
 

Metsamaaparandustööde vastuvõtmise akt 

I. Eesvoolu uuendamine 

       

Maaparandussüsteemi kood     

       

Jrk nr  Metsaomaniku nimi 
Maaparandusehitise  

Katastritunnus Eesvoolu tähis Lõigu pikkus (m) 
nimetus kood 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

Kõrvalekalded ja muudatused 

  

Kinnitus 

Kõik esitatud andmed on õiged ning tööd on tehtud kooskõlas maaparandusseaduse, metsaseaduse, põllumajandusministri 25.07.2003 määruse nr 75 „Maaparandushoiutöödele 

esitatavad nõuded“, keskkonnaministri 14. aprilli määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 

menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ nõuetega. 

Akti koostaja kinnitab, et tehtud tööd tagavad maaparandussüsteemi toimimise. 

Akti koostaja nimi ja ametinimetus   

Akti koostamise kuupäev ja allkiri   

Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määrus nr 10 

„Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse 

kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja 

taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused 

ning toetuse tagasinõudmise kord“ 

Lisa 13 
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Metsamaaparandustööde nimekiri 

II. Truubi uuendamine 

 

Kõrvalekalded ja muudatused 

 

Kinnitus 

Kõik esitatud andmed on õiged ning tööd on tehtud kooskõlas maaparandusseaduse, metsaseaduse, põllumajandusministri 25.07.2003 määruse nr 75 „Maaparandushoiutöödele 

esitatavad nõuded“, keskkonnaministri 14. aprilli määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 

menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ nõuetega. 

Akti koostaja kinnitab, et tehtud tööd tagavad maaparandussüsteemi toimimise. 

 

Akti koostaja nimi ja ametinimetus 
 

 

Akti koostamise kuupäev ja allkiri 
 



 

 

 

Metsamaaparandustööde vastuvõtmise akt 

III. Kuivenduskraavi uuendamine 

         

Maaparandussüsteemi kood 
      

         

Jrk 

nr 
Erametsaomaniku nimi 

Maaparandusehitise  
Katastritunnus 

Kuivenduskraavi 

tähis 

Pikkus 

metsamaal 

(m) 

Pikkus 

muul maal 

(m) 

Pikkus 

kokku (m) 
nimetus kood 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

         

Kõrvalekalded ja muudatused 

  

Kinnitus 

Kõik esitatud andmed on õiged ning tööd on tehtud kooskõlas maaparandusseaduse, metsaseaduse, põllumajandusministri 25.07.2003 määruse nr 75 

„Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded“, keskkonnaministri 14. aprilli määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, 

toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ nõuetega. 

Akti koostaja kinnitab, et tehtud tööd tagavad maaparandussüsteemi toimimise. 

Akti koostaja nimi ja ametinimetus   

Akti koostamise kuupäev ja allkiri   



Metsamaaparandustööde vastuvõtmise akt 

IV. Voolunõvade rajamine 

       

Maaparandussüsteemi kood     

       

Jrk nr  Erametsaomaniku nimi 
Maaparandusehitise  

Katastritunnus Voolunõvade arv 
Voolunõvade pikkus 

kokku (m) 
nimetus kood 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

Kõrvalekalded ja muudatused 

  

Kinnitus 

Kõik esitatud andmed on õiged ning tööd on tehtud kooskõlas maaparandusseaduse, metsaseaduse, põllumajandusministri 25.07.2003 määruse nr 75 

„Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded“, keskkonnaministri 14. aprilli määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse 

taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ nõuetega. 

Akti koostaja kinnitab, et tehtud tööd tagavad maaparandussüsteemi toimimise. 

Akti koostaja nimi ja ametinimetus   

Akti koostamise kuupäev ja allkiri   

 


