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Andmed uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõtte koostaja kohta
Ees- ja perekonnanimi1¹ või ettevõtja nimi2
Allkiri
Kuupäev
Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate
registri registreeringu nr3

Taotleja allkiri
Kuupäev

TÄIDAB PMA4
Kinnitan, et uuendustööde mahtude kokkuvõttes märgitud tööd on sisult
uuendustööd, tehniliselt teostatavad ja tagavad maaparandussüsteemi nõuetekohase
toimimise ning eesvool, millel uuendustöid tehakse, ei ole kantud riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu ega ole selle eesvoolu rajatis ning
uuendustööde kava on koostanud määruse § 9 lõikes 8 nimetatud projekteerija.
PMA ametniku allkiri

PMA ametniku ees- ja perekonnanimi

PMA ametniku ametikoht

Kuupäev

LISA
Kui uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõtte koostab spetsialist,
esitatakse lisaks spetsialisti erialast kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidust tõendava

dokumendi ja töölepingu või tööraamatu ärakiri, millest nähtub spetsialisti vähemalt
viieaastane töökogemus maaparandusalal.
1

Maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte esitatakse ühel korral kooskõlastamise aastal
algava taotlusvooru kohta.
1¹
Märkida uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõtte koostajana määruse § 9 lõikes 8
nimetatud spetsialisti nimi ning lisaks esitada spetsialisti erialast kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidust
tõendava dokumendi ja töölepingu või tööraamatu ärakiri, millest nähtub spetsialisti vähemalt viieaastane
töökogemus maaparandusalal.
2
Märkida ettevõtja nimi, kui uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõtte on koostanud
määruse § 9 lõikes 8 nimetatud maaparanduse projekteerimise või maaparandusekspertiisi alal
maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreeringut omav ettevõtja.
3
Märkida ettevõtja maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri maaparanduse projekteerimise või
maaparandusekspertiisi ala registreeringu number.
4
PMA ametnik allkirjastab kõik maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte lehed.
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