SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse “Põllumajandusministri 16. juuni 2003. a.
määruse nr 56 “Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide
koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse “Põllumajandusministri 16. juuni 2003. a määruse nr
56 “Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning
sisu- ja vorminõuded” muutmine” eelnõu (edaspidi eelnõu) on koostatud
“Maaparandusseaduse” § 26 lõike 3 alusel.
Kehtiv määrus (RTL 2003, 73, 1077) jõustus vahetult pärast “Maaparandusseaduse”
kehtestamist 2003. aastal. Seoses Euroopa Liidu toetuse rakendamisega on viimastel
aastatel suurenenud maaparandussüsteemide rekonstrueerimise ja uute süsteemide
rajamise vajadus. Määruse muudatused ja täiendused lähtuvad eesmärgist parandada
maaparandussüsteemi tehniliste dokumentide kvaliteeti, mis tagab kasutusele
võetavate maaparandussüsteemide kohta parema teabe ning võimaldab kasutuses
olevaid maaparandussüsteeme tulemuslikumalt korras hoida ja vajaduse korral
rekonstrueerida.
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Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna peaspetsialist Olev Krist (625
6243) ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo juhataja Genadi
Vassiljev (656 5273) ja sama büroo juhataja asetäitja Heiki Tang (677 3108). Eelnõu
koostamisel on arvestatud piirkondlike maaparandusbüroode spetsialistide
ettepanekuid. Eelnõule on juriidilise ekspertiisi teinud Põllumajandusministeeriumi
õigusosakonna peaspetsialist Christel Ilves (625 6261) ja keeleliselt on eelnõu
toimetanud sama osakonna peaspetsialist Leeni Silk (625 6523).
2. Eelnõu sisu
Määruse eelnõu koosneb kolmest punktist.
Määrusega kehtestatakse maaparandussüsteemi teostusjoonise nõuded ja täiendatakse
määrust lisaga 4 “Drenaaži märkimisleht”.
Punktiga 1 muudetakse § 6 lõike 1 sõnastust. Kui kehtiva määruse alusel tuleb
teostusjoonis koostada maaparandusehitise kaetud osade ja nende osade kohta, mida
ehitustööde käigus võrreldes ehitusprojektiga muudeti, siis eelnõus tuuakse nende
rajatiste loetelu, mille kohta tuleb koostada teostusjoonis. Samuti on
maaparandusbüroole antud õigus otsustada, milliste muude maaparandussüsteemi
oluliste hoonete või rajatiste kohta tuleb teostusjoonis koostada. Kuna ette on näha, et
edaspidi kantakse teatud teostusjoonised maaparandussüsteemide registrisse, peab
teostusjoonise koostama nii paberkandjal kui ka digitaalselt. Teostusjoonise kvaliteedi
tagamiseks on kehtestatud nõue, et joonis peab olema koostatud projektjoonise
mõõtkavas ja selle täpsus peab vastama projektjoonise täpsusele.

Punktiga 2 täiendatakse määruse § 6 lõigetega 3–5, mis sätestavad teostusjoonise
vormistamise nõuded. Teostusjoonisel kajastatavad andmed on viidud kooskõlla
registrisse kantavate vajalike andmetega. Nõue märkida teostusjoonise kirjanurgas
tööettevõtja volitatud isiku ja omanikujärelevalve tegija nimi ja allkiri parandab nii
ehitustöö kui ka teostusjooniste tegemise kvaliteeti.

Punktiga 3 täiendatakse määrust lisaga 4 “Drenaaži märkimisleht”, mis kehtestab
ühtsed nõuded märkimislehe kohta. Maaparandussüsteemi väga oluline, aga samas
varjatult maa-pinna all paiknev rajatis on drenaaživõrk. Maaparandussüsteemi
hilisemat rekonstrueerimisvõimalust silmas pidades on oluline säilitada drenaaživõrgu
kohta detailsed andmed torustiku sügavuse, materjali, läbimõõdu ja
kattekonstruktsiooni kohta. Ekskavaatorijuhi nime kajastamine märkimislehel tõstab
töö tegija vastutust ehitustööl.
3. Eelnõu võrdlev analüüs
Eelnõu sisu vastab “Maaparandusseaduses” sätestatud volitusnormi ulatusele. Eelnõu
ei kitsenda ega laienda “Maaparandusseaduse” sätteid.
4. Määruse mõjud
Määruse kehtestamine aitab korrastada ja ühtlustada
teostusjooniste ja drenaaži märkimislehe koostamist.
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5. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Määruse rakendamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarvest.
6. Eelnõu kooskõlastamine
Teised ministeeriumid on eelnõu kooskõlastanud vaikimisi Vabariigi Valitsuse
reglemendi p. 25.3 kohaselt.
7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.

Ants Noot
Kantsler

