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1.Kinnitada «Maa enampakkumisega erastamise kord» (juurde lisatud).2.[Käesolevast tekstist välja
jäetud.]KinnitatudVabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 268 MAA ENAMPAKKUMISEGA
ERASTAMISE KORDI. ÜLDSÄTTED1.Käesolev kord reguleerib maa enampakkumisega erastamist
maareformi seaduse alusel.2.Õigusvastaselt võõrandatud maad, mille kohta on esitatud tagastamise või
kompenseerimise taotlus, võib käesoleva korra alusel erastada üksnes pärast seda, kui kohalik omavalitsus
on vastu võtnud otsuse maa kompenseerimise kohta ning õigustatud subjekt ei ole seda seaduses sätestatud
tähtaja jooksul vaidlustanud. Maad, mis jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31
lõikes 1 sätestatud alustel või antakse munitsipaalomandisse maareformi seaduse paragrahvi 28 lõikes 1
sätestatud alustel, käesoleva korra alusel ei erastata. Maad, millele munitsipaliseerimise taotlus on esitatud
maareformi seaduse paragrahvi 28 lõike 2 alusel, võib käesoleva korra alusel erastada pärast nimetatud
taotluse suhtes otsuse langetamist.3.Maa, millele ei ole esitatud ostueesõigusega erastamise taotlusi ja mida
ei ole erastatud ega antud kasutusvaldusse maareformi seaduse paragrahvide 231ja 232alusel, erastatakse
maareformi seaduse paragrahvi 22 lõikes 4 nimetatud isikute olemasolu korral piiratud enampakkumisel.
Maa, mis jääb maareformi seaduse paragrahvide 231ja 232alusel või piiratud enampakkumisel erastamata
ja rendile või kasutusvaldusesse andmata, erastatakse avalikul enampakkumisel. Avaliku enampakkumise
maatulundusmaale, mis jääb piiratud enampakkumisel erastamata, võib välja kuulutada pärast 45 päeva
möödumist piiratud enampakkumise läbiviimise päevast.4.Maa enampakkumisega erastamist korraldavad
maavanemad (edaspidi erastamise korraldaja).5.Enampakkumisega erastatava maa asukohajärgne kohalik
omavalitsus teeb maa enampakkumisega erastamisel maareformi seaduses ja käesolevas korras sätestatud
erastamise eeltoiminguid.6.Maa enampakkumisega erastamise korraldajal on õigus sõlmida füüsiliste ja/
või juriidiliste isikutega lepinguid maa enampakkumisega erastamisega seotud toimingute tegemiseks.II.
MAA ENAMPAKKUMISEGA ERASTAMISE ÕIGUSTATUD SUBJEKTID7.Piiratud enampakkumisel
saavad osta:1) maad isikud, kellele ei tagastatud erastatava maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse
haldusterritooriumil õigusvastaselt võõrandatud maad osaliselt või tervikuna maareformi seaduse paragrahvi 6
lõike 2 punktides 2–4 sätestatud alustel ja nimetatud maa osas on kohalik omavalitsus vastu võtnud otsuse maa
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osalise või täieliku kompenseerimise kohta , kui enampakkumine on algatatud enne 22. märtsi 1999. a. Pärast
22. märtsi 1999. a algatatud enampakkumisel võivad nimetatud isikud osta elamu- ja sihtotstarbeta maad;[RT
I 2001, 49, 273– jõust. 28.05.2001]2) põllumajandus-, metsa-, elamu- ja sihtotstarbeta maad isikud, kellele
ei tagastatud erastatava maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil asuva kaitseala
reservaadis või sihtkaitsevööndis asuvat maad või kellele tagastatud maa asub kas osaliselt või tervikuna
erastatava maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil asuva kaitseala reservaadis või
sihtkaitsevööndis;3) elamumaad erastatava maa asukohajärgses maakonnas elavad abikaasad, kelle keskmine
vanus ei ületa 30 aastat, samuti perekond või üksikisik, kelle kasvatada ja ülal pidada on vähemalt kolm
alaealist last;4) elamumaad erastatava maa asukohajärgses maakonnas elav tagastatava eluruumi üürnik, kui
üürileping oli sõlmitud enne Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse jõustumist 20. juunil 1991. a;5)
põllumajandus-, metsa- ja sihtotstarbeta maad äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegelevad
erastatava maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil põllumajandusliku tootmisega,
kui enampakkumine on algatatud enne 22. märtsi 1999. a;6) põllumajandusmaad, maakorraldusnõuetest
tulenevalt ka metsa- ja sihtotstarbeta maad erastatava maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse
haldusterritooriumil tegutsevad äriregistrisse kantud Eesti eraõiguslikust juriidilisest isikust ettevõtjad, kelle
põhiliseks tegevusalaks on põllumajanduslik tootmine ja kelle omandis on vastava kohaliku omavalitsusüksuse
haldusterritooriumil asuv põllumajandusliku sihtotstarbega ehitis, kui enampakkumine on algatatud enne
22. märtsi 1999. a;7) maad Põlvamaal või Võrumaal maa tagastamise õigustatud subjektid, kellele tagastamisele
kuuluv maa asub Ida-Petserimaal, ning maad Ida-Virumaal maa tagastamise õigustatud subjektid, kellele
tagastamisele kuuluv maa asub Narva jõe tagusel Virumaal. 8.Avalikul enampakkumisel saavad maad erastada
Eesti kodanikud ja maareformi seaduse paragrahvi 21 lõikes 4 nimetatud isikud.9.Maa enampakkumisega
erastamisel ei või osaleda välismaalane, välisriik, välismaa juriidiline isik, kohalik omavalitsus ja avalik-
õiguslik juriidiline isik.Samuti ei või maa enampakkumisega erastamisel osaleda eraõiguslik juriidiline isik,
kelle aktsiatest või osadest vähemalt üks kolmandik kuulub riigile või kohalikule omavalitsusele.10.Kui
Vabariigi Valitsuse poolt maareformi seaduse paragrahvi 21 lõike 5 alusel kehtestatud kohalike omavalitsuste
ja maa-alade loetelus nimetatud kohaliku omavalitsusüksuse või maa-ala territooriumil maa enampakkumisega
erastamisel on võitjaks tunnistatud Eesti eraõiguslik juriidiline isik, korraldab maa erastamiseks loa andmise
menetluse läbiviimise maavanem. Loa andmise küsimuse otsustamiseks pöördub maavanem vastava kirjaliku
taotlusega erastatava maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole. Viimane on kohustatud hiljemalt ühe
kuu jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates esitama maavanemale oma motiveeritud seisukoha maa
erastamise küsimuses. Kui nimetatud tähtaja jooksul kohalik omavalitsus oma seisukohta ei esita, siis loetakse ta
erastamisega nõustunuks.Kui kohaliku omavalitsuse seisukoht on eitav, maavanem aga soovib anda luba, esitab
maavanem maa erastamiseks Vabariigi Valitsuse loa andmise otsustamiseks maa erastamise materjalid, kohaliku
omavalitsuse seisukoha ning oma seisukoha Siseministeeriumile. Siseministeerium valmistab ette Vabariigi
Valitsuse otsuse eelnõu ja oma seletuskirja ning esitab materjalid koos oma seisukohaga Vabariigi Valitsusele
otsustamiseks. Vabariigi Valitsuse otsus maa erastamiseks loa andmise küsimuses vormistatakse korraldusena.
Isiku kasuks, kellele on keeldutud maa erastamiseks loa andmisest, seatakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega
hoonestusõigus või kasutusvaldus.III. ERASTAMISE ETTEVALMISTAMINE11.Maa erastamise piiratud või
avaliku enampakkumisega võib erastamise korraldaja algatada erastamise õigustatud subjekti või kohaliku
omavalitsuse kirjaliku avalduse alusel või omal initsiatiivil. Enampakkumisega erastamise algatamiseks
loetakse erastamise korraldaja pöördumist vastava avaldusega katastriüksuse moodustamiseks pädeva organi
või isiku poole.12.Maa erastamise algatamiseks pöördub erastamise korraldaja kohaliku omavalitsuse poole
kirjaliku avaldusega. Avaldus peab sisaldama:1) andmeid avalduse esitaja kohta;2) andmeid taotletava maa
asukoha (linn, tänav, vald, küla vms), ligikaudse suuruse ja taotletava maakasutuse otstarbe kohta;3) avaldajale
teadaolevaid andmeid senise maakasutuse (suurus ja õiguslik alus viitega maakasutusõiguse aluseks olevale
pädeva organi otsusele või lepingule) või selle puudumise kohta. Avaldusele lisatakse avaldaja valduses
olevad senist maakasutusõigust puudutavad dokumendid (maa kasutamiseks andmise otsus, maa looduses
eraldamise akt, krundi plaan vms) ja erastatava maa asendiplaan (linnades ja nendega võrdsustatud aladel
mõõtkavas 1:2000 või suuremas, väljaspool linna mõõtkavas 1:10 000 või suuremas).13.Maa erastamise
algatamiseks pöördub kohalik omavalitsus vastava avaldusega erastamise korraldaja poole. Kohaliku
omavalitsuse avaldus peab põhinema volikogu vastaval otsusel ning sisaldama käesoleva korra punktis 12
nimetatud andmeid ja punktis 15 nimetatud dokumente.14.Maa erastamise algatamiseks pöördub erastamise
õigustatud subjekt vastava avaldusega erastatava maa asukohajärgse erastamise korraldaja poole, märkides
avalduses käesoleva korra punktis 12 nimetatud andmed, maa erastamise taotlemise õigusliku aluse viitega
maareformi seaduse paragrahvi 22 vastavale sättele ning lisades nõutud dokumendid. Avaldaja peab enda
kohta esitama järgmised andmed:1) füüsilise isiku puhul avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja
elukoht;juriidilise isiku puhul nimi, asukoht, äriregistri registrikood, erastamisprotsessis juriidilist isikut
esindama volitatud isiku nimi, aadressid ja sidevahendite numbrid;2) andmed aktsionäride või osanike ning
nende osaluse suuruse kohta avalduse esitamise kuupäeva seisuga. Juhul kui erastamise korraldaja valduses
olevatel andmetel maa ei kuulu enampakkumisega erastamisele, informeerib ta sellest avalduse esitajat, muudel
juhtudel edastab avalduse koos oma seisukohaga kohalikule omavalitsusele.15.Käesoleva korra punkti 12
või 14 alusel kohalik omavalitsus:1) avab maa enampakkumisega erastamise toimiku;2) määrab erastatava
maa piirid ja ligikaudse suuruse, koostades selleks võimalikult kaasaegse situatsiooniga plaanil (kaardil)
piiride kulgemise ettepaneku. Erastatava maa suuruse ja piiride kindlaksmääramisel lähtutakse planeeringu
ja maakorralduse nõuetest ning maareformi seaduse paragrahvi 221lõikes 3 sätestatud erastamise ulatuse
piirsuurustest;3) määrab oma otsusega erastatava maa sihtotstarbe kooskõlas Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri
2008. a määrusega nr 155 kinnitatud «Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise korraga»;
[RT I 2008, 46, 260– jõust. 1.11.2008]4) selgitab välja ja fikseerib oma otsuses erastatava maaga seonduvad
seadusjärgsed kitsendused, pöördudes kitsenduste väljaselgitamiseks vajadusel teiste asutuste poole. Asutus,
kelle poole pöördutakse, on kohustatud vastama 15 päeva jooksul, kusjuures vastuse sisuks peab olema taotlus
seaduses sätestatud kitsenduse seadmiseks erastatavale maale. Käesolevas alapunktis sätestatust hilisemaid
vastuseid arvesse ei võeta;5) [Kehtetu – RT I 2000, 17, 110– jõust. 9.03.2000]6) esitab käesolevas punktis
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nimetatud dokumendid koos oma arvamusega piiratud enampakkumisele kutsutavate isikute ringi kohta
erastamise korraldajale. Kui maa enampakkumisega erastamise algatajaks on kohalik omavalitsus, teostatakse
käesolevas punktis nimetatud toimingud enne käesoleva korra punktis 13 nimetatud avalduse esitamist
erastamise korraldajale.151.Käesoleva korra punktis 15 sätestatud toimingud teostab kohalik omavalitsus ühe
kuu jooksul erastamise korraldajalt käesoleva korra punktides 12 ja 14 nimetatud dokumentide saamise päevast
arvates.16.Erastamise korraldaja või tema poolt volitatud isik algatab maa  enampakkumisega erastamise,
pöördudes selleks katastriüksuse moodustamiseks pädeva organi või isiku poole, või keeldub enampakkumisega
erastamise algatamisest, kui selgub, et maa ei kuulu enampakkumisega erastamisele. Erastamise korraldaja või
tema poolt volitatud isik korraldab katastriüksuse registreerimise riigi maakatastris.17.Pärast katastriüksuse
registreerimist riigi maakatastris saadab erastamise korraldaja kohalikule omavalitsusele maa maksustamishinna
määramiseks vajalikud dokumendid ja tellib kasvava metsa maksumuse määramise. Maa maksustamishinna
määramise akti ja metsa maksumuse määramise akti saamise järel määrab erastamise korraldaja oma otsusega
maa enampakkumisel erastamise viisi (piiratud või avalik enampakkumine) ja vormi (suuline või kirjalik
enampakkumine) ning tingimused. Kui maa erastatakse piiratud enampakkumisel, määrab erastamise korraldaja
piiratud enampakkumisele kutsutavate isikute ringi. Vastavalt piiratud enampakkumisel erastatava maa
sihtotstarbele võib maa erastamiseks korraldatavale piiratud enampakkumisele kutsuda korraga kas ühe
või mitu maareformi seaduse paragrahvi 22 lõike 4 punktides 1–4 ja Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja
maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse paragrahvi 14 lõikes 5 nimetatud
isikute ringi või enne 22. märtsi 1999. a algatatud piiratud enampakkumiste korral kas ühe või mitu maareformi
seaduse paragrahvi 22 lõike 4 punktides 1–6 (21. märtsi 1999. a redaktsioonis) ja Eesti Vabariigi maareformi
seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse paragrahvi 14
lõikes 5 nimetatud isikute ringi.Enampakkumise tingimuste määramisel peab erastamise korraldaja lähtuma
järgmisest:1) maa enampakkumisega erastamisel on alghinnaks maa erastamise avalduse esitamise ajal kehtinud
maa maksustamishind, arvestamata maksustamisega seotud soodustusi. Metsamaa erastamisel lisatakse
enampakkumisel erastatava maa alghinnale kasvava metsa maksumus;2) maa enampakkumisega erastamisel
on erastamise korraldajal õigus kehtestada osavõtutasu suuruseks kuni 64 eurot ja tagatisraha suuruseks
kuni 10 protsenti enampakkumisega erastatava maa alghinnast. Osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse rahas
maa enampakkumisega erastamise teates erastamise korraldaja poolt näidatud arvele. Kui enampakkumises
osalejal on õigus kogu ostuhind tasuda erastamisväärtpaberites, reserveerib ta vastavalt Vabariigi Valitsuse
22. aprilli 1997. a määrusega nr 82 kinnitatud «Erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamise korra»
punktile 32 tasumiseks kasutataval erastamisväärtpaberiarvel tagatisraha summaga võrdse summa;[RT I
2010, 60, 407– jõust. 1.01.2011]3) enampakkumine korraldatakse iga katastriüksuse osas eraldi;4) erastaja
poolt enne maa ostu-müügilepingu sõlmimist tasumisele kuuluvateks erastamise kuludeks on erastatava
katastriüksuse moodustamise, piirisihtide rajamise ning piirimärkide paigaldamise kulud ja kasvava metsa
maksumuse määramise kulud. Kulude suurus määratakse eelmises lauses nimetatud tööde tegeliku maksumuse
alusel. Lisaks tasub enampakkumise võitja erastatava maa kinnistamisel riigilõivu ning juhul, kui maa müügi-,
asjaõigus- ja hüpoteegi seadmise leping sõlmitakse notariaalses vormis, siis ka notaritasu.[RT I 2001, 49, 273–
jõust. 28.05.2001] 18.Käesoleva korra punktis 17 nimetatud otsus peab sisaldama järgmist:1) erastatava maa
asukoht (katastritunnus), suurus ja sihtotstarve;2) piiratud enampakkumise korral piiratud enampakkumisele
kutsutavate isikute ring;3) enampakkumise läbiviimise viis (piiratud või avalik enampakkumine) ja vorm
(suuline või kirjalik enampakkumine);4) enampakkumise alghind (erastatava maa hind, millele on liidetud
erastataval maal kasvava metsa maksumus);5) suulise enampakkumise korral enampakkumise toimumise
aeg ja koht ning enampakkumisel osalemise avalduste esitamise kord ja tähtaeg, kirjaliku enampakkumise
korral pakkumise esitamise tähtaeg (kellaajalise täpsusega) ja kord;6) osavõtutasu ja tagatisraha suurus,
tasumise kord ja tähtajad;7) millal ja kus saab enampakkumise kohta täiendavat informatsiooni (sealhulgas
tutvuda erastatava katastriüksuse plaaniga jms);8) enampakkumise võitja poolt müügihinnale lisaks tasumisele
kuuluvate, käesoleva korra punkti 17 alapunkti 4 esimeses lauses nimetatud kulude suurus.[RT I 2001, 49,
273– jõust. 28.05.2001] 19.Maa enampakkumisega erastamise kohta avaldatakse teade ametlikus väljaandes
Ametlikud Teadaanded ja maakonnalehes. Teated avaldatakse vähemalt üks kuu enne suulisel enampakkumisel
osalemise avalduste esitamise tähtaega või kirjalikul enampakkumisel pakkumiste esitamise tähtaega. Teates
peab sisalduma erastamise korraldaja nimi ning käesoleva korra punktis 18 sätestatu.20.15 päeva jooksul
maa enampakkumisega erastamise teate ilmumise päevast arvates on kõigil isikutel õigus esitada erastamise
korraldajale oma motiveeritud vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta.21.Erastamise korraldaja vaatab
vastuväited läbi ja teatab vastuväite esitajale oma otsuse kirjalikult viie päeva jooksul vastuväite saamise
päevast arvates.22.Enampakkumise ärajäämisel avaldatakse vastav teade samades ajalehtedes, kus avaldati
teade pakkumiste toimumise kohta.23.Maa enampakkumisega erastamisel osalemiseks esitab erastamise
õigustatud subjekt kehtestatud tähtajaks erastamise korraldajale vastava avalduse. Kirjaliku enampakkumise
korral esitatakse avaldus koos pakkumisega.24.Avalduses näidatakse ära:1) füüsilisest isikust taotleja puhul
ees- ja perekonnanimi, isikukood (isikukoodi puudumisel sünniaeg ja passiandmed) ja elukoht;juriidilisest
isikust taotleja puhul nimi, asukoht, äriregistri registrikood, erastamisprotsessis juriidilist isikut esindama
volitatud isiku nimi, aadressid ja sidevahendite numbrid; andmed aktsionäride või osanike ning nende osaluse
suuruse kohta avalduse esitamise kuupäeva seisuga; avaldusele lisatakse õiend Eesti äriregistri pidaja poolt
peetavas registris registreerimise kohta;2) maa enampakkumisega erastamisel osalemise õiguslik alus viitega
maareformi seaduse paragrahvi 22 vastavale sättele või Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga
seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse vastavale sättele;3) taotletava maa asukoht (linn,
tänav või maakond, vald, küla vms);4) millist osa müügihinnast soovitakse tasuda erastamisväärtpaberitega, kas
ja millises ulatuses taotletakse järelmaksu rakendamist;5) kas avaldaja soovib ostu-müügilepingu notariaalset
tõestamist või mitte. 25.Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:1) [Kehtetu – RT III 2001, 9, 98–
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jõust. 22.03.2001]2) maa taotlemisel maareformi seaduse paragrahvi 22 lõike 4 punkti 2 alusel – kaitseala
administratsiooni õiend selle kohta, et tagastamata jäetud maa asub kaitseala reservaadis või sihtkaitsevööndis,
või selle kohta, et tagastatud maa asub osaliselt või tervikuna kaitseala sihtkaitsevööndis;3) maa taotlemisel
maareformi seaduse paragrahvi 22 lõike 4 punkti 3 alusel – kinnitatud koopia passi isikuandmeid sisaldavatest
lehekülgedest ja kohaliku omavalitsuse õiend alalise elukoha kohta ja/või dokumendid, millest nähtub
vähemalt kolme ülalpeetava alaealise lapse olemasolu;4) maa taotlemisel maareformi seaduse paragrahvi 22
lõike 4 punkti 4 alusel – üürilepingu ärakiri ja tõend selle kohta, et üürilepingu alusel kasutatav eluruum
kuulub tagastamisele või on tagastatud;5) maa taotlemisel maareformi seaduse 21. märtsil 1999. a kehtinud
redaktsiooni paragrahvi 22 lõike 4 punkti 5 alusel – õiend füüsilisest isikust ettevõtja registreerimise kohta
Eesti äriregistri pidaja poolt peetavas registris;6) maa taotlemisel maareformi seaduse paragrahvi 22 lõike 4
punkti 6 (21. märtsi 1999. a redaktsioonis) alusel – dokument eraõiguslikust juriidilisest isikust ettevõtja
äriregistrisse kandmise kohta, juriidilise isiku volitatud esindaja kirjalik kinnitus, et juriidilise isiku põhiliseks
tegevusalaks on põllumajanduslik tootmine, ning dokument, mis tõendab, et juriidilise isiku omandis on vastava
kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil asuv põllumajandusliku sihtotstarbega ehitis;61) maa taotlemisel
Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise
seaduse paragrahvi 14 lõike 5 alusel – kinnitatud koopia õigustatud subjektiks tunnistamise otsusest või maa
tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust või maa tagastamise nõudeõiguse pärimisõiguse tunnistusest
ja kohaliku omavalitsuse õiend selle kohta, et õigusvastaselt võõrandatud maa asub kas osaliselt või tervikuna
Ida-Petserimaal või Narva jõe tagusel Virumaal;7) füüsilistel isikutel kinnitatud koopia passi isikuandmeid
sisaldavatest lehekülgedest;8) koopia maksekorraldusest osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.Kui taotlejal
on õigus tasuda kogu ostuhind erastamisväärtpaberites, lisatakse avaldusele tagatisraha tasumist tõendava
maksekorralduse koopia asemel käesoleva korra punktis 17 nimetatud reserveerimistõend;9) isikud, kes
soovivad osaleda piiratud enampakkumisel maareformi seaduse paragrahvi 22 lõike 4 punktide 1–4 või 6 alusel,
lisavad allkirjastatud kinnituse selle kohta, et nad ei ole varem piiratud enampakkumisel maad omandanud.
Isikud, kes soovivad osaleda piiratud enampakkumisel maareformi seaduse paragrahvi 22 lõike 4 punkti 5
alusel ja isikud, kes soovivad osaleda avalikul enampakkumisel, lisavad allkirjastatud kinnituse selle kohta,
et sellel pakkumisel maad omandades ei ületa nad maareformi seaduse paragrahvi 221lõikes 3 sätestatud
piirmäärasid;10) kui avalduse (kirjalikul enampakkumisel ka pakkumise) esitab esindaja, siis lisatakse ka
esindaja volitusi tõendav dokument.
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