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MAAPARANDUSLIKE TEGEVUSTE NÕUETELE VASTAVUSE  

KINNITUSLEHT 1 

 
1. Äriühing 

1.1 Taotleja ärinimi   
1.2 Taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi  Eesnimi Perekonnanimi 

1.3 Taotleja esindaja isikukood             
1.4 Äriregistrikood           

2. Füüsilisest isikust ettevõtja 
2.1 Taotleja nimi Eesnimi Perekonnanimi 

2.2 Taotleja isikukood             
2.3 Taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi  Eesnimi Perekonnanimi 

2.4 Taotleja esindaja isikukood             
2.5 Äriregistrikood             

3. Mittetulundusühing 
3.1 Mittetulundusühingu nimi   

 
3.2 Mittetulundusühingu esindaja ees- ja 

perekonnanimi 
Eesnimi 
 

Perekonnanimi 

3.3 Mittetulundusühingu esindaja isikukood             

3.4 Mittetulundusühingu registrikood             

4. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 

4.1 Maakond  

4.2 Linn/vald  

4.3 Küla/alev/alevik  

4.4 Tänav, maja ja korteri number  

4.5 Sihtnumber  

4.6 Telefon, faks  

4.7 E-post  

5. Kavandatava tegevuse koondnimetus  

6. Maaparandussüsteemi kood ning 
maaparandusehitise nimetus ja kood 

 

 
 
7. TÄIDETAKSE JUHUL, KUI TAOTLETAKSE TOETUST 
PÕLLUMAJANDUSMAALE UUE KUIVENDUSSÜSTEEMI VÕI SELLE OSA 
EHITAMISEKS  

Reguleeriva võrgu maa-ala, millele ehitatakse kuivendussüsteemi reguleeriv võrk või selle osa, vastab 
järgmistele näitajatele: 2 



Investeeringuobjekt 2 Põllumajandusmaa 
perspektiivne keskmine 

boniteet [Hp] on 
vähemalt 35 
hindepunkti 

Soomuldade (turba 
sügavus üle 1 m) 

osakaal reguleeriva 
võrgu maa-alast või 
selle osa pindalast ei 

ületa 30% 
 

Metsamaa, millele 
ehitatakse 
kuivendussüsteemi 
reguleeriv võrk, ei 
paikne hoiu- või 
kaitsealal või 
püsielupaigas2  

Kuivendussüsteemi 
reguleeriv võrk 

JAH  ☐        EI  ☐ JAH  ☐        EI  ☐ JAH  ☐ EI  ☐ 

Kuivendussüsteemi  
kuuluv hoone või 
rajatis 

JAH  ☐        EI  ☐ JAH  ☐        EI  ☐ JAH  ☐        EI  ☐ 

 
 
8. TÄIDETAKSE JUHUL, KUI TAOTLETAKSE TOETUST JÄRGMI STE 
INVESTEERINGUOBJEKTIDE KOHTA:  
 
Puhastuslodu koos settebasseiniga     ☐ 
Settebassein                                        ☐ 
Puhastuslodu                              ☐ 
Veekaitsevööndi laiend                      ☐ 
Reguleeritava äravooluga drenaaž      ☐ 
 
9. TÄIDETAKSE JUHUL, KUI TAOTLETAKSE TOETUST METSAMAAL  
PAIKNEVATE INVESTEERINGUOBJEKTIDE KOHTA:   

Tegevused on üksnes metsamaal  ☐         Tegevused on osaliselt metsamaal  ☐ 
 
 
10. TÄIDETAKSE INVESTEERINGUOBJEKTIDEGA SEOTUD 
TEGEVUSTE KOONANDMED 

10. Kavandavate investeeringuobjektidega seotud tegevuste koondandmed 
10.1 Ehitatava, rekonstrueeritava ja uuendatava põllumajandusmaal paikneva  

reguleeriva võrgu brutopindala kokku 
 ha 

10.2 Ehitatava, rekonstrueeritava ja uuendatava metsamaal paikneva reguleeriva 
võrgu brutopindala kokku 

 ha 

10.3 Ehitatava, rekonstrueeritava ja uuendatava kuivendussüsteemi reguleeriva 
võrgu pindala  

 ha 

10.4 Korrastatava maaparandussüsteemi pind 1  ha 

10.5 Ehitatavate, rekonstrueeritavate ja uuendatavate eesvoolude pikkus   km 

10.6 Ehitatavad, rekonstrueeritavad ja uuendatavad kuivendussüsteemi 
teenindusteed  

 km 

10.7 Ehitatavad, rekonstrueeritavad ja uuendatavad keskkonnakaitserajatised   tk 

 
 
 
 
 
 
 

Taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri: 
 
 
  
Kuupäev: 
 



TÄIDAB PMA 4 

Kooskõlastan ja kinnitan, et: 
1) kavandatavad tegevused vastavad maaparandusseaduses ja määruses esitatud 

nõuetele; 

2) maaparandusühistu vastab maaparandusseaduses maaparandusühistu kohta 
sätestatud nõuetele ja tema tegevus, mille kohta ta toetust taotleb, vastab tema 
põhikirjalisele eesmärgile;  

3) investeeringuobjektiks olev reguleeriv võrk ei paikne riigimetsas; 

4) investeeringuobjektiks olev eesvool ei ole eesvooluks ainult riigimetsas 
paiknevale maaparandussüsteemile; 

5) investeeringuobjektiks olev reguleeriv võrk paikneb põllu- või erametsamaal; 

6) investeeringuobjektiks olev maaparandussüsteemi teenindav tee ei teeninda 
ainult riigimetsas paiknevat maaparandussüsteemi; 

7) maaparanduslik tegevus vastab veeseaduse paragrahvis 35 sätestatud 
keskkonnaeesmärkidele, arvestades kavandatava tegevuse võimalike 
kumulatiivsete mõjudega, et tegevuse elluviimise tulemusena veekogu 
seisund ei halvene; 

8) punktis 9 toodu on taotlejal õigesti märgitud. 

 
Punktis 8 märgitud keskkonnakaitserajatise vajadus tuleneb maaparandushoiukavast:   
JAH    ☐ EI      ☐ 
………………………… maaparandushoiukava4 

Kui toetust taotletakse punktis 8 nimetatud veevarusid säästlikult kasutava reguleeritava 
äravooluga drenaažisüsteemi rajatise kohta, siis on see vähemalt 50% taotleja reguleeriva 
võrgu pindalast, kuid mitte vähem kui 50 ha. 
JAH    ☐                      EI      ☐ 
 
Kinnitan 
 
PMA ametniku allkiri 
 
 
PMA ametniku ees- ja perekonnanimi 
 
 
PMA ametniku ametikoht 
 
 
Kuupäev 
 

  
  
1 Maaparanduslike tegevuste nõuetele vastavuse kinnitusleht esitatakse ühel korral selle 
kooskõlastamise aastal algava taotlusvooru kohta. 



2 Kui investeeringuobjektiks on kuivendussüsteemi koosseisu kuuluv hoone ja rajatis, märgitakse selle 
maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa andmed, mille koosseisu ta kuulub või mida ta 
teenindab.  
3 PMA ametnik allkirjastab kinnituslehe kõik lehed. 
4 Kirjutatakse maaparandushoiukava nimi, kust tuleneb keskkonnakaitserajatise vajadus.  
 


