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uuendamise andmed 
Investeeringuobjekt 
 

Tegevus Maht Ühik, täpsusega 

Ehitamine  0,1 ha 
Rekonstrueerimine  0,1 ha 

Kuivendussüsteemi reguleeriv võrk 

Uuendamine  0,1 ha 
Ehitamine  0,1 ha 
Rekonstrueerimine  0,1 ha 

Niisutussüsteemi reguleeriv võrk 

Uuendamine  0,1 ha 
Ehitamine  0,1 ha 
Rekonstrueerimine  0,1 ha 

Kahepoolse reguleerimissüsteemi 
reguleeriv võrk 

Uuendamine  0,1 ha 
Ehitamine  tk 
Rekonstrueerimine  tk 

Veehoidla 
(niisutussüsteemi koosseisus) 

Uuendamine  tk 
Ehitamine  tk 
Rekonstrueerimine  tk 

Pumpla 
(kuivendussüsteemi koosseisus) 

Uuendamine  tk 
Ehitamine  tk 
Rekonstrueerimine  tk 

Pumpla 
(kahepoolse reguleerimissüsteemi 
koosseisus) Uuendamine  tk 

Ehitamine  tk 
Rekonstrueerimine  tk 

Pumpla 
(niisutussüsteemi koosseisus) 

Uuendamine  tk 
Ehitamine  0,01 km 
Rekonstrueerimine  0,01 km 

Kaitsetamm 
(kuivendussüsteemi koosseisus) 

Uuendamine  0,01 km 
Ehitamine  0,01 km 
Rekonstrueerimine  0,01 km 

Eesvool  või selle osa ja rajatis eesvoolul 
(kuivendussüsteemi koosseisus) 

Uuendamine  0,01 km 

Ehitamine  0,01 km 

Rekonstrueerimine  0,01 km 

Eesvool  või selle osa ja rajatis eesvoolul 
(kahepoolse reguleerimissüsteemi 
koosseisus) 

Uuendamine  0,01 km 

Ehitamine  0,01 km 
Rekonstrueerimine  0,01 km 

Eesvool või selle osa ja rajatis eesvoolul 
(niisutussüsteemi koosseisus) 

Uuendamine  0,01 km 
Ehitamine  0,01 km 
Rekonstrueerimine  0,01 km 

Veekaitsevööndi 
laiend 

Uuendamine  0,01 km 

Keskkonna-
kaitserajatis 
(kuivendus- või 
kahepoolse Puhastuslodu  Ehitamine  tk 



Rekonstrueerimine  tk reguleerimissüsteemi 
või niisutus- süsteemi 
koosseisus) 

Uuendamine  tk 

 
Ehitamine  tk 
Rekonstrueerimine  tk 

Settebassein 

Uuendamine  tk 
Ehitamine  tk 
Rekonstrueerimine  tk 

Puhastuslodu 
koos 
settebasseiniga Uuendamine  tk 

Ehitamine  0,1 ha 
Rekonstrueerimine  0,1 ha 

Reguleeritav 
drenaaž (seade-
drenaaž) 
 

Uuendamine  0,1 ha 

Ehitamine  tk 
Rekonstrueerimine  tk 

Kuivendusvee 
korduvkasutuse 
tiik Uuendamine  tk 

Ehitamine  0,01 km 
Rekonstrueerimine  0,01 km 

 

Tuuletõkkeriba 

Uuendamine  0,01 km 
Ehitamine  0,01 km 
Rekonstrueerimine  0,01 km 

Teenindav tee ja selle koosseisu kuuluv 
rajatis  
(kuivendussüsteemi koosseisus) 

Uuendamine  0,01 km 

Ehitamine  0,01 km 

Rekonstrueerimine  0,01 km 

Teenindav tee ja selle koosseisu kuuluv 
rajatis  
(kahepoolse reguleerimissüsteemi 
koosseisus) Uuendamine  0,01 km 

Ehitamine  0,01 km 
Rekonstrueerimine  0,01 km 

Teenindav tee ja selle koosseisu kuuluv 
rajatis 
(niisutussüsteemi koosseisus) Uuendamine  0,01 km 

Ehitamine  tk Tuletõrjetiik 
Rekonstrueerimine  tk 

Toetusalune ehitatud, rekonstrueeritud ja 
uuendatud põllumajandusmaa pindala 
kokku 

  ha 

Toetusalune ehitatud, rekonstrueeritud ja 
uuendatud metsamaa pindala kokku 

  ha 

 
Täidetakse juhul, kui toetust taotletakse tuletõrjetiigi ehitamiseks ja 
rekonstrueerimiseks. 

Tuletõrjetiik asub maaparandussüsteemil2  
 
 
Täidetakse juhul, kui põllumajandusmaa kohta taotletakse toetust uue 
maaparandussüsteemi või selle osa ehitamiseks 

Põllumajandusmaa, millele ehitatakse maaparandussüsteemi reguleeriv võrk Metsamaa, 



või selle osa, vastab järgmistele näitajatele: 2 

Investeeringuobjekt 3 Perspektiivne 
keskmine boniteet [Hp] 

on vähemalt 35 
hindepunkti 

Soomuldade (turba 
sügavus üle 1 m) 

osakaal reguleeriva 
võrgu pindalas ei 

ületa 30% 
 

millele ehitatakse 
maaparandussüst
eemi reguleeriv 
võrk, ei paikne 
hoiu- või 
kaitsealal või 
püsielupaigas2 

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 

   

 
 
 
 
TÄIDAB MAAPARANDUSBÜROO 4 

Kinnitan, et andmed on õiged ning kui taotleja on 
maaparandusühistu, vastab ta “Maaparandusseaduse” 
peatükis 8 maaparandusühistu kohta sätestatud nõuetele ja 
tema põhikirjaline eesmärk vastab määruse § 3 lõikes 1 
nimetatud tegevustele, mille kohta ta toetust taotleb, ning: 
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; 
4) investeeringuobjektiks olev maaparandussüsteemi 
reguleeriv võrk asub maatulundusmaal. 
Keskkonnakaitserajatise 
nimetus 

On vajalik 5 
ja  vastab 
nõuetele  

On õigustatud saama 
hindepunkte lisa 7 II 
grupi alusel 

Veekaitsevööndi 
laiendus 

  

Puhastuslodu koos 
settebasseiniga 

  

Puhastuslodu   
Reguleeritav drenaaž   



(seadedrenaaž) 
Kuivendusvee 
korduvkasutuse tiik 

  

Tuuletõkkeriba   
Settebassein6  X 
Kavandatav tuletõrjetiik vastab määruse § 4 lõike 6 punktides 1–3 
ning “Maaparandusseaduse” alusel kehtestatud 
maaparandussüsteemi projekteerimisnormides ja 
maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu-ja vorminõuetes 
sätestatud nõuetele 
Poldril tehtavad ehitus-, rekonstrueerimis- ja uuendustööd tagavad 
vähemalt 100 ha ulatuses poldri sihtotstarbelise kasutusvõimaluse 
Maaparandusbüroo nimi 
 
 
Maaparandusbüroo esindaja allkiri 
 
 
Maaparandusbüroo esindaja ees- ja perekonnanimi 
 
 

TÄIDAB TAOTLEJA 

Maaparandusbüroo esindaja ametikoht 
 
 

Taotleja allkiri 
 

Kuupäev 
 

Kuupäev 
 

 
 
LISA: Selle katastriüksuse plaan, millel kavandatav investeeringuobjekt asub. 
  
  
Märkused: 
1 märgitakse andmed selle põllumassiivi kohta, kus paikneb lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud 
maaparandussüsteemi reguleeriv võrk. Kui investeeringuobjektiks on lisa 1 punktides 1.4–1.9 
nimetatud hoone või rajatis, märgitakse selle põllumassiivi andmed, kus paikneb reguleeriv võrk, mille 
koosseisu nimetatud hoone või rajatis kuulub või mida ta teenindab.   
2 Kui nõue on täidetud, märgitakse “jah”, ning kui nõue ei ole täidetud, märgitakse “ei”. 
3 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.  
4 Maaparandusbüroo esindaja allkirjastab kinnituslehe kõik lehed.  
5 Keskkonnakaitserajatis on vajalik, kui selle rakendamise vajadus tuleneb maaparandussüsteemi 
keskkonnakaitserajatiste kehtivatest projekteerimisnormidest.   
6 Ainult settebasseini ehitamise, rekonstrueerimise või uuendamise  korral  ei saa hindepunkte lisa 7 II 
grupi alusel. 
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