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Rakendusaktid

Vabariigi Valitsuse määrus:

1. Maaparandussüsteemide registri põhimäärus (§ 39 lõige 2).

Vabariigi Valitsuse korraldus:

2. Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude loetelu (§ 49

lõige 9)

Maaeluministri määrused:

3. Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded (§ 9 lõige 5);

4. Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad

nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise

nõuded (§ 10 lõige 5);

5. Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid (§ 16 lõige 4);

6. Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded (§ 16 lõige 4);

7. Maaparanduse uurimistöö nõuded (§ 17 lõige 5);
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8. Ehitusprojekti ekspertiisi nõuded (§ 18 lõige 5);

9. Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegemise nõuded 

(§ 30 lõige 7);

10. Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi 

kasutusloa ning nende taotluste sisunõuded (§ 31 lõige 5);

11. Maaparandushoiutööde nõuded (§ 44 lõige 5);

12. Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti 

nõuded (§ 46 lõige 5);

13. Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus 

(§ 38 lõige 2);
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14. Nõuded maaparandussüsteemi projekteerimise, 

maaparanduse uurimistöö, maaparanduse omanikujärelevalve 

ja maaparanduse ekspertiisi alal vastutava spetsialisti 

täienduskoolitusele  (§ 36 lõige 9);

15. Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise 

kord (§ 48 lõige 9);

16. Maaparandussüsteemi lisavett juhtiva isiku 

maaparandushoiukulude suuruse määramise alused ja kulude 

tasumise kord (§ 53 lõige 10); 

17. Maaparandushoiukava nõuded ning kava koostamise kord (§
56 lõige 6).



Täienduskoolitus

▪ Vastutaval spetsialistil iga 5 a järel 

täienduskoolituse kohustus:

➢ uurimise;

➢ projekteerimise:

➢ ekspertiisi;

➢ omanikujärelevalve aladel 

▪ Koolitab täienduskoolitusasutus

▪ Koolitus toimub PMA heakskiidetud 

õppekava alusel



Täienduskoolitus

▪ Määruses sätestatakse koolituse sisu

▪ Õigusaktid, juhendid, uued tehnoloogiad ja 

uued materjalid.

▪ Uurijad- 24 akadeemilist tundi

▪ Teised- 40 akadeemilist tundi

▪ Praktiline töö ja objektidega tutvus- 40% 

koolituse kestusest



Eesvoolu kaitsevöönd

▪ Eesvoolu kaitsmiseks ja hoiutöö 

võimaldamiseks kehtestatud piirangud

▪ Üle 10 km2 valgalaga avatud eesvool- 15 m:

▪ Alla 10 km2 valgalaga avatud eesvool - 12 m; 

▪ Kollektoreesvoolul – 10 m teljest

▪ Tiheasutusega alal on avatud eesvoolu 

kaitsevöönd 7 m



Maaparandussüsteemi lisavee juhtimine

 



Maaparandussüsteemi lisavee juhtimine

- Lisavee juhtimine kooskõlastatakse PMA-ga

- Arvutatakse, kas vesi „mahub ära“

- Vajadusel süsteem rekonstrueeritakse

lisavee juhtija kulul

- Maaparandusühistu olemasolul osaleb lisavee 

juhtija maaparandushoiukulude katmisel



Lisavee juhtija osa hoiukuludes

oilv% – lisavee juhtija osa suurus ühiseesvoolu hoiukuludest; 

L – maaparandussüsteemi ühiseesvoolu kogupikkus 

kilomeetrites;

F – maaparandussüsteemi maa-ala kogupindala hektarites;

filv – lisavee juhtija arvutuslik maala pindala hektarites;

Flv – lisavee juhtijate arvutuslik maa-ala hektarites kokku.

.
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