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Põllumajandusamet
Maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti kinnitamise taotlemine
Teenusstandard

1. TEENUSE VAJADUS
Ehitusloa ja ehitusprojekti alusel ehitatud või rekonstrueeritud maaparandussüsteemi
koosseisu kuuluva hoone ja rajatise (edaspidi maaparandusehitis) valmimisel esitab
maaparandusehitise omanik maaparandusehitise kasutuselevõtu akti (edaspidi kasutuselevõtu
akt) koos lisadega Põlumajandusametile (edaspidi PMA) kinnitamiseks.
2. KASUTUSELEVÕTU AKTI KOOSTAMINE
Kasutuselevõtu akt tuleb esitada PMA-le maaparandusehitise valmimisest arvates viie
tööpäeva jooksul sellesse maakonnakeskusesse, kelle tööpiirkonnas maaparandussüsteem
asub.
Kasutuselevõtu akti vorm on leitav teenusstandardi lisas 1 ning see on leitav ka PMA
koduleheküljel maaparandusvaldkonna dokumendivormide - taotluste alt või väljastatakse
paberkandjal PMA maakonnakeskustes.
Kasutuselevõtu akti saab esitada:
 Maaeluministeeriumi
kliendiportaali
kaudu
https://portaal.agri.ee/
(valida
Põllumajandusameti maaparanduse teenus nimega maaparandussüsteemi ehitamine,
alamteenus kasutuselevõtuakti esitamine)
 e-postiga, digitaalselt allkirjastatult
 postiga, allkirjastatult paberil
Kasutuselevõtu akti tuleb märkida:
 maaparandussüsteemi kood;
 maaparandusehitise nimetus ja kood;
 rekonstrueeritava ehitise nime täiend (täidetakse rekonstrueerimise korral, näit. REK
2018);
 maaparandusehitise omaniku nimi, isiku- või registrikood (isikukoodi puudumise
korral sünniaeg) ja kontaktandmed;
 maaparandusehitise asukoht;
 kuivendus- või niisutusviis;
 maaparandusehitise tehnilised üld- ja detailandmed;
 projekteerija, ehitaja ja omanikujärelevalve tegija andmed;
 projekteerija ja ehitaja antud garantiitähtaeg, kui see on pikem kui kaks aastat;
 selle kinnisasja katastritunnus, millel maaparandusehitis paikneb.
Maaparandusehitise omanik kinnitab, et maaparandusehitis on ehitatud ehitusloa ja
ehitusprojekti alusel maaparandussüsteemi ehitamise nõuete kohaselt, ehitamise tehnilised
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dokumendid on vormistatud nõuetekohaselt ja maaparandusehitis on kasutuselevõtuks valmis
ning allkirjastab kasutuselevõtu akti.
Kasutuselevõtu akti lisadena esitatakse PMA-le ehitustööde päevik, kaetud tööde akt,
maaparandussüsteemi ekspertiisiakt (selle olemasolul), teostusjoonis, ehitusmaterjalide ja –
toodete nõuetekohasust tõendavad dokumendid ning muud ehitamist iseloomustatavad
dokumendid.
3. KASUTUSELEVÕTU AKTI MENETLEMINE
Esitatud dokumentidest teeb PMA ärakirjad ja tagastab originaalid esitajale.
Puuduste korral kasutuselevõtu aktis, võetakse taotlejaga ühendust telefoni või e-posti teel
ning palutakse puudused kõrvaldada 2 tööpäeva jooksul. Kui taotleja ei ole puudusi
kõrvaldanud, teavitatakse taotlejat tuvastatud puudustest ametkirjaga. Taotluse
menetlustähtaeg algab puuduste kõrvaldamise päevast arvates. Kui puudusi ei kõrvaldata,
jäetakse akt menetlemata ning teavitatakse taotlejat sellest kirjalikult.
Kasutuselevõtu akti menetlemisel kontrollib PMA ehitusloa ja ehitusprojekti alusel ehitatud
maaparandussüsteemi ehitustööde päevikut, kaetud tööde akti, teostusjoonist,
ehitusmaterjalide ja –toodete nõuetekohasust tõendavaid dokumente.
Juhul, kui tehnilistes dokumentides esineb puudusi, teavitab PMA taotlejat kirjalikult ja palub
puudused kõrvaldada mõistliku aja jooksul. Taotluse menetlustähtaeg algab puuduste
kõrvaldamise päevast arvates.
Kui puudusi ei kõrvaldata, lõpetatakse menetlus ning teavitatakse taotlejat sellest kirjalikult.
Taotluse menetlemisel viib PMA läbi kohapealse ülevaatuse (taotlejat teavitatakse sellest
telefoni või e-kirja teel), et veenduda kas maaparandusehitis on ehitatud ehitusloa ja
ehitusprojekti alusel ning maaparandusehitis on kasutuselevõtuks valmis.
4. KASUTUSELEVÕTU AKTI KINNITAMINE
PMA teeb kasutuselevõtu akti kinnitamise või selle kinnitamisest keeldumise otsuse
kasutuselevõtu akti saamisest arvates viie tööpäeva jooksul.
PMA kinnitab kasutuselevõtu akti, tehes selleks eelnevalt otsuse. Maaparandusehitise
omanikule saadetakse otsus selle tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel.
Vastavalt taotlusel märgitud otsuse kättetoimetamise soovile edastatakse kasutuselevõtuakti
kinnitamise otsus taotlejale kas postiga või e-postiga. Otsus on taotlejale nähtav ka
Maaeluministeeriumi kliendiportaalis https://portaal.agri.ee/ (sõltumata sellest, kas taotlus
esitati kliendiportaali kaudu või mitte).
Kasutuselevõtu akti ei kinnitata, kui maaparandusehitis ei vasta maaparandusehitisele
kehtestatud nõuetele või ehitusprojektile.
Juhul, kui PMA keeldub kasutuselevõtu akti kinntamisest, saadab ta kasutuselevõtu akti
kinntamisest keeldumise otsuse taotlejale ametkirjaga 3 tööpäeva jooksul (eelnevalt on antud
taotlejale võimalus otsuse eelnõule arvamusi ja vastuväiteid anda).
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5. TEENUSSTANDARDI ALUSEKS OLEVAD ÕIGUSAKTID
Maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti kinnitamise aluseks on maaparandusseaduse § 22
lg 2.
Õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teataja kodulehel www.riigiteataja.ee
6. KÜSIMUSTELE VASTAMINE
Lisainformatsiooni saamiseks palume Teil ühendust võtta asukohajärgse PMA keskuse või
PMA maaparanduse osakonnaga. Teie kirjadele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte
hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
Külastusaja palume võimaluse korral eelnevalt kokku leppida.
7. KONTAKTANDMED
Põllumajandusamet
Teaduse2, Saku 75501, Harjumaa
Telefon 671 2602
Faks 671 2604
E-post: pma@pma.agri.ee
Kodulehekülg: http://www.pma.agri.ee
Kontaktandmed maakondades:
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
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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
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
Andres Uuk, peaspetsialist
tel. 5308 2586, andres.uuk@pma.agri.ee
8. 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.
9. 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 KASUTUSELEVÕTU AKT nr. ….
1. Registreeringu andmed
Maaparandussüsteemi kood
Maaparandusehitise nimetus

kood

Rekonstrueeritud maaparandusehitise
nimetuse täiend1
2. Maaparandusehitise omaniku ja omaniku esindaja andmed
Maaparandusehitise omanik
Nimi

Omaniku esindaja

Registri- või isikukood2
Maakond
Linn / vald
Küla / alev
Tänav / maja
Postiindeks
Telefon
e-post
Olen nõus, et antud taotluse menetlusega seotud
☐ toimingute läbiviimiseks viibib PMA ametnik minu kinnisasjal
☐ kirjavahetus toimub e-posti teel
Soovin otsust (vali üks):
☐ digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel
☐ paberkandjal posti teel

3. Kinnisasja katastritunnus

4. Maaparandusehitise asukoha andmed
Maakond
Vald

Küla / alev

5. Maaparandusehitise maa-ala sihtotstarve 3
Maatulundusmaa
6. Kuivendus- või niisutusviis 3
Kraavkuivendus
Vertikaalkuivendus
Polderkuivendus
Drenaažkuivendus
7. Maakasutuse viis 3

Altniisutus
Pindmine niisutus
Vihmutus

Põllumajandusmaa

8. Maaparandusehitise üldandmed 4
Eesvoolu
Eesvoolu
nimetus
pikkus (km)

Metsamaa

Reguleeriva võrguga maa-ala
brutopindala (ha)
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9. Teenindava tee andmed 5
Tee
nimetus

Tee pikkus
kokku (km)

10. Maaparandusehitise tehnilised üldandmed 6
MõõtMaaparandussüsteemi liik,
ühik
kuivendus- või niisutusviis

Selle
maaparandusehitise
nimetus, mida tee
teenindab

Uusehituse
maht

Rekonstrueeritud maaparandusehitise
kood ja nimetuse täiend1

muudetud osa
maht
()

rekonstrueeritud osa
maht

muudetud osa
maht
()

rekonstrueeritud osa
maht

Põllumajandusmaa kuivendussüsteem
Kuivendatud maa brutopindala koos
ha
polderkuivendusega
sh. 1) drenaažkuivendus
ha
2) kraavkuivendus
ha
Kuivendatud haritava maa pindala koos
ha
polderkuivendusega
sh. 1) drenaažkuivendus
ha
2) kraavkuivendus
ha
Polderkuivenduse brutopindala
ha
Põllumajandusmaa veerežiimi kahepoolne reguleerimissüsteem
Dreenniisutuse maa brutopindala
ha
Põllumajandusmaa niisutussüsteem
Niisutatava maa brutopindala
sh. kuivendatud haritava maa pindala
Metsamaa kuivendussüsteem
Kuivendatud metsamaa brutopindala

ha
ha
ha

11. Maaparandusehitise tehnilised detailandmed 6, 7
Põllumajandusmaa kuivendussüsteem 8
Veerežiimi kahepoolne reguleerimissüsteem 8
Põllumajandusmaa niisutussüsteem 8
Metsamaa kuivendussüsteem 8
MõõtUusRekonstrueeritud maaparandusehitise
Maaparandusehitise koosseisu kuuluvad
ühik
ehituse
kood ja nimetuse täiend1
hooned ja rajatised
maht
muudetud osa
maht
()

Veejuhtmed ja rajatised kraavidel
Eesvool
sh kollektoreesvool
Kuivenduskraavid

rekonstrueeritud osa
maht

muudetud osa
maht
()

rekonstrueeritud osa
maht

km
km
km
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Sillad kokku
sh. 1) raudbetoon
2) teras
3) puit
Truubid kokku
sh. 1) raudbetoon
2) teras
3) plast
Purre
Drenaažisüsteemi rajatised
Drenaažitorustiku pikkus kokku
sh. 1) savitoru
2) plasttoru
3) muu
Drenaažiarmatuur
1) drenaažikaev
2) regulaatorkaev
3) suue
Niisutussüsteemi seadmed
Niisutussüsteemi seadmed
Niisutusseadme nimetus
Puurkaev

Regulaator

tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
km
km
km
km
tk
tk
tk
tk
tk
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Regulaatorid kokku
Regulaatori nimetus
1) suurim rõhk
2) normaalveeseis
3) suurim vooluhulk
Pumpla 9
Paiksed pumplad kokku
Paikse pumpla nimetus
pumpla võimsus
Teiseldatavad pumplad kokku
Teisaldatava pumpla nimetus
pumpla võimsus
Kaitsetamm
Survetorustik
Liinikaev

tk
m
m
m³/s
tk
m³/s
tk
m³/s
km
m
tk

Paisjärv 9
Paisjärved kokku
Paisjärve nimetus
1) kogumaht
2) reguleeriv maht
3) pindala

tk
tuh m³
tuh m³
ha

Maaparandusehitist teenindav tee 9
Tee nimetus
Teed kokku
1) kruuskattega tee pikkus

tk
km
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2) teekraavi pikkus
3) mahasõidukoht
4) möödasõidukoht
5) sõidukite tagasipööramiskoht

km
tk
tk
tk

Keskkonnakaitse rajatised
Veekaitse vööndi laiend
Settebassein
Puhastuslodu
Tuletõrjetiik
Tuuletõkkeriba
Eesvoolu põhjavall
Eesvoolu nõlvapuiste
Eesvoolu soodi avamiskaev
Eesvoolu koelmupadjand
Tehisurupuiste vähkidele
Reguleeritava äravooluga drenaaž
Kuivendusvee korduvkasutuse tiik

km
tk
tk
tk
km
tk
tk
km
tk
tk
ha
tk

12. Kasutuselevõtu akti lisad
Ehitustööde päevik
Kaetud tööde akt
Ekspertiisiakt
Ehitusmaterjalide ja –toodete nõuetekohasust tõendavad dokumendid
Teostusjoonis
Märkimisandmed
Muud ehitamise tehnilised dokumendid

lehel
lehel
lehel
lehel
lehel
lehel
lehel

13. Projekteerija, ehitaja ja omanikujärelevalve tegija nimi
Projekteerija nimi
Ehitaja nimi
Omanikujärelevalve tegija nimi
14. Garantiitähtaeg
Maaparandusehitise garantiitähtaeg
(aastat)
Projekteerija nimi
Ehitaja nimi

allkiri
allkiri

15.Ettepanek maaparandusehitise kasutuselevõtu akti kinnitamiseks
Maaparandusehitis on ehitatud ehitusloa ja ehitusprojekti alusel vastavalt maaparandussüsteemi
ehitamise nõuetele. Ehitamise tehnilised dokumendid on vormistatud nõuetekohaselt.
Maaparandusehitis on kasutuselevõtuks valmis.
Maaparandusehitise omaniku allkiri
kuupäev
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Maaparandusehitise omaniku esindaja
nimi
allkiri
kuupäev
16.Kasutuselevõtu akti kinnitamine
Põllumajandusameti keskuse nimetus
Põllumajandusameti otsuse number
Põllumajandusameti
keskuse
juhataja/
juhataja asetäitja allkiri

kuupäev
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17. Kasutuselevõtu akti kinnitamisest keeldumine
Põllumajandusameti keskuse nimetus
Põllumajandusameti otsuse number
Põllumajandusameti
keskuse
juhataja/
juhataja asetäitja allkiri

kuupäev

1

Täidetakse ehitise rekonstrueerimise korral.
Registrikoodi puudumise korral märgitakse isikukood.
3
Täidetakse maaparandusehitise kasutusele võtmise korral reguleeriva võrgu maa-ala kohta.
4
Täidetakse maaparandusehitise kasutusele võtmise korral.
5
Täidetakse maaparandusehitist teenindava tee kasutusele võtmise korral.
6
Tabel täidetakse järgmise täpsusega:
1) pindala – 0,1 ha;
2) eesvoolu, kuivenduskraavi, drenaažitorustiku, tee, kaitsetammi, survetorustiku, veekaitsevööndi
laiendi või tuuletõkkeriba pikkus – 0,01 km;
3) paisjärve kogu- ja reguleeriv maht – 0,1 tuh m³;
4) pumpla võimsus – 0,01 m³/s;
5) rõhk või veeseis – 0,05 m.
7
Juhul kui ehitis hõlmab mitut maaparandussüsteemi liiki, täidetakse andmed iga liigi kohta eraldi.
8
Maaparandussüsteemi liik märgitakse sümboliga “X”.
9
Andmed märgitakse iga hoone või rajatise kohta eraldi.
10
Täidetakse juhul, kui kasutuselevõtu akti koostamist korraldab maaparandusehitise omaniku volitatud
esindaja.
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