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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 2

VEEKOGU PAISUTAMISE, HÜDROENERGIA KASUTAMISE, SÜVENDAMISE, 
VEEKOGU PÕHJA PINNASE PAIGUTAMISE, KEMIKAALIDE KASUTAMISE 

PINNAVEEKOGU KORRASHOIUKS, VEEKOGUSSE TAHKETE AINETE UPUTAMISE 
VÕI HEITMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

VEE ERIKASUTUSLUBA
nr .....

1. Vee erikasutaja:

1.1. Ärinimi või nimi
1.2. Äriregistrikood või isikukood
1.3. Aadress
1.4. Vastutava isiku nimi
1.5. Aadress
1.6. Kontaktinfo Telefoni number

Faksi number

E-posti aadress

1.7. Kood1

1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, 
küla)
1.9. Tegevusala kood (EMTAK)2

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
2.2. Registrikood
2.3. Aadress
2.4. Veeloa koostanud ametniku nimi
2.5. Ametikoht
2.6. Kontaktinfo Telefoni number

Faksi number

E-posti aadress



3. Vee erikasutusloa:

3.1. Andmise kuupäev

3.2. Andja (esindaja) nimi/allkiri

ametinimetus

3.3. Saaja (vee erikasutusloa 
omaniku esindaja) 

nimi

ametinimetus

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

3.5. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)

3.6. Muutmise, sh pikendamise kuupäev

3.7. Muutja Asutuse nimi

3.8. Muutja esindaja 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. Veekogu (võib olla ka saasteainete suubla) seirenõuded1

4.1. Proovivõtunõuded

4.2. Analüüsinõuded

4.2. Analüüsinõuded

4.3. Veekogu nimetus

4.4. Veekogu kood2

4.5. Seire nõuded Proovivõtukoha 
nimetus

Proovivõtukoha 
koordinaadid (L-Est)

Seiratavad näitajad Proovi võtmise 
sagedus

1 Mitme eri veekogu korral lisatakse loasse iga veekogu kohta eraldiseisev tabel järjenumbriga 4.A; 4.B Jne.  
2 Veekogu koodi omistab vee erikasutusloa andja keskkonnaregistri alusel. 



5. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta1

Veekogu nimetus
Veekogu kood2

Nõue Nõude kirjeldus Nõude rakendamise tähtaeg
5.1 Paisutustasemed
5.2. Veetasemete reguleerimine
5.3. Hooldus
5.4. Hoolduspäevik
5.5. Seire
5.6. Paisjärves veetaseme 
alandamine ja paisjärve 
taastäitmine
5.7. Kalade läbipääs
5.8. Hüdroenergia tootmine ja 
kasutamine
5.9. Avarii ja avariioht
5.10. Vastutus ja kohustused
5.11. Muud olulised meetmed

1 Tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja.
2 Veekogu koodi omistab vee erikasutusloa andja keskkonnaregistri alusel.

6. Nõuded mere süvendamisel ja tahkete ainete merre uputamisel või heitmisel (kaadamisel)

6.1. Süvendamine

6.1.1. Süvendamise koht Koha nimetus Koha koordinaadid (L-Est)

6.1.2. Süvendamise vajaduse põhjendus

6.1.3. Süvendamisviis

6.1.4. Süvendamisel kasutatud parim 
keskkonnatehnoloogia ja parim tehnika
6.1.5. Süvenduspinnase iseloomustus

6.1.5.1. Füüsikalised omadused1 Pinnase liik Omadused2 Maht, m3

6.1.5.2. Keemilised omadused3 Kohustuslikult määratavad 
ained pinnases

Esinemine Kogus

6.1.5.3. Bioloogilised omadused4 Omadused Esinemine

6.2. Kaadamine

6.2.1. Kaadamise vajaduse põhjendus

6.2.2. Kaadamise koht Koha nimetus Koha koordinaadid (L-Est)

6.2.3. Kaadamiskoha valiku põhjendus

6.2.4. Kaadamisviis

6.2.5. Kaadamisel kasutatud parim 
keskkonnatehnoloogia ja parim tehnika
6.2.6. Kaadatavate ainete/asjade iseloomustus

6.2.6.1. Füüsikalised omadused1 Pinnase liik Omadused2 Maht, m3



Muu (kui kaadatakse aineid või 
asju, mis loetelusse ei kuulu)5

Asjade ja/või ainete 
omadused

Maht, m3

6.2.6.2. Keemilised omadused3 Kohustuslikult määratavad 
ained kaadatavas aines ja/või 

asjades

Esinemine Kogus

6.2.6.3. Bioloogilised omadused4 Omadused Esinemine

6.2.7. Keskkonnaohtlike ainete ja/või asjade 
kaadamise erandi kohaldamise põhjendus ja 
õiguslik alus.

1 Pinnase liik ja omadused võivad jääda hindamata, kui on täidetud vähemalt üks alapunktides a–c märgitud tingimustest: a) pinnas koosneb 
peamiselt alglasumuses olevast looduslikust materjalist; b) pinnas koosneb peamiselt ainult liivast, kruusast või aluspõhja kivimist; c) ühe 
aasta jooksul süvendatava pinnase kogus on väiksem kui: liiv – 66 666 m3, kruus ja aluspõhja kivim – 5 555 m3.

2 Pinnase iseloomustus: tera suurus/läbimõõt (sõelumis- või lasermeetodiga, erijuhul visuaalsel meetodil – nt savi, muda, liiv, kruus, veeris, 
rahnud).

3 Pinnase keemilised omadused võivad olla teada selles piirkonnas toimunud varasematest uuringutest.  Kui olemasolevad andmed on 
usaldusväärsed ja mitte vanemad kui viis aastat, ei ole mõju hindamiseks vaja teha uusi uuringuid,.

4 Bioloogilise mõju hindamisel tuleb hinnata tegevusest mõjutatud või võimalikult mõjutatavaid tundlikke liike, tagades hindamisel nende 
representatiivsuse. Kui füüsikaliste ja keemiliste omaduste põhjal üksi ei saa keskkonnale avalduvat mõju hinnata, tuleb esile tuua ka 
süvendatud pinnase bioloogilised omadused. See info võib tugineda ka tehtud teaduslikele uuringute tulemustele, kui nendes kajastatud 
informatsiooni on võimalik kasutada keskkonnale avalduva mõju hindamiseks käesoleva tegevuse raames.

5 Kui kaadatakse süvenduspinnast, mis on iseloomustatud punktis 6.1.5, siis käesolevat osa on vaja täita ainult juhul, kui süvenduspinnases 
on ohtlikke aineid ja see on keskkonnaohtlik, kuid sellest hoolimata puudub muu mõistlik lahendus süvenduspinnase kasutamiseks. Siiski 
peab sel juhul esile tooma sellise pinnase keskkonnaohtlikkuse ja saasteainete vähendamise meetmed, kui seda on mõistlik eeldada. 
Pinnase keemilised omadused võivad olla teada varasematest uuringutest selles piirkonnas. Sellisel juhul ei ole mõju hindamiseks vaja teha 
uusi uuringuid, kui olemasolevad andmed on usaldusväärsed ja mitte vanemad kui 5 aastat.

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

Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg

7.1. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku 
negatiivse keskkonnamõju vähendamise 
meetmed
7.2. Vee erikasutusega seotud tööde teostamise 
nõuded ja tingimused
7.3. Parima võimaliku tehnika kasutamise 
nõuded
7.4. Veekogu tervendamise meetmed 
7.5. Muud olulised meetmed

8. Ajutise iseloomuga tegevus
8.1. Ajutise iseloomuga tegevus Periood Tegevuse toimumise nõuded

9. Vee erikasutusloa andjale teabe esitamise nõuded 

Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus

9.1. Teave meetmete ja nõuete rakendamise 
kohta
9.2. Veekogu seire tulemused 
9.3. Muu vajalik informatsioon


