
Põllumajandusministri 11. oktoobri 2007. a 
määruse nr 123 “Põllu- ja metsamajanduse 
infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise 
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord” lisa 5 

 
 

MAAPARANDUSLIKE TEGEVUSTE NÕUETELE VASTAVUSE  
KINNITUSLEHT 

 
Taotleja andmed 
 
1. Ettevõtja 
1.1. Taotleja ärinimi   
1.2. Taotleja seadusjärgse esindaja 
ees- ja perekonnanimi 

Eesnimi Perekonnanimi 

1.3. Taotleja seadusjärgse esindaja isikukood            
1.4. Äriregistrikood         
2. Mittetulundusühing 
2.1. Mittetulundusühingu nimi  
2.2. Mittetulundusühingu esindaja 
ees- ja perekonnanimi  

Eesnimi Perekonnanimi 

2.3. Mittetulundusühingu esindaja isikukood             
2.4. Mittetulundusühingu registrikood            
3. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 
3.1. Maakond  
3.2. Linn/vald  
3.3. Küla/alev/alevik  
3.4. Tänav/maja/korteri number  
3.5. Postiindeks  
3.6. Telefon/faks  
3.7. e-post  
 
Kavandatava investeeringuobjekti 
koondnimetus 

 

 
Kavandatava maaparandussüsteemi investeeringuobjekti ehitamise, rekonstrueerimise 
ja uuendamise maaparandussüsteemi maa-ala või selle osa paiknemise andmed1 
Investeeringuobjekt2 Tegevus Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk 

või selle osa paikneb 
maatulundusmaal või 
põllumajanduslikult kasutataval 
eluasemekohtade maal 

Ehitamine  
Rekonstrueerimine  

Kuivendussüsteemi 
reguleeriv võrk 

Uuendamine  



 
Ehitamine  
Rekonstrueerimine  

Niisutussüsteemi reguleeriv 
võrk 

Uuendamine  
Ehitamine  
Rekonstrueerimine  

Kahepoolse 
reguleerimissüsteemi 
reguleeriv võrk Uuendamine  

Ehitamine  
Rekonstrueerimine  

Veehoidla 

Uuendamine  
Ehitamine  
Rekonstrueerueerimine  

Pumpla 

Uuendamine  
Ehitamine  
Rekonstrueerimine  

Kaitsetamm 

Uuendamine  
Ehitamine  
Rekonstrueerimine  

Eesvool või selle osa ja 
rajatis eesvoolul 

Uuendamine  
Ehitamine  
Rekonstrueerimine  

Keskkonnakaitserajatis 

Uuendamine  
Ehitamine  
Rekonstrueerimine  

Teenindav tee ja selle 
koosseisu kuuluv rajatis  

Uuendamine  
Põllumajandusmaa, millele ehitatakse maaparandussüsteemi 
reguleeriv võrk või selle osa, vastab järgmistele näitajatele:1 

Investeeringuobjekt2 Perspektiivne keskmine 
boniteet [Hp] on 
vähemalt 35 
hindepunkti 

Soomuldade (turba 
sügavus üle 1 m) 
osakaal reguleeriva 
võrgu pindalas ei 
ületa 30% 
 

Metsamaal, 
millele ehitatakse 
maaparandussüste
emi reguleeriv 
võrk, on 
tulundusmets1 
 

Kuivendussüsteemi 
reguleeriv võrk 

   

Niisutussüsteemi 
reguleeriv võrk 

   

Kahepoolse 
reguleerimissüsteemi 
reguleeriv võrk 

   

Veehoidla    

Pumpla    

Kaitsetamm    

Eesvool või selle osa ja 
rajatis eesvoolul 

   

Keskkonnakaitserajatis    



Teenindav tee ja selle 
koosseisu kuuluv rajatis 

   

Kavandatava maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatise vajalikkuse ja 
abikõlblikkuse kinnitus 1 

Keskkonnakaitserajatise nimetus On vajalik3 ja 
abikõlblik 

On õigustatud saama 
hindepunkte lisa 7 II 
grupi alusel 

Veekaitsevööndi laiendus   
Settebassein   
Puhastuslodu   
Reguleeritav drenaaž (seadedrenaaž)   
Kuivendusvee korduvkasutuse tiik   
Tuuletõkkeriba   
 
LISA: Selle katastriüksuse plaan, millel kavandatav investeeringuobjekt asub 
 
TÄIDAB MAAPARANDUSBÜROO 
 
Kinnitan, et ülaltoodud andmed on õiged ning kui taotleja on 
maaparandusühistu, vastab ta “Maaparandusseaduse” peatükis 8 
maaparandusühistu kohta sätestatud nõuetele ning tema põhikirjaline eesmärk 
vastab § 3 lõikes 1 nimetatud tegevusele, mille kohta ta toetust taotleb ja: 
1) investeeringuobjektiks olev maaparandussüsteemi reguleeriv võrk ei paikne 
riigimetsamaal; 
2) investeeringuobjektiks olev maaparandussüsteemi eesvool ei ole eesvooluks 
ainult riigimetsamaal paiknevale maaparandussüsteemile; 
3) investeeringuobjektiks olev maaparandussüsteemi teenindav tee ei teeninda 
ainult riigimetsamaal paiknevat maaparandussüsteemi. 

 
Maaparandusbüroo nimi  
Maaparandusbüroo esindaja allkiri  
Maaparandusbüroo esindaja ees- ja 
perekonnanimi 

 

Maaparandusbüroo esindaja ametikoht  
Kuupäev  
 
1 Kui nõue on täidetud, märkida “jah”, ning kui nõue ei ole täidetud, märkida “ei”. Kui nõue ei ole kontrollitava 
investeeringuobjekti kohta, märkida sümbol “X”. 
2 Kui investeeringuobjektiks on lisa 1 punktides 1.4–1.9 nimetatud hoone ja rajatis, märgitakse selle 
maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu, või selle osa andmed, mille koosseisu see kuulub või mida ta teenindab.  
3 Keskkonnakaitserajatis on vajalik, kui selle rakendamise vajadus tuleneb maaparandussüsteemi 
keskkonnakaitserajatiste kehtivatest projekteerimisnormidest.   
 
 
 
Ants Noot 
Kantsler 


