
Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18 
«Vee  erikasutusloa  ja  ajutise  vee  erikasutusloa 
andmise,  muutmise  ja  kehtetuks  tunnistamise  kord, 
loa  taotlemiseks  vajalike  materjalide  loetelu  ja  loa 
vormid» 

lisa 1
[RT I, 01.11.2012, 21 – jõust. 01.01.2013]

VEEVÕTU, HEITVEE VÕI SAASTEAINETE SUUBLASSE 
JUHTIMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

VEE ERIKASUTUSLUBA
nr L.VV/324091

1. Vee erikasutaja:

1.1. Ärinimi või nimi  VALGA VESI AS
1.2. Äriregistrikood või isikukood  10210129
1.3. Aadress  Metsa 30, 68206 Valga linn
1.4. Vastutava isiku nimi  Jüri Tsarjov
1.5. Aadress  Metsa 30, 68206 Valga linn
1.6. Kontaktinfo Telefoni number  5385 6200

Faksi number  

E-posti aadress  jyri@valgavesi.ee

1.7. Kood 1  

1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, 
alev, küla)

 Hummuli alevik, Hummuli vald, Valgamaa

1.9. Tegevusala kood (EMTAK) 2  36: Veekogumine, -töötlus ja -varustus

1.10. Tegevuse  iseloomustus  

1 vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja 
2 tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber

2. Vee erikasutusloa andja:

2.1. Asutuse nimi Keskkonnaamet
2.2. Registrikood 70008658
2.3. Aadress Narva mnt 7A, Tallinn 15172
2.4. Vee erikasutusloa koostanud ametniku nimi Helve Laos
2.5. Ametikoht vee spetsialist
2.6. Kontaktinfo Telefoni number 786 8363

Faksi number

E-posti aadress helve.laos@keskkonnaamet.ee

3. Vee erikasutusloa:

3.1 Väljaandmise kuupäev 20.12.2013

3.2. Andja (esindaja) Nimi/Allkiri Ena Poltimäe

Ametinimetus Põlva-Valga-Võru regiooni juhataja

3.3. Saaja (vee 
erikasutusloa omaniku 
esindaja) 

Nimi Jüri Tsarjov
Ametinimetus tootmisjuht
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3.4 Vee erikasutuse iseloomustus Põhjavee võtmine Hummuli puurkaevust ja heitvee 
juhtimine suublasse.

 3.5. Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev (vee 
erikasutusloaga lubatud tegevuse alguse ja lõpu 
kuupäev)

01.01.2014 - 31.12.2018

3.6. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Vee erikasutusloa andmise faktiline ja õiguslik alus on 
toodud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni 
juhataja 20.12.2013. a korralduses nr PVV 1-15/13/409.

3.7. Muutmise, sh pikendamise kuupäev

 3.8. Muutja (esindaja) Asutuse nimi

Nimi/Allkiri

Ametinimetus

 3.9. Vee erikasutusloa 
muutmise, sh pikendamise 
koostanud ametnik 

Nimi
Ametinimetus
E-posti aadress

 3.10. Saaja (vee 
erikasutusloa omaniku 
esindaja) 

Nimi

Ametinimetus

3.11. Pikendatud vee erikasutusloa kehtivuse lõpu 
kuupäev
3.12. Muutmise, sh pikendamise põhjendus (faktiline 
ja õiguslik alus)
3.13. Vaidlustamine Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 

30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades 
vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud 
korras või kaebuse halduskohtusse 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. Lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa 1 
Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

5. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa 1 

Veehaarde jrk nr 1 

5.1. Veehaarde nimetus Hummuli puurkaev

5.2. Puurkaevu katastri 
number 2 

10968

5.3. Puurkaevu passi 
number 2 

A-944-M

5.4. Puurkaevu L-Est 
koordinaadid

X: 6420053
Y: 621996

5.5. Põhjaveekihi nimetus 
ja  kood 3 

Kesk-Devon
D2

5.6. Põhjaveekogumi kood 
4 

Kesk-Devoni põhjaveekogum

5.7. Vee kasutusala 5 Veevõtt

5.8. Vee kasutusala 6 

5.9. Puurkaevude grupi 
kood 7 
5.10. Puurkaevude grupi 
koordinaadid (L-Est 
süsteemis)

X: 
Y: 
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5.11 Lubatud veevõtt (m 3 ) 8 Aastas I kvartal 
9 

II kvartal 
9 

III 
kvartal 9 

IV 
kvartal 9 

Ööpäevas 
9 

Sekundis 
9 

2014-2018 21600 5400 5400 5400 5400
1 mitme erineva veehaarde korral, lisatakse loasse iga veehaarde kohta eraldiseisev tabel, märkides juurde veehaarde jrk nr  
2 keskkonnaregistri alusel
3 põhjaveekihi kood on põhjaveekompleksi indeks keskkonnaregistri järgi
4 põhjaveekogumi kood keskkonnaregistri järgi
5 vee kasutusala, mille omistab vee erikasutusloa andja keskkonnatasude seaduse alusel
6 täidetakse mitme erineva veekasutusala korral
7 puurkaevude grupi kood on puurkaevu või puurkaevusid iseloomustav number, mille omistab vee erikasutusloa andja
8 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
9 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

6. Võetava vee koguse ja seire nõuded
Toimingu nimetus Nõude kirjeldus
6.1. Vee arvestuse pidamine Puurkaevust väljapumbatava vee arvestust pidada vastavalt mõõteseadusele 

taadeldud veearvesti näitude alusel kuude lõikes. Veearvesti näidud kuu algul 
või lõpus märkida veevõtu päevikusse ning sissekanne allkirjastada näidu 
võtja poolt.

6.2. Põhjaveetaseme mõõtmine 1 -
6.3. Proovivõtunõuded Põhjavee proovid võtta atesteeritud proovivõtja poolt.
6.4. Analüüsinõuded Proovid analüüsida akrediteeritud laboris, mis on sooritanud vähemalt üks 

kord aastas katselaborite võrdluskatsed.
6.5. Seire 
nõuded

Proovivõtukoha 
nimetus

Proovivõtukoha 
koordinaadid 
(L-Est)

Seire liik 
(pinna- või 
pohjavee seire)

Seiratavad näitajad 2 Proovi 
võtmise 
sagedus

Hummuli 
puurkaev

X: 6420053
Y: 621996

põhjavesi Ammoonium, Nitrit, 
Raud, Fluoriid, 
Sulfaat, Kloriid, 
Vesinikioonide 
kontsentratsioon, 
Mangaan, Naatrium, 
Nitraat, Hägusus, 
Oksüdeeritavus, 
Elektrijuhtivus, Lõhn, 
Värvus, Coli-laadsed 
bakterid, 
Enterokokid, 
Escherichia coli, 
Kolooniate arv 22 °C

üks kord 
kolme 
aasta 
jooksul

6.6. Täiendavad nõuded seire 
läbiviimiseks

Põhjavee kvaliteedi kontrollimisel lähtuda Sotsiaalministri määrusest 
02.01.2003 nr 1 "Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava 
pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded" ja Terviseameti Lõuna 
talitusega kooskõlastatud joogivee kontrolli kavast.

1 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja
2 lähtudes põhjaveekogumi seisundi hindamise kriteeriumitest, põhjaveekogumi ohustatusest, teada olevatest veekeskkonnale potentsiaalselt 
ohtlikest reostusallikatest ja veevõtuga või sellega seotud tegevuse mõjust veekeskkonnale 

7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja lubatud saasteainete kogused 
väljalaskmete ja saasteainete kaupa 1 
Väljalaskme jrk nr 1 

7.1. Väljalaskme nimetus Hummuli

7.2. Väljalaskme kood 2 VA212

7.3. Reoveekogumisala RKA0820462 Hummuli

7.4. Suubla nimetus kraav, Väike-Emajõgi
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7.5. Suubla kood 3 VEE1008200

7.6. Väljalaskme 
koordinaadid (L-Est 
süsteemis)

X: 6420758
Y: 621945

7.7. Suubla 
keskkonnatasude seaduse 
kohane koefitsient

1

7.8. Lubatud vooluhulk 
aastas (m 3 ) 4 
7.9. Lubatud vooluhulk I 
kvartalis (m 3 ) 4 
7.10. Lubatud vooluhulk 
II kvartalis (m 3 ) 4 
7.11. Lubatud vooluhulk 
III kvartalis (m 3 ) 4 
7.12. Lubatud vooluhulk 
IV kvartalis (m 3 ) 4 
7.13. Vooluhulga 
mõõtmise viis

automaatseadmega

7.14. Saasteained, mille 
keskkonda viimist loaga 
ei limiteerita, aga 
saastetasu arvutatakse
7.15. Saasteained, mille 
keskkonda viimist loaga 
ei limiteerita ja saastetasu 
ei arvutata
7.16. Lubatud saasteainete 
kogused 5 

Saasteaine 
nimetus

Suurim
lubatud
sisaldus 
(mg/l)

Puhas-
tusaste 
% 4 

Lubatud kogused tonnides

I kv II kv III kv IV kv Aastas

2014-2018 BHT7 25

2014-2018 Heljum 35

2014-2018 Nüld 60

2014-2018 KHT 125

2014-2018 Püld 2
1  mitme erineva väljalaskme korral, lisatakse loasse iga väljalaskme kohta eraldiseisev tabel , märkides juurde väljalaskme jrk nr  
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja 
3 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja
4 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja
5 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi

8. Väljalaskme seire nõuded
8.1. Proovivõtunõuded 1. Heitveeproovid võtta Hummuli reoveepuhasti väljavoolust kraavi. 

2. Proovivõtja peab olema atesteeritud ning proovide võtmisel tuleb 
tagada nende esinduslikkus. 
3. Esinduslikke proove peab olema võimalik võtta puhastisse sisenevast 
reoveest ja suublasse juhitavast heitveest. 
4. Reovee puhastusastme väljaselgitamiseks võtta üks kord aastas proovid 
puhastisse sisenevast reoveest ja suublasse juhitavast heitveest vastavalt 
loa punktile 10.

8.2. Analüüsinõuded Proovid viia analüüsimiseks akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud 
vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed.

8.3. Väljalaskme 
nimetus

Väljalaskme 
kood 1 

Väljalaskme koordinaadid 
(L-Est süsteem)

Proovi 
võtmise liik

Proovi 
võtmise 
sagedus

Seiratav 
näitaja

4



Hummuli puhasti 
väljavool

VA212 X: 6420758
Y: 621945

üksikproov üks kord 
kvartalis

BHT7, 
Heljum, KHT, 
Üldfosfor (P-
üld), 
Üldlämmastik 
(N-üld)

8.4. Täiendavad nõuded väljalaskme 
seire läbiviimiseks

1 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja

9. Reoveepuhasti reostuskoorumuse määramine 1 
9.1. Reoveepuhasti nimi Proovi võtmise liik Määramise aeg Vooluhulga mõõtmise viis
9.2. Täiendavad nõuded 
reostuskoormuse 
määramiseks

Reostuskoormus määrata üks kord viie aasta jooksul või siis kui toimub oluline 
muudatus reoveepuhasti töös. Reostuskoormust määratakse siseneva reovee BHT7 
alusel (nädalakeskmine reostusnäitaja hulk). 

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja

10.  Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine 1 
10.1. Reoveepuhasti sissevool
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est)
Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 
sagedus

Proovi 
võtmise 
aeg

üksikproov Hummuli reoveepuhastisse 
sissevool
X: 
Y: 

BHT7, Heljum, KHT, 
Üldfosfor (P-üld), 
Üldlämmastik (N-üld)

üks kord 
aastas

mai kuus

10.2. Reoveepuhasti väljavool
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est)
Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 
sagedus

Proovi 
võtmise 
aeg

üksikproov Hummuli reoveepuhasti 
väljavool
X: 6420758
Y: 621945

BHT7, Heljum, KHT, 
Üldfosfor (P-üld), 
Üldlämmastik (N-üld)

üks kord 
aastas

mai kuus

10.3. Täiendavad nõuded 
puhastusefektiivsuse 
hindamiseks

Puhastisse sissevoolust ja heitvee väljavoolust võtta proovid samal ajal.

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja

11. Suubla seire nõuded
Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

12. Ohtliku aine lubatav kogus tooraine- või toodanguühiku kohta 1 
Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

13. Ajutise iseloomuga tegevused
Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

14. Meetmed ja nende täitmise tähtajad, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju 

Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg

14.1. Veehaarde ehitiste nõuete 
täitmiseks vajalikud meetmed

1. Tagada puurkaevu sanitaarkaitseala 
korrasolek ja seal veekaitsenõuete täitmine, 
vältimaks põhjaveekihi reostamist kaevu 

Nõuete täitmine tagada 
pidevalt 
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kaudu. Sanitaarkaitsealal on keelatud 
majandustegevus ja reostusobjektide 
olemasolu. 
2. Puurkaevu ja selle ümbruse seisundi 
korrasoleku eest vastutab kaevu valdaja.
3. Tagada puurkaevu veearvesti pidev 
töökord.

14.2. Kanalisatsiooniehitiste 
nõuete täitmiseks vajalikud 
meetmed

1. Regulaarse hooldusega kindlustada 
kanalisatsioonisüsteemi (torustikud, kaevud, 
ülepumplad, puhasti) korrasolek, 
lekkekindlus ja nõuetekohane töö. 
2. Pidada reoveepuhasti hoolduspäevikut, 
kuhu märkida puhasti hooldetööd, 
kemikaalide kasutamine, andmed võetud 
proovide kohta ning eemaldatud reoveesette 
kohta (kogus ja eemaldamise aeg).

Nõudeid täita pidevalt

14.3. Meetmed, mis 
vähendavad ohtlike ainete mõju 
suublale
14.4. Nõutav 
reoveepuhastusviis

mehaaniline ja bioloogiline, vajadusel 
keemiline (fosfori ärastamiseks)

pidev

14.5. Heitvee immutamise 
nõuded

Heitvett võib juhtida hajutatult pinnasesse 
kuni 5 m3 ööpäevas, kasutades vähemalt 
reovee mehaanilist puhastamist.

nõudeid järgida pidevalt 

14.6. Sademevee käitluse 
nõuded
14.7. Reoveesette käitluse ja 
kasutamise nõuded

Pidada arvestust reoveepuhastuse käigus 
tekkinud ja eemaldatud reoveesette koguste 
kohta. Andmed reoveesette koguse, kuivaine 
sisalduse ja käitluse kohta esitada üks kord 
aastas aastaaruandes.

14.8. Põllumajanduslikud 
veekaitsemeetmed
14.9. Toimingud avarii korral Keskkonnaohtlikest avariidest teavitada loa 

väljaandjat, kohalikku omavalitsust, 
Keskkonnainspektsiooni ja vajadusel 
Päästeteenistust, koheselt võtta tarvitusele 
abinõud avariilise reostuse peatamiseks ja 
likvideerimiseks.

koheselt

14.10. Parim võimalik tehnika 1 
14.11. Muud asjakohased 
meetmed

1. Vee erikasutusloaga kehtestatud 
tingimuste muutmise vajadusel esitada 
taotlus loa muutmiseks vähemalt kaks kuud 
enne planeeritavat muutust.
2. Loas määramata juhtudel lähtuda 
veeseadusest ning selle alusel kehtestatud 
õigusaktidest.

1 täidetakse, kui info parima võimaliku tehnika kohta on olemas 

15. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale

Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise 
sagedus

15.1. Veehaarde seire tulemused Põhjavee analüüsitulemused esitada loa 
väljaandjale kahe nädala jooksul nende 
kättesaamisest.

2016. a. novembris

15.2. Võetava vee arvestus 1. Andmed võetud vee koguse kohta ning 
veearvesti näidud kvartali alguses ja lõpus 
märkida vee erikasutusõiguse deklaratsioonis.
2. Veearvestuse päevik esitada 

1. kvartaalne

2. vajadusel 
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Keskkonnainspektsiooni või Keskkonnameti 
nõudmisel.

15.3. Heitvee arvestus Reovee vooluhulga mõõtmine välja pumbatud vee 
koguse järgi, mida fikseerib ja arvutab 
loogikakontroller.
Kvartaalne heitvee koguse arvestus märkida 
puhasti päevikusse ja heitvee kogus näidata vee 
saastetasu deklaratsioonis.

kvartaalne

15.4. Väljalaskme omaseire 
tulemused

1. Heitvee omaseire tulemused 
(analüüsiaktid) esitada Keskkonnaametile 
pärast analüüsitulemuste kättesaamist, 
kuid mitte hiljem kui kaks nädalat enne 
kvartali lõppu e-mailiga.

2. Analüüsiaktid lisada võimalusel 
keskkonnateenuste portaali vee 
saastetasu deklaratsiooni juurde. 

kvartaalne

15.5. Suubla omaseire tulemused
15.6. Reostusallikast lähtuv 
reostuskoormus

Reostuskoormuse määramise vajadusel (loa punkt 
9) esitada mõõtmise tulemused loa väljaandjale 
kahe nädala jooksul tulemuste saamisest.

15.7. Suublasse juhitavate 
saasteainete sisaldus (mg/l) ja 
kogused (t)
15.8. Kanalisatsiooni juhitavate 
ohtlike ainete sisaldused ja 
kogused väljalaskmete kaupa 
15.9. Heitvee reostusnäitajate 
piirväärtuste või reovee 
puhastusastmete vastavus 
kehtestatud nõuetele 

Kui heitvee reostusnäitajad  analüüsitulemuste 
alusel ületavad lubatud piirväärtusi, esitada loa 
väljaandjale selgitus, mis võis põhjustada sellise 
olukorra.

olukorra tekkimisel

15.10. Saastetasu ja vee 
erikasutusõiguse  tasu teave

Deklaratsioonid esitada vastavalt keskkonnatasude 
seadusele.
Arvutuste alusdokumendid tuleb säilitada, jälgides 
maksukorralduse seaduses maksudeklaratsiooni 
kohta sätestatut.

kvartaalne

15.11. Reoveepuhasti tööd 
iseloomustavad näitajad (näiteks 
reostuskoormus)

Loa punkti 10 kohaselt puhasti 
puhastusefektiivsuse määramiseks võetud 
proovide analüüsivastused esitada loa 
väljaandjale.

üks kord aastas, juunis

15.12. Teave meetmete 
rakendamise kohta

Kui vee erikasutusloas nimetatud meetmeid ei ole 
võimalik mingil põhjusel täita, teavitada sellest 
kirjalikult Keskkonnaametit.

teabe tekkimisel

15.13. Ohtlike ainete heidetest 
teavitamine
15.14. Veekasutuse aastaaruanne Veekasutuse aastaaruanne esitada nõutud mahus 

elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale.
üks kord aastas

15.15. Muu vajalik informatsioon 1. Muutustest võrreldes loa taotluses esitatud 
andmetega teatada loa väljaandjale kirjalikult, loa 
muutmise vajadusel esitada vastav taotlus kaks 
kuud enne kavandatavat muutust.
2. Vee erikasutusega seotud ehitiste valduse 
muutumisest teavitada vee erikasutusloa andjat 
nädala jooksul alates valduse muutumisest.

vajadusel 
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