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Kontrollid, mida teostab PMA 

 

• Eelkontroll 

• Vahepealne ülevaatus 

• Investeeringu kontroll 

• Järelkontroll 

 
 



Eelkontroll 

• Toimub peale investeeringutoetuse avalduse esitamist 

PRIA-le. 

• Aluseks on taotlusdokumendid. 

• Aeg lepitakse taotlejaga kokku. 

• Taotleja esindajal vajalik kaasa võtta isikuttõendav 

dokument. 

 



Eelkontroll 

• Kas kavandatava investeeringu tegemisega ei ole 

alustanud varem ja investeeringu tegemist tõendavad 

dokumendid ei ole väljastatud varem kui taotluse 

esitamise päevale järgneval  päeval? 

 

• Kas taotleja ei ole samas asukohas asuva sama 

investeeringuobjekti kohta saanud „Eesti maaelu 

arengukava 2007–2013” vahenditest toetust?  



Eelkontroll 

• Kas maaparandusühistu kavandab tegevust oma 

tegevuspiirkonnas?    

    

• Kas maaparandusühistu teeb korrapäraselt 

maaparanduse hooldustöid? 

 

• Lisaks võimalikud märkused, kui hinnapakkumuse mõni 

tegevus või maht ei vasta projektile/uuendustööde 

kavale vms. 

 









 



Vahepealsed ülevaatused 

• Vastavalt vajadusele, nt. ehitusaegsete tööde 

kontrollimiseks. 

 

• Vajalik teavitada töödest PMA spetsialisti iga kord vahetult 

enne tööde tegemist. 



Drenaažikollektorite pesu pesijaga 







Investeeringu kontroll 

• Aluseks on taotleja poolt E-PRIAsse kooskõlastamiseks 

esitatud tööde akt. 

• Kas tööde akt on korrektne? 

• Kas taotleja poolt täidetud tööde akti andmed on vastavuses 

investeeringuobjektil tehtud tööde ja mahtudega ning 

taotlusandmetega? 

• Kas tööd on tehtud vastavalt projektile / uuendustööde kavale 

ja hinnapakkumusele? 

• Kas objekt on nõuetekohaselt tähistatud juba tööde 

teostamise alguses? 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051?leiaKehtiv


Investeeringu kontroll 

Ehitusprojekti/uuendustööde kava muudatused 

• Lubatud on muudatused, mis ei andnud toetuse 

taotluse hindamisel hindepunkte. 

• Muudatused peavad jääma investeeringu objekti 

piiresse (nt eesvoolul kavandatud tööde asendamine 

reguleerival võrgul tehtavate töödega pole 

abikõlbulik). 

 



Investeeringu kontroll 

Ehitusprojekti/uuendustööde kava muudatused 

• Muudatuste tegemiseks tuleb esitada selgitustega ja 

ärajäävate- juurdetulevate tööde akt PMA-le 

kooskõlastamiseks. 

 

• Kooskõlastatult esitab taotleja selle koos tööde akti ja 

maksetaotlusega PRIAle. 

 



Investeeringu kontroll 

Ehitusprojekti/uuendustööde kava muudatused 

• Juhul kui muudatusena soovitakse teha töid, mida 

hinnapakkumuses polnud, tuleb selgitustega 

ärajäävate-juurdetulevate tööde aktile lisada ka 

hinnakalkulatsioon. 



Investeeringu kontroll 

• Otsustamaks projekti ja hinnapakkumuse kohaselt 

teostatud tööde üle, kontrollib spetsialist vajadusel ka 

ehitustööde dokumentatsiooni. 

  

• Kohustus on tagada ka uuendustööde päeviku 

täitmine. 

 









Järelkontroll 

• Taotlused, mis satuvad PRIA järelkontrolli igaaastasesse 

valimisse. 

 

• Aeg lepitakse taotlejaga kokku. 

 

• Kontrollitakse kohustusi, mis peavad olema tagatud 

vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase 

toetusosa väljamaksmist. 

 

 



Järelkontroll 

Järelkontrolli käigus kontrollitakse 

• Kas investeeringuobjekt on alles ja toimiv? hooldustööde 

kohustus iga aasta10.novembriks 

 

• Kas investeeringuobjekt kuulub toetuse saajale? 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114122010010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114122010010?leiaKehtiv


Järelkontroll 

Järelkontrolli käigus kontrollitakse 

• Kas investeeringuobjektiga seotud maa sihtotstarve on 

säilinud?  

Juurdepääsutee investeeringuobjekti puhul tuleb säilitada ka 

selle maa sihtotstarve, millele juurdepääsuks tee ehitati või 

rekonstrueeriti. 

 

• Kas paigaldatud tähistus on säilinud? 



 

 Aitäh! 
 

 Tiina Tubli 

 tiina.tubli@pma.agri.ee 


