurdepääsutee ehitamine ja rekonstrueerimine
ühel KA

MPÜ

90

PEV; MEV; MÜ

75

PEV; MEV; MÜ;
MPÜ

40

MÜ; MPÜ; MTÜ

75

PEV; MEV; MÜ;
MPÜ; MTÜ

40

Tuletõrjetiigi ehitamine ja rekonstrueerimine

MEV; MÜ; MPÜ

90

3

4

5
6

7

Märkus: PEV - põllumajandusettevõtja
MEV - metsaomanikust ettevõtja
MÜ - metsaühistu
MPÜ - maaparandusühistu
MTÜ - mittetulundusühing
Mitme IO korral rakendatakse ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve kohta valimi
väiksemat määra.

Toetuse suurus

Maaparandussüsteem
Juurdepääsutee
Tuletõrjetiik
Reg. võrgul ka lupjamine

(taotleja kohta mlj kr)
Ehitamine
Rekonstrueerimi
Uuendamine
ne
aastas perioodil aastas perioodil aastas perioodil
4
15
4
15
2
5
2
6
2
6
0,3
1
0,3
1
4,2
16,5
4,2
16,5
2,2
6,5

Kõik kokku taotleja kohta: 7 mlj kr aastas ja 16 mlj kr perioodil
Koos lupjamisega kõik kokku: 7,2 mlj kr aastas ja 17 mlj krooni perioodil

VII Taotlemine
1. Taotleja esitab taotluse ja andmeid tõendavad dokumendid;
2. Dokumendid on originaalid, kui määruses ei ole ette nähtud ärakirja;
3. Maaparanduslikeks tegevusteks on vaja esitada PMA kinnitatud kinnitusleht
(hiljemalt 20.09 PMA-le).
PMA kinnitab kinnituslehe (lisa 5) 10 tööpäeva jooksul, kui:
* Kavandatav tegevus vastab nõuetele;
* KK rajatis on vajalik ja abikõlblik;
* Kavandatav tegevus ei ole punktis IV nimetatud tegevus
* MPÜ vastab seadusele ja taotletav tegevus vastab põhikirjalisele eesmärgile.
* Taotlus on esitatud tähtaegselt.
4. Uuendustööde korral on vajalik uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude
kokkuvõte (hiljemalt 20.09 PMA-le). PMA teeb kinnituse 10 tööpäeva jooksul, kui
tegevus vastab, uuendamine on vajalik, tehniliselt teostatav ja kava on teinud “õige”
projekteerija (MATER- EV, või vastav spetsialist), kava on esitatud tähtaegselt.
5. Juurdepääsu tee korral vaja enne taotlemist esitada PMA-le “MS
projekteerimisnormide” ja “MS ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded” alusel koostatud
tee ehitusprojekt.
Koostada võivad: MATER-i projekteerija või tee projekteerimise tegevusluba omav
ettevõtjad.
6. Kui taotlus sisaldab lupjamist, peab taotleja lubjatarbe tõendi saamiseks esitama
PMA-le mulla analüüsilehe protokolli (Hu või Corg sisaldus, happesus, liikuva
kaltsiumi sisaldus) ja põllu kaardi. Kui protokoll puudub, tellib taotleja analüüsi
akrediteeritud laboratooriumilt.
Analüüsi tegemiseks võib mullaproove võtta isik, kes on läbinud
Põllumajandusuuringute Keskuse korraldatud mullaproovi võtmise koolituse.
Maaparandussüsteemi IO (§ 3 lg 1 punkt1) taotlemiseks peab olema PMA-le esitatud
hiljemalt 01.09 taotluse maaparandussüsteemi ehitusloa saamiseks ja ehitusluba
taotlemise hetkeks (ettenähtud tähtajale PRIA-le esitatud ) saadud.
PRIA-le vajalikud dokumendid Nõuded taotluse kohta § 10:
Üldine.
1. Taotlus.
Taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid
1) Seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri
2) Riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral- Maksu- ja Tolliameti
tõend, et taotleja on tasunud kõik maksud ajakava kohaselt (vähem kui 10
tööpäeva enne taotluse esitamist)
3) FIE ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti
kinnitatud ärakiri (tegevus vähemalt 12 kuud)
4) ärakiri mittetulundusühingu või metsaühistu üldkoosoleku protokollist, millest
nähtub otsus taotleda toetust ja üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos
igaühe allkirjaga
5) lisas 2 toodud vormi kohane kinnituskiri, kui taotleja on mittetulundusühing või
metsaühistu;
5) mittetulundusühingu või metsaühistu üldkoosoleku toimumise aegne liikmete
nimekiri
6) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et mittetulundusühingu liikme volitatud isik
või ettevõtja kasutab § 2 lõikes 1 nimetatud maad õiguslikul alusel, kui ta ei
ole selle maa omanik.
7) kaasomaniku kirjalik nõusolek investeeringu tegemiseks, kui IO asub
kaasomandis oleval maal.

Üldine

§10 (3)
1.
2.
3.
4.

5) 7) Hinnapakkumised
6) Lisas 6 toodud vormi kohane hinnavõrdlustabel
9) Investeeringuobjekti asukoha skeem
11) Ettevalmistava töö kohta ärakiri arvest. Kui on arve eest tasutud, siis ka
maksedokumendi ärakiri

Ehitamine
7. 8) Ärakiri ehitusloast.

Maaparandussüsteemi ehitamine ja rekonstrueerimine
8. 1) Maaparandusbürooga kooskõlastatud lisas 5 toodud vormi kohane kinnitusleht
Kinnituslehel esitatakse ka tööde mahud.
81.3) Lisas 9 toodud lubjatarbe tõend kui põllumajandusmaal asuval reguleerival
võrgul toimub lupjamine
82. 12) maaparandusehitise projektkaart (ka tuletõrjetiigi korra kui see paikneb
maaparandussüsteemil) või MS keskkonnakaitserajatise plaan.
Keskkonnakaitserajatise plaani andmed võib PMA nõusolekul esitada ka
maaparandusehitise projektkaardil.
11. 10) omavalitsuse õiend, et maaparandussüsteemi teenindav tee (rekonstrueeritav)
on eratee “Teeseaduse” § 5 tähenduses ega ole määratud avalikuks kasutamiseks, kui
IO-ks on maaparandussüsteemi teenindav tee.

Maaparandussüsteemi uuendamine
8. 1) Maaparandusbürooga kooskõlastatud lisas 5 toodud vormi kohane
kinnitusleht.1
81 3) Lisas 9 toodud lubjatarbe tõend kui põllumajandusmaal asuval reguleerival
võrgul toimub lupjamine
11. 10) omavalitsuse õiend, et maaparandussüsteemi teenindav (uuendatav) tee on
eratee “Teeseaduse” § 5 tähenduses ega ole määratud avalikuks kasutamiseks, kui
IO-ks on maaparandussüsteemi teenindav tee
9. 2) Lisas 3 toodud vormi kohane maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude
kokkuvõte
10. 4) Maaparandusbüroo väljastatud maaparandussüsteemi plaan, millele on
märgitud uuendustööd ja mahud ning vajadusel lubjatava ala paiknemine.

Juurdepääsutee ehitamine või rekonstrueerimine
11. 10) omavalitsuse õiend, et investeeringuobjekt on (rekonstrueeritav) eratee
“Teeseaduse” § 5 tähenduses ega ole määratud avalikuks kasutamiseks
12. 12) Ärakiri ehitusprojekti põhiplaanist.
13. 13) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et juurdepääsutee on juurdepääs maale
(maatulundusmaa) või hoonele, või tuletõrjetiigi veevõtukohale, mis kuulub taotleja
või MTÜ liikme omandisse või põllumajandusmaale, mis on antud taotlejale või
mittetulundusühingu liikmele õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks.
131 15 PMA-ga kooskõlastatud ehitusprojekt.

Tuletõrjetiigi ehitamine või rekonstrueerimine

12. 15) PMA ja Päästeametiga kooskõlastatud ehitusprojekt kui tiik ei asu
maaparandussüsteemil.
14. 14) Ärakiri katastriüksuse plaanist, mis tõendab, et tuletõrjetiik paikneb taotleja,
metsaühistu või maaparandusühistu liikme omandis oleval metsamaal
(maatulundusmaa koosseisus).

Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada vaid ühe taotluse.
VIII TAOTLUSE MENETLEMINE
PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja
taotluse tähtaegset esitamist.
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud
andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud
nõuetele.
Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve
kontrollib PRIA vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete
õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele
pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste
puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste
paremusjärjestuse kohaselt.
Kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA “Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 456 lõike 2 alusel taotluse
rahuldamata jätmise otsuse.
Kui taotluste rahastamise summa ületab aastaks kavandatud eelarve hinnatakse
taotlused lisas 7 toodud hindamiskriteeriumide põhjal.
Mittetulundusühingu sihtgrupi ja ettevõtja sihtgrupi kohta koostatakse
hindamistulemuste alusel eraldi taotluste paremusjärjestused
Toetuse liigi rahastamise eelarve jaotatakse järgmiselt:
1) 20% ettevõtja sihtgrupile;
2) 80% mittetulundusühingu sihtgrupile.
Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema
koondhinde saanud taotlus.
Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav
toetuse summa on väiksem..
Kui ühes sihtgrupis paremusjärjestuses olevate taotluste rahuldamiseks
ettenähtud eelarvevahenditest jääb osa kasutamata, kasutatakse neid teises sihtgrupis
taotluste paremusjärjestuses olevate taotluste rahuldamiseks.
PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90
tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.
Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib
PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse.
Kui ettevalmistav töö ei vasta nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata
ettevalmistava töö osas.

IX Taotluse hindamise kriteeriumid
1. Mittetulundusühingu sihtgrupi taotluste hindamise kriteeriumid
I. Investeeringuobjektid 1

Tegevus
1.1. Tuletõrjetiigi ehitamine ja
rekonstrueerimine 2
1.2. Juurdepääsutee ehitamine
ja rekonstrueerimine
1.3. Maaparandussüsteemi
(edaspidi MPS) ehitamine
1.4. MPS-i uuendamine
1.5. MPS-i uuendamine ja
rekonstrueerimine
1.6. MPS-i rekonstrueerimine
1.7. MPS-i rekonstrueerimine

Selgitus
Tuletõrjetiik koos veevõtu- ja loomade
joomiskohaga ning teenindusplatsiga.
Juurdepääsutee põllumajandus- ja
erametsamaale, põllumajanduslikule
tootmishoonele ning erametsa tarbeks
tuletõrjetiigi veevõtukohale.
Ka osa (nt eesvool, reguleeriv võrk, MPS-i
teenindav tee, pumbajaam jne) MPS-ist.
Üle 40% taotluses 3 märgitud maksumusest.
Taotluses märgitud maksumusest on
uuendamise ja rekonstrueerimise maksumus
kokku üle 40%.
40–80% taotluses 3 märgitud maksumusest.
Üle 80% taotluses 3 märgitud maksumusest.

Hindepunkt
10
20

30
40
50

60
70

I grupi tegevuse kõrgeim hindepunkt
II. Avalike huvide arvestamine 4
Kriteerium
2.1. Metsapõlengust tingitud
keskkonnakahju ennetamine
2.2. Põllumajandusliku
hajureostuse leviku ohu
vähendamine 5

Selgitus
Tuletõrjetiigi ehitamine ja rekonstrueerimine

Hindepunkt
6

Puhastuslodu koos settebasseiniga ehitamine,
6
rekonstrueerimine või uuendamine.
Puhastuslodu ehitamine või
rekonstrueerimine. Veekaitsevööndi laiendi
rajamine 6.
2.3. Poldri sihtotstarbelise
Nende meetmete rakendamine, mis tagavad
5
kasutusvõimaluse tagamine
vähemalt 100 ha suuruse poldri
sihtotstarbelise kasutusvõimaluse.
2.4. Veevarude säästlik
MPS-i rekonstrueerimine seadedrenaažiks
5
kasutamine
(vähemalt 40% taotleja reguleeriva võrgu
investeeringuobjekti pindalast) või nimetatud
süsteemi ehitamine vähemalt 10 ha.
Kuivendusvee korduvkasutuse tiik 7 vähemalt
10 ha põllumajandusmaa niisutamiseks.
2.5. Tuulekande vähendamine Tuuletõkkeriba rajamine haritaval
4
8
maaparandussüsteemi maa-alal.
II grupi kriteeriumide hindepunktide summa
9
III. Ühistegevuse arvestamine
Kriteerium
Hindepunkt
3.1 Investeeringuobjekt 10 asub mittetulundusühingu 2–5 liikme maal
3.2. Investeeringuobjekt 10 asub mittetulundusühingu 6–10 liikme maal
3.3. Investeeringuobjekt 10 asub mittetulundusühingu rohkem kui 10 liikme
maal
3.4 Reguleeriva võrgu investeeringuobjekt on 100–200 ha või eesvoolu
investeeringuobjekt on 2–3 km11
3.5 Reguleeriva võrgu investeeringuobjekt on 200,1–400 ha või eesvoolu
investeeringuobjekt on 3,01-5 km11

2
4
6
2
4

3.6 Reguleeriva võrgu investeeringuobjekt on 400,1–600 ha või eesvoolu
investeeringuobjekt on 5,01–7 km11
3.7 Reguleeriva võrgu investeeringuobjekt on üle 600 ha või eesvoolu
investeeringuobjekt on üle 7,01 km11
III grupi kriteeriumide hindepunktide summa on üks kriteeriumide 3.1–3.3 ning
teine kriteeriumide 3.4–3.7 hulgast
4. Mittetulundusühing, kes on arengukava meetme 1.8 raames toetust
taotlenud, aga ei ole toetust saanud hindepunktide tõttu
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2. Ettevõtja sihtgrupi taotluste hindamise kriteeriumid
Tegevus
Selgitus

6
8

2

Hindepunkt

1

I. Investeeringuobjektid

1.1. Tuletõrjetiigi ehitamine ja
rekonstrueerimine2
1.2. Juurdepääsutee ehitamine
ja rekonstrueerimine

Tuletõrjetiik koos veevõtu- ja loomade
joomiskohaga ning teenindusplatsiga.
Juurdepääsutee põllumajandus- ja
erametsamaale, põllumajanduslikule
tootmishoonele ning erametsamaa tarbeks
tuletõrjetiigi veevõtukohale.
1.3. Maaparandussüsteemi
Ka osa (nt eesvool, reguleeriv võrk, MPS-i
(edaspidi MPS) ehitamine
teenindav tee, pumbajaam jne) MPS-ist.
1.4. MPS-i uuendamine
Üle 40 % taotluses 3 märgitud maksumusest.
1.5. MPS-i uuendamine ja
Taotluses märgitud maksumusest on
rekonstrueerimine
uuendamise ja rekonstrueerimise maksumus
kokku üle 40%.
1.6 MPS-i rekonstrueerimine
40–80% taotluses 3 märgitud maksumusest.
1.7. MPS-i rekonstrueerimine
Üle 80% taotluses 3 märgitud maksumusest.
I grupi tegevuse kõrgeim
hindepunkt
4
II. Avalike huvide arvestamine
Kriteerium
2.1. Metsapõlengust tingitud
keskkonnakahju ennetamine
2.2. Põllumajandusliku
hajureostuse leviku ohu
vähendamine 5

2.3. Poldri sihtotstarbelise
kasutusvõimaluse tagamine
2.4. Veevarude säästlik
kasutamine

Selgitus
Tuletõrjetiigi ehitamine ja rekonstrueerimine
Puhastuslodu koos settebasseiniga ehitamine,
rekonstrueerimine või uuendamine.
Puhastuslodu ehitamine või
rekonstrueerimine. Veekaitsevööndi laiendi
rajamine 6.
Nende meetmete rakendamine, mis tagavad
vähemalt 100 ha suuruse poldri
sihtotstarbelise kasutusvõimaluse.
MPS-i rekonstrueerimine seadedrenaažiks
(vähemalt 40% taotleja reguleeriva võrgu
investeeringuobjekti pindalast) või nimetatud
süsteemi ehitamine vähemalt 10 ha.
Kuivendusvee korduvkasutuse tiik 7 vähemalt
10 ha põllumajandusmaa niisutamiseks.

10
20

30
40
50

60
70

Hindepunkt
6
6

5

5

2.5. Tuulekande vähendamine
8

Tuuletõkkeriba rajamine haritaval
maaparandussüsteemi maa-alal.
II grupi kriteeriumide hindepunktide summa

III Müügitulu13
3.1 Müügitulu on 37 552–300 000 krooni
3.2 Müügitulu on 300 001–1000 000 krooni
3.3 Müügitulu on 1 00 001–3000 000 krooni
3.4 Müügitulu on 3 000 001 ja 7 000 000 krooni
3.5 Müügitulu on üle 7 000 001 krooni
3.6 Omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud
põllumajandustoodete müügist saadud tulu või metsa majandamise või
puiduliste metsandussaaduste töötlemise müügitulu moodustab üle 80% kogu
eelnenud majandusaasta müügitulust
3.7 Omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud
põllumajandustoodete müügist saadud tulu või metsa majandamise või
puiduliste metsandussaaduste töötlemise müügitulu moodustab 60,1–80% kogu
eelnenud majandusaasta müügitulust
III grupi kriteeriumide summa on üks kriteeriumide 3.1–3.5 ning teine
kriteeriumide 3.6–3.7 hulgast
4. Ettevõtja, kes on arengukava meetme 1.8 raames toetust taotlenud aga ei
ole toetust saanud hindepunktide tõttu
Koondhinne14
1

I grupi tegevuste 1.1–1.7 hulgast võetakse kõrgeim hindepunkt.
Päästeameti kohaliku päästeasutuse ja PMA kooskõlastuse korral kas eesvoolul,
0alaliselt veega täituval kuivenduskraavil või kõrge põhjaveega alal ning paikneb
metsamaal.
3
Kõigi taotluses märgitud investeeringuobjektide maksumus ilma ettevalmistustööde
ja omanikujärelevalve tegemise maksumuseta. Protsent ümardatakse täisarvuks.
Hindamiskriteerium 1.4 saadakse, kui (kavandatavate investeeringuobjektide
uuendamise maksumus jagatuna kavandatavate investeeringuobjektide maksumusega
(taotluse (lisa 4) rida 66))*100 on suurem kui 40.
Hindamiskriteerium 1.5 saadakse, kui (kavandatavate investeeringuobjektide
uuendamise + rekonstrueerimise maksumus kokku jagatuna kavandavate
investeeringuobjektide maksumusega (taotluse (lisa 4) rida 66)) *100 on suurem kui
40.
Hindamiskriteerium 1.6 saadakse, kui (kavandatavate investeeringuobjektide
rekonstrueerimise maksumus jagatuna kavandavate investeeringuobjektide
maksumusega (taotluse (lisa 4) rida 66))*100 on võrdne või suurem kui 40 ning
väiksem või võrdne kui 80.
Hindamiskriteerium 1.7 saadakse, kui (kavandatavate investeeringuobjektide
rekonstrueerimise maksumus jagatuna kavandavate investeeringuobjektide
maksumusega (taotluse (lisa 4) rida 66))*100 on suurem kui 80.
4
II grupi kriteeriumide 2.1–2.6 hindepunktid liidetakse. Hindepunkte antakse juhul,
kui PMA on kinnituslehel lisa 5 objekti vajalikkust ja nõuetekohasust kinnitanud.
5
Kriteeriumi 2.3 puhul arvestatakse hindepunkte juhul, kui PMA on reostusohu
tuvastanud ja kavandatud meetmete võtmisega on hajureostuse leviku oht vähendatud
miinimumini vähemalt 80% taotleja reostusohtlikust alast.
2

4

5
4
3
2
1
5

3

2

6

Veekogu kaitseks projekteeritav “Veeseaduse” alusel määratud veekaitsevööndist
väljapoole jääv rohttaimestikuga kaetud ala, millel on kavandatud veekogusse otse
vee valgumist tõkestav vall-nõva.
7
Juhul kui vett kasutatakse niisutuseks (kas on olemas niisutussüsteem või on see
projektis kavandatud).
8
Punkte arvestatakse juhul, kui PMA on tuulekande ohu tuvastanud ja kavandatud on
nõuetekohane tuuletõkkeriba.
9
Ühe hindepunkti võib saada III grupi kriteeriumide 3.1–3.3 hulgast ning ühe
hindepunkti kriteeriumide 3.4–3.7 hulgast.
10
Mitme investeeringuobjekti puhul arvestatakse osalevad erinevad liikmed kokku.
11
Reguleeriva võrgu investeeringuobjekti pind saadakse kinnituslehe(lisa 5) realt 8.3.
Eesvoolu investeeringuobjekti pikkus saadakse kinnituslehe (lisa 5) realt 8.6.
Valitakse see investeeringuobjekt, mille füüsiline näitaja on suurem.
12
Koondhinde saamiseks liidetakse gruppide ja rea 4. hindepunktid.
13
Ühe hindepunkti võib saada III grupi kriteeriumide 3.1–3.5 hulgast ning ühe
hindepunkti kriteeriumide 3.6–3.7 hulgast.
14
Koondhinde saamiseks liidetakse gruppide ja rea 4. hindep

IX NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE
VÄLJAMAKSMISE KORD
1. Nõuded toetuse saajale.
Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad
dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul
arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
Toetuse saaja on kohustatud 5 a jooksul pärast viimast makset:
1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama;
2) tegema MS hooldustöid hiljemalt jooksva aasta 10. novembriks v.a investeeringu
tegemise aasta;
3) korraldama mullaproovi võtmise ja tulemuste kajastamise põlluraamatus neljandal
aastal pärast viimase toetusosa väljamaksmist, kui tehti ka muldade lupjamist;
4) säilitama maa sihtotstarvet;
5) toetusraha mitte sihipärasel kasutamisel selle PRIA nõudmisel tagasi maksma;
6) kui MPÜ või MÜ liige muudab maa sihtotstarvet, toetusraha PRIA nõudmisel
osaliselt, proportsionaalselt liikme osalusega, tagasi maksma;
7) omanikujärelevalve tegemise eest tehtud kulutusi hüvitatakse toetuse saajale
võrdeliselt investeeringuobjektide ehitamise ja rekonstrueerimise eest makstava
toetusega
8) saadud toetusraha PRIA nõudmisel tagasi maksma, kui ilmneb asjaolu, mille korral
taotlust ei oleks rahuldatud
9) võimaldama järelevalve tegemist;
10) hooldama tuuletõkkeriba ja asendama hävinenud metsapuutaimed.
2. Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine
Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le kuludeklaratsiooni koos
dokumentidega: (mittetäielik loetelu)
1) väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
2) tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi
ärakiri, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
3) MS ehitamise või rekonstrueerimise korral PMA kinnitatud kasutuselevõtu
akti ärakiri, kui tuletõrjetiik ei ole maaparandussüsteemil, siis OV kasutusluba;

4) Ettevalmistava töö puhul ainult kuludeklaratsiooni, kui arve tasumist
tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri esitati koos § 10 lõike 3
punktis 10 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjaga.
Maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise korral on lubatud PRIAlt eelneva nõusoleku saanud muudatused, mis on sätestatud “Maaparandusseaduse” §
26 lõike 3 alusel kehtestatud maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide
koostamise korras.
3. Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine
1. PRIA maksab alates nõuetekohaste dokumentide saamisest 3 kuu jooksul.
2. Toetust ei maksta ÜPP § 457 lõikes 8 käsitletud juhtudel- enne maksmist
tehakse kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alused, taotleja ei ole täitnud toetuse
saamise eelduseks olevaid tingimusi.
3. Kui totust ei maksta p. 2 alusel, ei hüvitata ka ettevalmistavat tööd.
4. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse
rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates
asjaolust teadasaamisest.

X INVESTEERIMISOBJEKTI TÄHISTAMINE
Reguleerib põllumajandusministri 7.jaanuari 2008. a määrus nr 1
Info PRIA kodulehel
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/objektide_tahistamine/
Investeeringu kogusumma on suurem kui 782 330 kr- suur infosilt
Investeeringu kogusumma on väiksem kui 782 330 kr- väike infosilt

Suure infosildi mõõtmed on 210×297 mm.

Väikese infosildi mõõtmed on 74×105 mm
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