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Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel
1.

KOOSKÕLASTUSED

Jrk nr Kaasatud kooskõlastaja

Kooskõlastuse sisu

1

14.12.2020 kirja nr 14.2-1/33943 väljavõte:
„Maaparandusseaduse § 50 lõigete 5 ja 7,
põllumajandusministri 23. septembri 2009 määruse
nr 97 „Põllumajandusameti põhimäärus” § 25 alusel
ning
lähtudes
Maanteeameti
(registrikood
70001490) esindaja Marge Kelgo poolt 03.12.2020
esitatud kooskõlastuse taotlusest (registreeritud
Põllumajandusameti dokumendihaldussüsteemis nr
14.2-1/33904), otsustan:
kooskõlastada Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Selli
ja Pedja külas 14146 Vägeva-Pedja tee
(katastritunnus
24801:002:0021)
ja
Onga
(katastritunnused 24801:002:0992 ja
24801:002:0991)
kinnistutel
Villakvere
metsakuivenduse (MS 2102560020030/ehitis 001)
maaparandusehitise maa-alal paikneva ja riigi poolt
korras hoitavat ühiseesvoolu Onga jõge (MS
2102560020000/ehitis
001)
ületava
silla
ehitusprojekti „Onga silla rekonstrueerimise
põhiprojekt“
(töö
nr
P20007)
alusel
rekonstrueerimise maaparandussüsteemi maa-alale
muu ehitise rajamise kooskõlastuses toodud
tingimustel. Käesolevat otsust on võimalik
vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks

Põllumajandusamet
Alus:
Ehitis asub
maaparandusehitise maaalal ja riigi poolt korras
hoitaval ühiseesvoolul
Kiri: 03.12.2020 nr 14.21/33904

Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud
kooskõlastuse osas
Otsus:
Arvestades Põllumajandusameti kooskõlastuse
tingimustega täiendada ehitusluba alljärgnevate
kõrvaltingimustega:
1. Ehitustöödega
alustamisest
teavitada
Põllumajandusameti Ida regiooni Jõgeva
esindust.
2. Tööde käigus tuleb tagada maaparandusehitiste
ja -rajatiste korrashoid ning toimimisvõime
(maaparandusseadus, edaspidi MaaParS § 47 ja
§ 49 lg 1 p 1).
3. Tööde käigus esilekerkivate küsimuste korral
võtta ühendust PMA Ida regiooni Jõgeva
esindusega.
4. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada projekti
„Onga jõe uuendamise ja ökoloogilise
parendamise projekt“ (töö nr 10863TP) alusel
silla lähedusse rajatud kudepadjandeid.
5. Ehitustööde ajal ja pärast selle lõppu tuleb
tagada riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu
toimimine, tagatud peab olema vee takistusteta
läbivool eesvoolu ristlõikes (MaaParS § 47 lg
1).

tegemisest, esitades vaide Põllumajandusameti 6. Maaparandussüsteemi kahjustanud isik peab
peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud
sellest
viivitamata
teavitama
korras või vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le
maaparandussüsteemi
omanikku,
101.
Põllumajandusametit ja Keskkonnaametit ning
kõrvaldama tekitatud kahjustuse (MaaParS § 44
Kooskõlastuse tingimused:
lg 3).
1.
Ehitustöödega
alustamisest
teavitada
Põllumajandusameti (edaspidi PMA) Ida regiooni
Jõgeva esindust.
2. Tööde käigus tuleb tagada maaparandusehitiste ja
-rajatiste
korrashoid
ning
toimimisvõime
(maaparandusseadus, edaspidi MaaParS § 47 ja § 49
lg 1 p 1).
2.1. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada projekti
„Onga jõe uuendamise ja ökoloogilise
parendamise projekt“ (töö nr 10863TP) alusel silla
lähedusse rajatud kudepadjandeid.
2.2. Ehitustööde ajal ja pärast selle lõppu tuleb
tagada riigi poolt korras hoitava
ühiseesvoolu toimimine (tagatud peab olema vee
takistusteta läbivool eesvoolu ristlõikes)
(MaaParS § 47 lg 1).
3. Maaparandussüsteemi kahjustanud isik peab
sellest viivitamata teavitama
maaparandussüsteemi
omanikku,
Põllumajandusametit ja Keskkonnaametit ning
kõrvaldama tekitatud kahjustuse (MaaParS § 44 lg
3).
4. Tööde käigus esilekerkivate küsimuste korral
võtta ühendust PMA Ida regiooni Jõgeva
esindusega.“
Kristi
Välbe,
peaspetsialistkoordinaator

2.
ARVAMUSED
2.1.Puudutatud asutused ja isikud
Jrk Arvamuse esitaja
nr
1
Jõgeva Vallavalitsus

2

Keskkonnaamet

Arvamuse sisu

Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud arvamuse
osas
13.04.2020 kirja nr 469-1 väljavõte: „Küsisite Otsus:
arvamust eelnõule “Projekteerimistingimuste Lugeda, et arvamuse andjal ei ole tee ehitusloa andmise
andmine riigitee 14146 Vägeva–Pedja km 6,434 osas märkuseid.
Onga
silla
(nr
505)
rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamiseks“.
Esitatud eelnõu osas Jõgeva vallavalitsusel
arvamusi ei ole.“ Mati Kepp, abivallavanem
10.12.2020 kirja nr 7-9/20/6994-3 väljavõte:
Otsus:
„Tee ehitusloa menetluse esemeks olev riigitee Arvestades Keskkonnaameti ettepanekuga täiendada
14146 Vägeva Pedja km 6,434 Onga sild paikneb ehitusloa kõrvaltingimusi: „Võimalusel teostada tööd
riigi transpordimaa kinnisasjal (katastritunnus suvisel madalvee perioodil (juuli algusest kuni septembri
24801:002:0021) Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas keskpaigani) minimeerimaks mõjusid vee-elustikule“
Pedja ja Selli külas ning ületab Onga jõe
(keskkonnaregistri
kood
VEE1025600).
Kavandatavad tööd ei ulatu kaitstavatele
loodusobjektidele looduskaitseseaduse § 14 lg 1
tähenduses, mille tõttu ei ole nõutav projekti ja
ehitusloa Keskkonnaametiga kooskõlastamine.
Tööde piirkonnas kuulub Onga jõgi nn lõhejõgede
hulka. Mistõttu LKS § 51 lg 1 alusel on keelatud
veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi muutmine.
Sellest tulenevalt on tööde käigus vajalik arvestada,
et tööpiirkonnas ei rikutaks looduslikku sängi (nt
keelatud on masinatega jões sõitmine ja voolava
vee tsoonis töötamine, jõe süvendus ja kaevetööd).
Tööde ala ei jää ühegi kaitstava loodusobjekti
territooriumile, lähikonnas ei ole registreeritud
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Onga kinnisasjade
(katastritunnusega
24801:002:0992 ja
24801:002:0991)
omanik

kaitstavate liikide kasvukohti ja elupaiku ning
Loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigat üüpe.
Kui peetakse kinni projekti seletuskirjas ja
eelhinnangus (vastavalt ptk 3.16 ja ptk 5) toodud
keskkonnanõuetest, ei kaasne eeldatavalt olulist
ebasoodsat mõju Onga jõele. Projekti kohaselt
tehakse töid vees minimaalselt, ei muudeta veetaset
ning ei mõjutata loodusliku sängi ega
hüdroloogilist režiimi. Keskkonnaamet nõustub
eelhinnanguga, et silla rekonstrueerimine ei too
kaasa olulist ebasoodsat mõju rohelise võrgustiku
(kohaliku tasandi rohelise koridori (K2))
toimimisele.
Ehitusloa eelnõus on seatud asjakohased nõuded
Keskkonnaametist veekeskkonnariskiga tegevuse
registreerimisvajadusele ja nõudele vältida rajatud
kudepaljandite kahjustamist. Teeme ettepaneku
täiendada ehitusloa kõrvaltingimusi punktiga, et
teostada tööd võimalusel suvisel madalvee
perioodil (juuli algusest kuni septembri
keskpaigani) minimeerimaks mõjusid veeelustikule.“ Helen Manguse, keskkonnakasutuse
juhtivspetsialist
e-kiri 11.12.2020
Otsus:
Kinnisasja omanik on ehitusloa eelnõuga tutvunud Lugeda, et arvamuse andjal ei ole tee ehitusloa andmise
ja pretensioone ei ole.
osas märkuseid.

