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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/327649 

 
1. Vee erikasutaja:  

1.1. Ärinimi või nimi   AS VALGA VESI 
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   766 1159; 5385 6200 

Faksi number   

E-posti aadress   valgavesi@valgavesi.ee 

1.7. Kood 1   VA0654 

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

  Valga linn, Tõlliste vald 

1.9. Tegevusala kood (EMTAK) 2   E: VEEVARUSTUS KANALISATSIOON JÄÄTME- 
JA SAASTEKÄITLUS 

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 voru@keskkonnaamet.ee 

3. Vee erikasutusloa:  

3.1 Väljaandmise kuupäev 21.06.2016 

3.2. Andja (esindaja) Nimi/Allkiri Ena Poltimäe 

Ametinimetus Põlva-Valga-Võru regiooni juhataja 

3.3. Saaja (vee Nimi Jüri Tsarjov 
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erikasutusloa omaniku 
esindaja) 

Ametinimetus tootmisjuht 

3.4 Vee erikasutuse iseloomustus Põhjaveevõtt devoni veekihist Paju külas Tõlliste 
vallas, heitvee juhtimine suublasse Valga linna 
reoveepuhastist. 

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

01.07.2016 - tähtajatu 

3.6. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Vee erikasutusloa andmise faktiline ja õiguslik alus on 
toodud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni 
juhataja 21.06.2016 korralduses nr 1-3/16/1739 "Vee 
erikasutusloa andmine". 

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 

5.1. Veehaarde nimetus Paju veehaare 

5.2. Puurkaevu katastri 
number 2 

8519; 14597; 11740; 14598; 11741 

5.3. Puurkaevu passi 
number 2 

92; 447; 93; 448; 94 

5.4. Puurkaevu L-Est 
koordinaadid 

X: 
Y: 

5.5. Põhjaveekihi nimetus 
ja   kood 3 

Kesk-Devon 
D2 

5.6. Põhjaveekogumi kood 

4 
Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas 

5.7. Vee kasutusala 5 Veevõtt 

5.8. Vee kasutusala 6  

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

pk 8519: x-6409054, y-623625 
pk 14597: x-6409244, y-623737 
pk 11740: x-6409324, y-623797 
pk 14598: x-6409497, Y-623937 
pk 11741: x-6409571, y-624040 

5.11 Lubatud veevõtt (m 3 ) 8 Aastas I kvartal 

9 
II kvartal 

9 
III 
kvartal 9 

IV 
kvartal 9 

Ööpäevas 

9 
Sekundis 

9 

2016 - tähtajatu 720000 180000 180000 180000 180000   
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 

Puurkaevudest võetava vee arvestust pidada veearvestite näitude alusel puurkaevude 
ja kuude kaupa. Veearvestuse päevikusse märkida üks kord kuus veemõõtjate näidud 
ja võetud vee kogus m³-s. 
Veearvestid taadelda vähemalt üks kord viie aasta jooksul või üks kord kümne aasta 
jooksul DN> 300 mm arvesti korral. Taatlemise aeg märkida veearvestuse 
päevikusse.  
Andmed veevõtu kohta kogu veehaardest kuude kaupa esitada keskkonnatasu 
arvutuse deklaratsioonis ja puurkaevude ja kuude kaupa veekasutuse aastaaruandes. 
Veemõõtja joogiveepuhastusjaamas peab kajastama puurkaevudest kogu 
väljapumbatava vee kogust.  
Veearvestuse päevik esitada Keskkonnainspektsiooni või loa andja nõudmisel. 

6.2. Põhjaveetaseme 
mõõtmine 1 

Mõõta staatilist veetaset puurkaevudes üks kord aastas. Tulemuste esitamisel näidata 
veetaseme mõõtepunkti absoluutkõrgus ning tulemused märkida veearvestuse 
päevikusse. Andmed esitada aastaaruandes. 

6.3. Proovivõtunõuded Põhjavee proovid võtta töötavatest puurkaevudest proovivõtukraanist. Proovivõtja 
peab olema atesteeritud ning kasutama sobivaid mõõte- ja proovivõtuvahendeid. 

6.4. Analüüsinõuded Proovid viia analüüsimiseks akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks 
kord aastas katselaborite võrdluskatsed määratavate komponentide osas. 

6.5. Seire 
nõuded 

Proovivõtukoha 
nimetus 

Proovivõtukoha 
koordinaadid 
(L-Est) 

Seire liik 
(pinna- või 
pohjavee seire) 

Seiratavad näitajad 2 Proovi 
võtmise 
sagedus 

 pk 14598 X: 6409497 
Y: 623937 

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

üks kord 
kolme 
aasta 
jooksul 

 pk 11740 X: 6409324 
Y: 623797 

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

üks kord 
kolme 
aasta 
jooksul 
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 pk 14597 X: 6409244 
Y: 623737 

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

üks kord 
kolme 
aasta 
jooksul 

 pk 8519 X: 6409054 
Y: 623625 

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

üks kord 
kolme 
aasta 
jooksul 

6.6. Täiendavad nõuded seire 
läbiviimiseks 

Põhjavee reostuskahtluse korral võtta veeproovid kontrollanalüüsiks koheselt. 

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 

7.1. Väljalaskme nimetus Valga linna puhasti väljavool 

7.2. Väljalaskme kood 2 VA002 

7.3. Reoveekogumisala RKA0820487Valga 

7.4. Suubla nimetus kraav 25 m, Pedeli jõgi 

7.5. Suubla kood 3 VEE1012100 

7.6. Väljalaskme 
koordinaadid (L-Est 
süsteemis) 

X: 6408437 
Y: 623508 

7.7. Suubla 
keskkonnatasude seaduse 
kohane koefitsient 

1.5 

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 

SO4 
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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 

2016 - tähtajatu pH 
6-9 

6       

2016 - tähtajatu pH 
6-9 

9       

2016 - tähtajatu Püld 0.5       

2016 - tähtajatu Nüld 15       

2016 - tähtajatu KHT 125       

2016 - tähtajatu Heljum 15       

2016 - tähtajatu BHT7 15       
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 

Valga linna reoveepuhasti väljavoolust omaseire proovide võtmise kohaks on 
automaatproovivõtja. Kontrollseire proove võib võtta samas kohas või väljavoolutoru 
otsast. Heitveeproovid peavad olema keskmistatud proportsioonis vooluhulgaga või 
ajaliselt keskmistatud 24-tunnise proovikogumisajaga. 
Vee erikasutusloaga määratakse Valga reoveepuhasti heitvee väljalaskmele raskmetallide 
(Cu, Zn) seirekohustus. 
 Proovid võtta vastavuses keskkonnaministri 06.05.2002. a määrusega nr 30 
"Proovivõtumeetodid" kehtestatud metoodikaga. Proovivõtja peab olema atesteeritud. 

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 

Valga linna 
reoveepuhasti 
väljalask 

VA002 X: 6408075 
Y: 623446 

automaatne 
proovivõtmise 
seade 

üks 
kord 
aastas 

Tsink (Zn), Vask (Cu) 

Valga linna 
reoveepuhasti 
väljavool 

VA002 X: 6408075 
Y: 623446 

automaatne 
proovivõtmise 
seade 

üks 
kord 
kuus 

BHT7, Heljum, KHT, pH, 
Sulfaat (SO4), Üldfosfor (P-
üld), Üldlämmastik (N-üld) 

8.4. Täiendavad nõuded väljalaskme 
seire läbiviimiseks 

 

1 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja 
 
 

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

Reoveepuhasti reostuskoormus määrata üks kord aastas. 

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja 
 
 

10.   Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine 1 
10.1. Reoveepuhasti sissevool 



6 

Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 
koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 
võtmise 
sagedus 

Proovi 
võtmise 
aeg 

ajas keskmistatud Valga linna puhastisse 
sissevool 
X: 6408024 
Y: 623469 

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

üks kord 
aastas 

 

10.2. Reoveepuhasti väljavool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 
Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 
sagedus 

Proovi 
võtmise 
aeg 

ajas keskmistatud Valga linna puhasti 
väljavool 
X: 6408075 
Y: 623446 

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

üks kord 
aastas 

 

10.3. Täiendavad nõuded 
puhastusefektiivsuse 
hindamiseks 

Proovid sisse- ja väljavoolust võtta samaaegselt. Vältida proovivõttu erakorraliste 
ilmastikutingimuste ajal. 

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja 
 
 

11. Suubla seire nõuded 
11.1. 
Proovivõtunõuded 

Veeproovid võtta atesteeritud proovivõtja poolt vastavuses kehtiva metoodikaga. 

11.2. Analüüsinõuded Analüüsid teostada analüüsitavate komponentide osas tunnustatud või akrediteeritud 
laboris. 

11.3. Suubla 
nimetus 1 

Suubla kood 2 Proovivõtukoha 
nimetus 

Proovivõtukoha 
koordinaadid 
(L-Est) 

Seiratavad 
näitajad 

Proovi 
võtmise 
sagedus 

Proovi 
võtmise 
aeg 

Pedeli jõgi VEE1012100 allpool heitvee 
sisselasku 

X: 6408624 
Y: 623750 

BHT5, Üldfosfor 
(P-üld), 
Üldlämmastik 
(N-üld) 

üks kord 
poolaastas 

 

Pedeli jõgi VEE1012100 enne heitvee 
sisselasku 

X: 6408230 
Y: 623155 

BHT5, Üldfosfor 
(P-üld), 
Üldlämmastik 
(N-üld) 

üks kord 
poolaastas 

 

11.4. Täiendavad nõuded 
suubla seire läbiviimiseks 

 

1 mitme suubla ja seirepunkti olemasolul võib kvaliteedinäitajad esitada suublate ja proovivõtukohtade kaupa 
2 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja 
 
 

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 

Vastavalt kehtivale seadusandlusele. pidev 

14.2. Kanalisatsiooniehitiste 
nõuete täitmiseks vajalikud 
meetmed 

Vastavalt kehtivale korrale. 
Pidada reoveepuhasti hoolduspäevikut, kuhu märkida 
puhasti hooldetööd, andmed eemaldatud sette ning 
kasutatud kemikaalide koguste kohta, võetud 
proovide analüüsitulemuste ja mõõdetud reovee 
koguse kohta. 

pidev 
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14.3. Meetmed, mis vähendavad 
ohtlike ainete mõju suublale 

Vee erikasutusloaga määratakse raskmetallide Cu ja 
Zn seirekohustus. Kui seire näitab 
keskkonnakvaliteedi piirväärtuste ületamist, seatakse 
vee erikasutusloaga meetmed ohtlike ainete mõju 
vähendamiseks suublale.  
Kanalisatsioonilepingute sõlmimisel ettevõtetega 
selgitada, kelle reoveega võib kanalisatsiooni sattuda 
ohtlikke aineid. 

 

14.4. Nõutav reoveepuhastusviis Mehaaniline, bioloogiline ja keemiline.  
14.5. Heitvee immutamise 
nõuded 

  

14.6. Sademevee käitluse 
nõuded 

  

14.7. Reoveesette käitluse ja 
kasutamise nõuded 

Reoveesette käitlemine Valga RVP territooriumil, 
täpsemad nõuded ettevõtte jäätmeloas. 

 

14.8. Põllumajanduslikud 
veekaitsemeetmed 

  

14.9. Toimingud avarii korral 1.Võtta koheselt tarvitusele abinõud reostuse 
tõkestamiseks ja likvideerimiseks.  
2. Avariilistest olukordadest ja (võimalikust) 
loodusreostusest informeerida Päästeametit, 
kohalikku omavalitsust, Keskkonnaametit ja 
Keskkonnainspektsiooni. 

 

14.10. Parim võimalik tehnika 1   
14.11. Muud asjakohased 
meetmed 

1. Seadusandluse muutumisel vee erikasutusloa 
kehtivuse ajal tuleb järgida kehtivat seadusandlust.  
2. Seadusandluse muutumisel on Keskkonnaametil 
õigus algatada loa muutmine õigusaktidega 
vastavusse viimiseks. 
3. Põhjaveevarude kinnitamise järel on 
Keskkonnaametil õigus vajadusel vee erikasutusluba 
muuta lubatud veevõtu koguse osas. 

 

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 Esitada Keskkonnaametile töötavate puurkaevude 
põhjavee analüüsi tulemused elektroonselt 
(voru@keskkonnaamet.ee). 

üks kord kolme aasta 
jooksul 

15.2. Võetava vee arvestus Arvestus veevõtu kohta kuude kaupa esitada 
keskkonnatasu deklaratsioonis. 

vastavalt kehtivale 
seadusele 

15.3. Heitvee arvestus Heitvee arvestus vastavalt heitvee vooluhulga 
mõõturi näitudele, andmed heitvee koguse kohta 
esitada vee saastetasu deklaratsioonis. 

vastavalt kehtivale 
seadusele 

15.4. Väljalaskme omaseire 
tulemused 

Edastada Keskkonnaametile omaseire 
analüüsitulemused või lisada need vee saastetasu 
deklaratsioonile. 

 

15.5. Suubla omaseire 
tulemused 

Vastavalt vee erikasutusloa punktis 11 sätestatud 
nõuetele. Analüüsitulemused esitada loa haldurile. 

 

15.6. Reostusallikast lähtuv 
reostuskoormus 

Reostuskoormuse määramise tulemused edastada 
elektroonselt (voru@keskkonnaamet.ee). 

 

15.7. Suublasse juhitavate 
saasteainete sisaldus (mg/l) ja 
kogused (t) 

  

15.8. Kanalisatsiooni juhitavate 
ohtlike ainete sisaldused ja 
kogused väljalaskmete kaupa 

Selgitada välja lepingute sõlmimisel ettevõtetega 
veekeskkonnale ohtlike ainete esinemise võimalus 
ettevõtte reovees, teavitada tulemustest 
Keskkonnaametit. 

 

15.9. Heitvee reostusnäitajate 
piirväärtuste või reovee 
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puhastusastmete vastavus 
kehtestatud nõuetele 
15.10. Saastetasu ja vee 
erikasutusõiguse   tasu teave 

Keskkonnatasu deklaratsioonid esitada vastavalt 
kehtivas seadusandluses sätestatud korrale. 

vastavalt kehtivale 
seadusele 

15.11. Reoveepuhasti tööd 
iseloomustavad näitajad (näiteks 
reostuskoormus) 

Vastavalt loa punktis 10 sätestatud nõuetele, 
analüüsitulemused esitada loa haldurile. 

üks kord aastas 

15.12. Teave meetmete 
rakendamise kohta 

Kavandatavatest meetmetest veevõtu või heitvee 
ärajuhtimise osas teavitada loa haldurit. 

 

15.13. Ohtlike ainete heidetest 
teavitamine 

Teavitada Keskkonnaametit heitveega veekogusse 
juhitavatest ohtlikest ainetest. 

Vastava teabe 
laekumisel. 

15.14. Veekasutuse 
aastaaruanne 

Esitada vastavalt kehtivale korrale.  

15.15. Muu vajalik 
informatsioon 

Vee erikasutuses tekkivatest tehnoloogilistest 
muudatustest, samuti vee erikasutaja 
kontaktandmete muutustest teavitada loa haldurit 
kirjalikult. 

 

 


