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Põllumajandusamet
Teenusstandard

Maaparandussüsteemi ehitamise alustamisest teavitamine
1. TEENUSE VAJADUS
Uue maaparandussüsteemi ehitamise või olemasoleva süsteemi rekonstrueerimise
alustamisest teavitatakse ehitusloa andjat. Maaparandussüsteemi kuuluva hoone ja rajatise
(edaspidi maaparandusehitis) ehitamiseks või rekonstrueerimiseks (edaspidi ehitustööd)
maaparandussüsteemi omanik esitab Põllumajandusametile maaparandusehitise ehitamise
alustamise teatise (edaspidi ehitamise alustamise teatis).
Informatsiooni katastriüksuse paiknemisest maaparandusehitisel või eesvoolul saab Maaameti kaardirakenduselt.
Informatsiooni maaparandusehitise teostusjooniste kohta saab asukohajärgsest PMA
keskusest (vt kontaktandmed allpool).
Informatsiooni maaparanduse alal tegutsevate ettevõtete kohta saab maaparandusalal
tegutsevate ettevõtjate registrist (edaspidi MATER) aadressil http://mater.agri.ee
2. EHITAMISE ALUSTAMISE TEATISE ESITAMINE
Hiljemalt kolm tööpäeva enne ehitustööde alustamist tuleb esitada Põllumajandusametile
(edaspidi PMA) maaparandusehitise ehitamise alustamise teatis. Ehitamise alustamise teatis
esitatakse PMA sellesse maakonnakeskusesse, kust väljastati ehitusluba. Mitu isikut võivad
esitada ühise ehitamise alustamise teatise, kuhu peavad olema märgitud kõigi kinnisasja
omanike andmed.
Ehitamise alustamise teatise soovituslik vorm on leitav teenusstandardi lisas 1 ning see on
leitav ka PMA koduleheküljel maaparandusvaldkonna - taotluste alt või väljastatakse
paberkandjal PMA maakonnakeskustes.
Ehitamise alustamise teatise saab esitada:
 Maaeluministeeriumi
kliendiportaali
kaudu
https://portaal.agri.ee/
(valida
Põllumajandusameti maaparanduse teenus nimega maaparandussüsteemi ehitamine,
alamteenus ehitamise alustamisest teatamine)
 e-postiga, digitaalselt allkirjastatult
 postiga, allkirjastatult paberil
Ehitamise alustamise teatisse tuleb märkida:
 maaparandussüsteemi kood;
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maaparandusehitise nimetus ja kood;
rekonstrueeritava ehitise nime täiend (täidetakse rekonstrueerimise korral, näit. REK
2013);
Ehitusloa saaja nimi, isiku- või registrikood (isikukoodi puudumise korral sünniaeg)
ja kontaktandmed;
kinnisasja katastritunnus ja omaniku nimi (kui maaparandusehitis asub mitmel
kinnistul, lisada kõik katastritunnused ja omanikud);
maaparandusehitise asukoha andmed;
maaparandusehitise ehitusloa andmise otsuse andmed;
maaparandusehitise ehitusloa number;
ehitustööde alustamise kuupäev;
maaparandusehitise ehitaja nimi ja registri- või isikukood ning MATER registreeringu
number (olemasolul);
maaparandusehitise omanikujärelevalve tegija nimi ja registri- või isikukood ning
MATER-i registreeringu number (olemasolul);
teatise esitamise kuupäev.

Informatsiooni MATER-i kohta saab aadressil http://mater.agri.ee
3. EHITAMISE ALUSTAMISE TEATISE MENETLEMINE
Teatisel esitatud andmeid kontrollib PMA.
Puuduste korral teatises võetakse esitajaga ühendust telefoni või e-posti teel ning palutakse
puudused kõrvaldada, andeks selleks reaalse tähtaja.
Teatisel esitatud andmete kontrollimiseks võib PMA läbi viia kohapealse ülevaatuse. Teatise
esitajat teavitatakse sellest telefoni või e-kirja teel.
Kui maaparandusehitise ehitajal või omanikujärelevalve tegijal puudub MATER registreering,
peatab PMA maaparandusehitise ehitusloa kehtivuse ehitamise alustamise teatise saamisest
arvates kümne tööpäeva jooksul, tehes selleks eelnevalt otsuse. Maaparandusehitise ehitusloa
saajale saadetakse PMA otsus ametpostiga või antakse kätte ehitusloa saajale allkirja vastu.
4. TEENUSSTANDARDI ALUSEKS OLEVAD ÕIGUSAKTID
Maaparandussüsteemi ehitamise alustamise teatise eitamise aluseks on maaparandusseaduse
§ 20 lg 1. Õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teataja kodulehel www.riigiteataja.ee
5. KÜSIMUSTELE VASTAMINE
Lisainformatsiooni saamiseks palume Teil ühendust võtta asukohajärgse PMA keskusega või
PMA maaparanduse osakonnaga. Teie kirjadele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte
hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
Külastusaja palume võimaluse korral eelnevalt kokku leppida.
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6. KONTAKTANDMED
HARJU KESKUS
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Tõnis Lepp, tel. 671 2646, 5341 4542 , harju@pma.agri.ee
JÕGEVA KESKUS
Ravila 10, 48306 Jõgeva
Ele Liivamägi, tel. 524 5978, jogeva@pma.agri.ee
JÄRVA-RAPLA KESKUS
Pärnu 58, 72712 Paide
Urmas Karu, tel. 53460965, jarva-rapla@pma.agri.ee
Kuusiku tee 6, 79511 Rapla
Imbi Silde, tel 5152070, jarva-rapla@pma.agri.ee
HIIU-LÄÄNE KESKUS
Jaani 10, 90502 Haapsalu
Oliver Niils, tel. 5387 9711, hiiu-laane@pma.agri.ee
VIRU KESKUS
Viru 5a, 41589 Jõhvi
Raigo Kuldmaa, tel. 5544054, viru@pma.agri.ee
Võidu 38, 44313 Rakvere
Aare Karja, tel. 5342 9133, viru@pma.agri.ee
PÕLVA KESKUS
Puuri tee 1, 63308 Põlva
Piret Kind, tel. 5664 2192, polva@pma.agri.ee
PÄRNU KESKUS
P. Kerese 4, 80010 Pärnu
Ats Kägo, tel. 523 6767, parnu@pma.agri.ee
SAARE KESKUS
Kohtu 10, 93812 Kuressaare
Mait Must, tel. 515 3637, saare@pma.agri.ee
TARTU KESKUS
Tähe 4, 51010 Tartu
Gerda Lõiv, tel 746 0606, tartu@pma.agri.ee
VALGA KESKUS
E. Enno 32, 68204 Valga
Meelis Mumm, tel. 766 3896, 505 5533, valga@pma.agri.ee
VILJANDI KESKUS
Vabaduse plats 4, 71020 Viljandi
Heiki Eller, tel. 505 3462 , viljandi@pma.agri.ee
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VÕRU KESKUS
Katariina 7, 65608 Võru
Olev Raudsepp, tel. 5343 6096 , voru@pma.agri.ee
Maaparanduse osakond
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Tiiu Valdmaa, osakonna juhataja
tel. 517 5807, tiiu.valdmaa@pma.agri.ee
Mati Märtson, nõunik
tel. 5362 8884, gmati.martson@pma.agri.ee
7. OTSUSE VAIDLUSTAMINE
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades
vaide Põllumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või
kaebuse Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
8. TAGASISIDE
Arvamusi ja ettepanekuid teenuse parandamiseks ootame maaparanduse osakonna
kontaktandmetel. Teenusstandard vaadatakse üle kord aastas ja muudetakse vastavalt
vajadusele.
Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parandada teenuse kvaliteeti!
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Lisa 1 MAAPARANDUSEHITISE EHITAMISE ALUSTAMISE TEATIS
Dokumendi asukoht (täidab Põllumajandusamet)
1. Registreeringu andmed
Maaparandussüsteemi kood
Maaparandusehitise
nimetus
Rekonstrueeritava ehitise nime täiend1
2. Ehitusloa saaja nimi andmed
Nimi
Registrikood
Maakond
Linn / vald
Küla / alev
Tänav / maja

kood

Isikukood2
Postiindeks
Telefon
E-post

Olen nõus, et antud taotluse menetlusega seotud
☐ toimingute läbiviimiseks viibib PMA ametnik minu kinnisasjal
☐ kirjavahetus toimub e-posti teel

3. Kinnisasja andmed
Omaniku nimi
Katastritunnus
4. Maaparandusehitise asukoha andmed
Maakond
Vald

Küla / alev

5. Maaparandusehitise ehitusloa andmise otsuse andmed
PMA keskuse nimi
PMA otsuse number
kuupäev
6. Maaparandusehitise ehitusloa nr
7. Ehitustööde alustamise kuupäev
8. Maaparandusehitise ehitaja ja omanikujärelevalve tegija nimi ja registri- või isikukood
Ehitaja
Omanikujärelevalve tegija
Nimi
Registri- või isikukood2
9. Ehitaja ja omanikujärelevalve tegija maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri
registreeringu number (olemasolul)
Ehitaja
Omanikujärelevalve tegija
Registreeringu number
10. Teatise esitaja
Nimi ja
Allkiri
1
2

Kuupäev

täidetakse ehitise rekonstrueerimise korral
registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood
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