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Muudatusettepanekud 

nr Viide seaduse sättele 

(§, lg, p) 

Eelnõu sõnastus/ uus sõnastus põhjendus 

1 § 128. Kalda või ranna 

veekaitsevöönd(2) 3) 

maaparandussüsteemide avatud eesvooludel valgalaga alla 

10 km
2
 – üks meeter;./ 

maaparandussüsteemide avatud eesvooludel valgalaga alla 

10 km
2
 või  

teiste  jõgede, ojade, peakraavide ja kanalite ning 

maaparandussüsteemide avatud eesvoolude ülemjooksul 

alal, kus valgala jääb alla 10 km
2
 

– üks meeter; 

 Üle 10 km
2
 vooluveekogude ülemjooksudel on 

vooluveekogu lätte üle otsustamine tihtipeale meelevaldne. 

Kalda või ranna veekaitsevööndi laiema kui 1 m laiuse 

kaitsevööndi rakendamine alla 10 km
2
 suurusel osal, 

vooluveekogude ülemjooksudel, on põhjendamatu ja 

ebaõiglane. 

 § 129. Tegevuse 

piiramine 

veekaitsevööndis(2) 

Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud 

tegevuseks on vajalik Keskkonnaameti 

registreering, kui tegevus toimub pinnaveekogumiga 

kattuval maaparandussüsteemi eesvoolul./ 

Ära jätta 

Maaparandussüsteemi ehitamine või rekonstrueerimine on 

Maaparandusseaduse mõistes loapõhine tegevus, milleks 

tuleb taotleda projekteerimistingimused ning ehitusluba. 

Maaparandusseaduse alusel on kehtestatud nii 

projekteerimise kui ka ehitamise nõuded (ka. nõuded 

keskkonnarajatiste projekteerimisele ja ehitamisele).  

Maaparandusseaduse  § 8. (4) 3) alusel määrab PMA riigi- 

või kohaliku omavalitsuse asutused või isikud, kellega 

ehitusprojekt tuleb kooskõlastada. Reeglina seatakse PMA 

poolt Keskkonnaametiga kooskõlastamise nõue. Seega 

tähendaks registreeringu nõue topelt kooskõlastamise 

nõuet.  

Maaparandushoid Maaparandusseaduse mõistes on 



maaomaniku kohustus tagada maaparandussüsteemi 

toimimine, kaasa arvatud eesvoolude toimimine.  

Arvestades maaparandussüsteemide eesvoolude suurt 

hulka, põhjustab maaparandushoiu registreeringu nõude 

kehtestamine  Keskkonnaametile ja maaomanikele olulist 

lisakoormust ja seega ka kulusid. Samuti jääb selgusetuks 

millist lisaväärtust annab registreeringu nõude 

kehtestamine.  

 

 § 129. Tegevuse 

piiramine 

veekaitsevööndis  (4)  

Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 nimetatud 

tegevuseks on vajalik Keskkonnaameti 

registreering, välja arvatud juhul, kui tegevus toimub 

maaparandussüsteemi eesvoolul/ 

Ära jätta 

Veekaitsevööndis puu- ja põõsarinde raie registreeringu 

absoluutne nõue ei ole mõistlik, kuna põhjustab 

Keskkonnaametile ja maaomanikele olulist ja osalt ka 

dubleerivat lisakoormust ning seega ka kulusid. Metsaraiel 

üle 20 tihumeetri kinnistu kohta, tuleb metsateatis 

Keskkonnaametile esitada nagunii Metsaseaduse järgi. 

Samuti jääb selgusetuks millist lisaväärtust annab 

registreeringu nõude kehtestamine. 

 § 205. 

Veekeskkonnariskiga 

tegevuse 

registreerimine(2) 

10) 

Maaparandushoiutöö pinnaveekogumiga kattuval 

maaparandussüsteemi eesvoolul, välja 

arvatud avariilise olukorra likvideerimine;/ 

ära jätta 

Maaparandussüsteemi eesvoolude maaparandushoiutööde 

lisamine veekeskkonnariskiga tegevuste registreerimise 

nõude alla ei ole mõistlik registreeringu teostamise suure 

kulukuse ja võimaliku registreeringust tuleneva kasu 

puudumise tõttu. 



 § 205. 

Veekeskkonnariskiga 

tegevuse 

registreerimine(2) 

16) 

käesoleva seaduse § 129 lg 1 punktides 3, 4 ja 7 nimetatud 

tegevused. 

/  

käesoleva seaduse § 129 lg 1 punktides  4 nimetatud 

tegevus. 

Veekaitsevööndis puu- ja põõsarinde raie ning 

maaparandussüsteemi eesvoolude maaparandushoiutööde 

lisamine veekeskkonnariskiga tegevuste registreerimise 

nõude alla ei ole mõistlik registreeringu teostamise suure 

kulukuse ja võimaliku registreeringust tuleneva kasu 

puudumise tõttu. 

 


