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Põllumajandusamet
Teenusstandard

Kinnisasja, millel paikneb maaparandussüsteem, muu ehitise ehitusprojekti
või eesvoolu reguleerimise või eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise
kavatsuse kooskõlastuse taotlemine
(muu ehitise ehitusprojekti kooskõlastamise taotlemine)
1. TEENUSE VAJADUS
Mittemaaparandusliku hoone või rajatise (edaspidi muu ehitise) ehitamisel tuleb ehitusloa
andjal (kohalikul omavalitsusel või Tehnilise Järelevalve Ametil või Maanteeametil) küsida
Põllumajandusametist kooskõlastust juhul, kui sellel kinnisasjal asub maaparandussüsteem
või planeeritavate tegevuste käigus reguleeritakse eesvoolu ja/või eesvoolu kaitselõigu
veetaset. Kooskõlastus on vajalik maaparandussüsteemi võimaliku kahjustamise ja sellega
kaasneva võimaliku üleujutuste, liigniiskuse vms ärahoidmiseks.
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. KOOSKÕLASTUSE TAOTLUSE ESITAMINE
Kooskõlastuse saamiseks tuleb Põllumajandusameti maakonnakeskusesse (edaspidi PMA)
esitada kinnisasja, millel paikneb maaparandussüsteem, muu ehitise ehitusprojekti või
eesvoolu reguleerimise või eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse
kooskõlastuse taotlus (edaspidi taotlus). Taotlus tuleb esitada PMA sellesse
maakonnakeskusesse, kelle tööpiirkonda maaparandussüsteemid jäävad.
Taotluse soovituslik vorm on kättesaadav PMA koduleheküljel maaparanduse valdkonna taotluste alt (maaparandussüsteemi toimimist mõjutava tegevuse kooskõlastuse taotlus) või
väljastatakse paberkandjal PMA maakonnakeskustes (vt lisa 1).
Taotluse saab esitada:
 Maaeluministeeriumi
kliendiportaali
kaudu
https://portaal.agri.ee/
(valida
Põllumajandusameti maaparanduse teenus nimega maaparandussüsteemi toimimist
mõjutava tegevuse kooskõlastuse taotlus)
 e-postiga, digitaalselt allkirjastatult;
 postiga, allkirjastatult paberil
1

Taotluses märgitakse:
 maaparandussüsteemi kood ning ehitise nimetus ja kood;
 taotleja või tema poolt volitatud isiku nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed.
 kinnisasja katastritunnus ja omaniku nimi;
 muu ehitise või eesvoolu nimetus ja asukoha andmed;
 ühiseesvoolu veetaseme või ühiseesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise
toimingu tüüp;
 taotluse sisu ehk tegevuste kirjeldus ning muud taotleja arvates kooskõlastuse
saamiseks vajalikud andmed;
 taotleja allkiri ja allkirjastamise kuupäev.
Taotlusele lisatakse:
 volikiri, kui taotluse esitajaks on volitatud isik
või mõni muu dokument (viide dokumendile , kui see on avalikest dokumendiregistritest
leitav), millest nähtub, et kooskõlastamise kohustus on pandud taotluse esitajale;
 ehitusprojekt (joonis, seletuskiri jm);
 asjasse puutuvad kooskõlastused (olemasolul).
3. KOOSKÕLASTUSE TAOTLUSE MENETLEMINE
Kooskõlastuse menetlemise aeg on 10 tööpäeva nõuetekohase taotluse (kõigi vajalike
andmetega) registreerimise kuupäevast.
Puuduste korral taotluses 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 kirjalikult. Taotluse menetlustähtaeg algab
puuduste kõrvaldamise päevast arvates. Kui puudusi ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi
vaatamata ning teavitatakse taotlejat sellest kirjalikult.
Kui taotluse menetlemiseks on vajalik teise haldusorgani kooskõlastus (n. looduskaitseliste
piirangutega alal Keskkonnaametiga), võib sellega pikeneda taotluse menetlemisaeg, millest
teavitatakse taotlejat kirjalikult.
Taotluse menetlemisel võib PMA läbi viia hinnangu andmiseks kohapealse ülevaatuse.
Maaomanikku teavitatakse sellest telefoni või e-kirja teel.
4. TAOTLUSE KOOSKÕLASTAMINE
PMA kooskõlastab taotluse, tehes selleks eelnevalt otsuse koos soovituslikke
kooskõlastustingimuste teatisega, mis on otsuse lisaks. Otsus väljastatakse, kui
kooskõlastamise taotlusega kavandatavad tegevused ei takista maaparandussüsteemi
nõuetekohast toimimist.
Vastavalt taotlusel märgitud kooskõlastuse kättetoimetamise soovile edastatakse kooskõlastus
taotlejale kas postiga või e-postiga. Projekteerimistingimused on taotlejale nähtavad ka
Maaeluministeeriumi kliendiportaalis https://portaal.agri.ee/ (sõltumata sellest, kas taotlus
esitati kliendiportaali kaudu või mitte).
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Kooskõlastatud otsus saadetakse ametkirjaga ehitusloa andjale 3 tööpäeva jooksul (volitatud
isikule saadetakse koopia).
Kooskõlastamisest keeldutakse kui:
 kavandatav tegevus takistab maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist;
Juhul, kui kooskõlastamise andmisest keeldutakse, saadetakse kooskõlastuse andmisest
keeldumise otsuse taotlejale ametkirjaga 3 tööpäeva jooksul (eelnevalt on antud taotlejale
võimalus otsuse eelnõule arvamusi ja vastuväiteid anda).
5. TEENUSSTANDARDI ALUSEKS OLEVAD ÕIGUSAKTID
Kooskõlastuse andmise aluseks on maaparandusseaduse § 47 lg 3.
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 PMA maakonnakeskustes:
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
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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
Maie Teppo, tel.799 8414, 529 4357, 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
Heikki 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
Merly Kiisler, peaspetsialist
tel. 5823 0530; merly.kiisler@pma.agri.ee
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8. OTSUSE VAIDLUSTAMINE
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades
vaide PMA 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 MAAPARANDUSSÜSTEEMI TOIMIMIST MÕJUTAVA TEGEVUSE
KOOSKÕLASTUSE TAOTLUS
1. Taotleja andmed1
Nimi
Äriregistrikood
Maakond
Linn / vald
Küla / alev
Tänav / maja

Isikukood 2
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

2. Kinnisasja andmed3
Katastritunnus

Omanik(ud)

3. Taotletava ala asukoha andmed
Maakond
Linn/vald

4. Registreeringu andmed
Maaparandussüsteemi kood

Küla/asula

Maaparandusehitise kood (nimetus)

5. Taotluse sisu

6. Taotluse allkirjastamine4
Nimi ja allkiri

Kuupäev

1

taotleja on taotletava ala maaomanik, mitme maaomaniku puhul kõik maaomanikud või nende poolt volitatud
isik (mitme maaomaniku puhul kopeeritakse tabeleid); volitamise puhul lisatakse taotlusele volitus
2
äriregistrikoodi puudumisel märgitakse isikukood
3
kui esitatakse andmeid enam kui ühe kinnisasja kohta, lisada vajalik arv ridu
4
taotluse allkirjastavad kõik maaomanikud (kopeeritakse tabeleid) või nende poolt volitatud isik
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