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Eelkontroll

1. Taotleja ei ole kavandatava investeeringu tegemist alustanud varem, ja 
investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem 
kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.
2. Taotleja ei ole samas asukohas asuva sama investeeringuobjekti 
kohta saanud "Eesti maaelu arengukava 2007-2013" vahenditest toetust. 
3. Taotleja on maaparandusühistu oma tegevuspiirkonnas. 
4. Taotleja on maaparandusühistu, kes teeb korrapäraselt maaparanduse 
hooldustöid. 
5. Taotleja on kavandanud tegevused asukohas, mis ei asu Harju, Rapla 
ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratud 
Rail Balticu raudtee trassi koridoris. 



Eelkontroll

6. Esitatud hinnapakkumus sisaldab määrusega nõutavaid andmeid.
• kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamise või rajatise rajamise korral sisaldab 

korrektset ehitise nimetust, maaparandussüsteemi koodi, maaparandusehitise 
koodi ja juurdepääsutee puhul ehitise registrikood, kui see on ehitusseadustiku 
kohaselt nõutav. Samuti hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise koodi.

• hinnapakkumus on piisavalt detailne (vähemalt koondmahtude detailsus st. peab 
võimaldama hiljem tehtud kulutuste kontrollimist).

• investeeringuobjekti hinnapakkumuses on iga tegevuse (ehit., rek., uuend.) ja 
investeeringuobjekti (reg.võrk, keskkonnakaitserajatis, eesvool, teenindav tee, 
juurdepääsutee) hind eraldi välja toodud. 

• maaparanduslike tegevuste korral omab pakkuja MATER registreeringut. 
• ei sisalda toreduslikke, ebaotstarbekaid või muid kulusid, mis pole tegevuse 

elluviimisega või investeeringuobjektiga otseselt seotud.
7. Taotleja on esitanud taotluse osaks olevad dokumendid PMA-le õigeaegselt. 
• 20. septembriks esitatavad dokumendid: uuendustööde kava, uuendustööde mahtude 

kokkuvõte, nõuetele vastavuse kinnitusleht, juurdepääsutee ehitusprojekt.
• 1. augustiks esitatav dokument: Ehitusluba.



Vahepealne ülevaatus

• Ehitamisaegne kontroll, vastavalt vajadusele.

• Teavitada PMA spetsialisti vahetult enne töödega 

alustamist (erinevate tööetappide läbiviimise aeg).



Investeeringukontroll

1. Investeeringuobjekt asub toetustaotluses näidatud 
tegevuskohas.
2. Aktil näidatud tegevused on kooskõlas heakskiidetud 
taotluses näidatud tegevustega.
3. Investeering vastab deklareeritud mahtudele. 
4. Toetuse saaja tagab uuendustööde päeviku täitmise, milles 
kajastub töö kirjeldus, tehtud töö maht ja töö tegemise aeg, kui 
toetust taotletakse maaparandussüsteemi uuendamise kohta.
5. Toetuse abil ellu viidud tegevusest on avalikkust teavitatud 
ning vastav toetusobjekt on nõuetekohaselt tähistatud. 
6. Taotleja on kavandanud tegevused asukohas, mis ei asu Harju, 
Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu 
kohaselt määratud Rail Balticu raudtee trassi koridoris.

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


Investeeringukontroll

Ehitusprojekti/uuendustööde kava muudatused

• Lubatud on muudatused, mis ei andnud toetuse 
taotluse hindamisel hindepunkte.

• Muudatused peavad jääma investeeringuobjekti 
piiresse (nt eesvoolul kavandatud tööde asendamine 
reguleerival võrgul tehtavate töödega pole abikõlbulik).



Investeeringukontroll

Ehitusprojekti/uuendustööde kava muudatused

• Muudatuste tegemiseks tuleb esitada ärajäävate-
juurdetulevate tööde akt koos selgitustega PMA-le 
kooskõlastamiseks.

• Kooskõlastatult esitab taotleja selle koos tööde akti ja 
maksetaotlusega PRIAle.



Investeeringukontroll

Ehitusprojekti/uuendustööde kava muudatused

• Juhul kui muudatusena soovitakse teha töid, mida 
hinnapakkumuses polnud, tuleb selgitustega 
ärajäävate-juurdetulevate tööde aktile lisada ka 
hinnakalkulatsioon.



Järelkontroll

• Taotlused, mis satuvad PRIA järelkontrolli iga-

aastasesse valimisse.

• Kontrollitakse kohustusi, mis peavad olema tagatud 

vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase 

toetusosa väljamaksmist.



Järelkontroll

1. Kas toetuse saaja on säilitanud ja kasutanud investeeringuobjekti 
sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni? 
2. Toetuse saaja hooldab keskkonnarajatisena rajatud tuuletõkkeribale 
istutatud metsataimi ja metsataimede hävimise korral asendab need uutega. 
3. Toetuse saaja tagab investeeringuobjekti nõuetekohase hooldustööde 
tegemise maaparandusseaduse kohaselt. 
4. Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud 
pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja 
kuulutatud pankrotti.
5. Toetuse saaja tagab kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu puhul selle maa-
ala sihtotstarbe ning juurdepääsutee investeeringuobjekti puhul selle 
põllumajandusmaa ja erametsamaa sihtotstarbe, millele juurdepääsuks tee 
ehitati või rekonstrueeriti. 
6. Toetuse abil ellu viidud tegevusest on avalikkust teavitatud ning vastav 
toetusobjekt on nõuetekohaselt tähistatud. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101092015022?leiaKehtiv#para45
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051?leiaKehtiv


Aitäh!
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