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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/327299 

 
1. Vee erikasutaja:  

1.1. Ärinimi või nimi  Osaühing Saarde Kommunaal 
1.2. Äriregistrikood või isikukood  10357565 
1.3. Aadress  Nõmme 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald 86304 

Pärnu maakond 
1.4. Vastutava isiku nimi  Morten Aasaroht 
1.5. Aadress  Nõmme 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald 86304 

Pärnu maakond 
1.6. Kontaktinfo  Telefoni number  4491161; 53489179 

Faksi number   

E-posti aadress  kommunaal@saarde.ee 

1.7. Kood 1   PM2006 

1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, 

alev, küla) 

 Pärnumaa Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, 

Tihemetsa alevik, Saarde küla, Tõlla küla, Tali küla, 

Veelikse küla. 
1.9. Tegevusala kood (EMTAK) 2   E: VEEVARUSTUS KANALISATSIOON JÄÄTME- 

JA SAASTEKÄITLUS 
1.10. Tegevuse  iseloomustus  Veevarustus ja -töötlus, heitvee käitlemine. 

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 Margit Kolk 
2.5. Ametikoht Veespetsialist 
2.6. Kontaktinfo  Telefoni number 4477371 

Faksi number 4477399 

E-posti aadress margit.kolk@keskkonnaamet.ee 
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3. Vee erikasutusloa:  

3.1 Väljaandmise kuupäev 07.03.2016 

3.2. Andja (esindaja) Nimi/Allkiri Sulev Vare 

Ametinimetus Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja, 

Pärnu-Viljandi regiooni juhataja ülesannetes 
3.3. Saaja (vee 

erikasutusloa omaniku 

esindaja)  

Nimi Morten Aasaroht 
Ametinimetus juhatuse liige 

3.4 Vee erikasutuse iseloomustus Veevõtt rohkem kui 5 m3 ööpäevas, heitvee juhtimine 

suublasse 
 3.5. Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev (vee 

erikasutusloaga lubatud tegevuse alguse ja lõpu 

kuupäev) 

01.04.2016 - tähtajatu  

3.6. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Käesoleva vee erikasutusloa andmise faktiline ja 

õiguslik alus on toodud juhataja korralduses 07.03.2016 

nr 1-3/16/551 
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 8  

5.1. Veehaarde nimetus  Tihemetsa Keskasula puurkaev (ujula) 

5.2. Puurkaevu katastri 

number 2  

7856 

5.3. Puurkaevu passi 

number 2  

5894 

5.4. Puurkaevu L-Est 

koordinaadid 

X: 6445280.5 

Y: 561717.3 
5.5. Põhjaveekihi nimetus 

ja  kood 3  

Kesk-Devon 

D2 
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5.6. Põhjaveekogumi kood 

4  

Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas 

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) 

  

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 28000 7000 7000 7000 7000 77  

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 

 

5. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa 1  

Veehaarde jrk nr 8  

5.1. Veehaarde nimetus  Tali küla puurkaev 

5.2. Puurkaevu katastri 

number 2  

7669 

5.3. Puurkaevu passi 

number 2  

3568 

5.4. Puurkaevu L-Est 

koordinaadid 

X: 6435774 

Y: 546478.6 
5.5. Põhjaveekihi nimetus 

ja  kood 3  

Kesk-Devon 

D2 
5.6. Põhjaveekogumi kood 

4  

Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas 

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) 

 

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 9200 2300 2300 2300 2300 25  

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 
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5. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa 1  

Veehaarde jrk nr 7  

5.1. Veehaarde nimetus  Lavi elamute puurkaev 

5.2. Puurkaevu katastri 

number 2  

7639 

5.3. Puurkaevu passi 

number 2  

4274 

5.4. Puurkaevu L-Est 

koordinaadid 

X: 6444934 

Y: 556003.9 
5.5. Põhjaveekihi nimetus 

ja  kood 3  

Kesk-Devon 

D2 
5.6. Põhjaveekogumi kood 

4  

Kesk-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas 

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) 

 

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 4500 1125 1125 1125 1125 12  

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 

 

5. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa 1  

Veehaarde jrk nr 6  

5.1. Veehaarde nimetus  Saarde küla puurkaev 

5.2. Puurkaevu katastri 

number 2  

7653 

5.3. Puurkaevu passi 

number 2  

1143 

5.4. Puurkaevu L-Est 

koordinaadid 

X: 6445006.6 

Y: 556936 
5.5. Põhjaveekihi nimetus 

ja  kood 3  

Kesk-Devon 

D2 
5.6. Põhjaveekogumi kood 

4  

Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas 

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) 

 



5 

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 8000 2000 2000 2000 2000 22  

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 
 

5. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa 1  

Veehaarde jrk nr 5  

5.1. Veehaarde nimetus  Tõlla küla puurkaev 

5.2. Puurkaevu katastri 

number 2  

7867 

5.3. Puurkaevu passi 

number 2  

1752 

5.4. Puurkaevu L-Est 

koordinaadid 

X: 6448951.1 

Y: 565646.3 
5.5. Põhjaveekihi nimetus 

ja  kood 3  

Kesk-Devon 

D2 
5.6. Põhjaveekogumi kood 

4  

Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas 

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) 

  

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 2200 550 550 550 550 6  

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 

 

5. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa 1  

Veehaarde jrk nr 4  

5.1. Veehaarde nimetus  Kilingi-Nõmme Kooli-Sambla puurkaev 

5.2. Puurkaevu katastri 

number 2  

7646 

5.3. Puurkaevu passi 

number 2  

2289 

5.4. Puurkaevu L-Est 

koordinaadid 

X: 6446043.2 

Y: 556176.1 
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5.5. Põhjaveekihi nimetus 

ja  kood 3  

Silur 

S 
5.6. Põhjaveekogumi kood 

4  

Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas 

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) 

 

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 35000 8750 8750 8750 8750 96  

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 

 

5. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa 1  

Veehaarde jrk nr 3  

5.1. Veehaarde nimetus  Kilingi-Nõmme Kantsi tänava puurkaev 

5.2. Puurkaevu katastri 

number 2  

7641 

5.3. Puurkaevu passi 

number 2  

4819 

5.4. Puurkaevu L-Est 

koordinaadid 

X: 6445523.8 

Y: 557098.8 
5.5. Põhjaveekihi nimetus 

ja  kood 3  

Kesk-Devon 

D2 
5.6. Põhjaveekogumi kood 

4  

Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas 

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) 

 

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 5100 1275 1275 1275 1275 14  

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 
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5. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa 1  

Veehaarde jrk nr 2  

5.1. Veehaarde nimetus  Kilingi-Nõmme Metsamajandi puurkaev 

5.2. Puurkaevu katastri 

number 2  

7632 

5.3. Puurkaevu passi 

number 2  

1879 

5.4. Puurkaevu L-Est 

koordinaadid 

X: 6445886.9 

Y: 555321 
5.5. Põhjaveekihi nimetus 

ja  kood 3  

Kesk-Devon 

D2 
5.6. Põhjaveekogumi kood 

4  

Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas 

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) 

 

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 10000 2500 2500 2500 2500 27  

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 

 

5. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa 1  

Veehaarde jrk nr 1  

5.1. Veehaarde nimetus  Kilingi-Nõmme linna veehaarde puurkaev nr 2 

5.2. Puurkaevu katastri 

number 2  

10943 

5.3. Puurkaevu passi 

number 2  

6197 

5.4. Puurkaevu L-Est 

koordinaadid 

X: 6446121.3 

Y: 556309.5 
5.5. Põhjaveekihi nimetus 

ja  kood 3  

Silur 

S 
5.6. Põhjaveekogumi kood 

4  

S-O Pärnu AVK 

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) 
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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  

2016 - tähtajatu 35000 8750 8750 8750 8750 96  

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 tuleb pidada taadeldud veearvestite 

alusel kuude lõikes (võttes näidu iga kuu lõpus). Veearvestite näidud tuleb 

fikseerida veevõtu päevikus iga puurkaevu kohta eraldi. Sissekanne 

päevikusse tuleb igakordselt allkirjastada näidu võtja poolt. Veearvestit tuleb 

taadelda vähemalt üks kord viie aasta jooksul või üks kord kümne aasta 

jooksul (DN> 300 mm arvesti korral). Taatlemise aeg märkida veevõtu 

päevikus. Veevõtu päevik esitada loa andja või keskkonna järelvalveorgani 

nõudmisel. 
6.2. Põhjaveetaseme mõõtmine 1  Proov tuleb võtta töötavast puurkaevust, toorveest. Puurkaevude veekvaliteeti 

kontrollida 2017.aastal ja seejärel iga kolme aasta järel 
6.3. Proovivõtunõuded Veeproovide võtmisel puurkaevudest kasutada atesteeritud proovivõtjat. 
6.4. Analüüsinõuded Usaldusväärsete tulemuste saamiseks viia proovid analüüsimiseks 

akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas 

katselaborite võrdluskatsed 
6.5. Seire nõuded Proovivõtuko

ha nimetus 

Proovivõtukoha 

koordinaadid 

(L-Est) 

Seire liik 

(pinna- või 

pohjavee 

seire) 

Seiratavad 

näitajad 2  

Proovi 

võtmise 

sagedus 

 Tihemetsa 

keskasula 

puurkaev 

(ujula) 

X: 6445280.5 

Y: 561717.3 

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, 

Värvus 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 

 Tali küla 

puurkaev 

X: 6435774 

Y: 546478.6 

põhjavesi Ammoonium, 

Coli-laadsed 

bakterid, 

Elektrijuhtivus, 

Enterokokid, 

Escherichia coli, 

Fluoriid, 

Hägusus, 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 
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Kloriid, 

Kolooniate arv 

22 °C, Lõhn, 

Mangaan, 

Naatrium, 

Nitraat, Nitrit, 

Oksüdeeritavus, 

Raud, Sulfaat, 

Vesinikioonide 

kontsentratsioon, 

Värvus 

 Lavi elamute 

puurkaev 

X: 6444934 

Y: 556003.9 

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, 

Värvus 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 

 Saarde küla 

puurkaev 

X: 6445006.6 

Y: 556936 

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, 

Värvus 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 

 Tõlla küla 

puurkaev 

X: 6448951.1 

Y: 565646.3 

põhjavesi Ammoonium, 

Coli-laadsed 

bakterid, 

Elektrijuhtivus, 

Enterokokid, 

Escherichia coli, 

Fluoriid, 

Hägusus, 

Kloriid, 

Kolooniate arv 

22 °C, Lõhn, 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 



10 

Mangaan, 

Naatrium, 

Nitraat, Nitrit, 

Oksüdeeritavus, 

Raud, Sulfaat, 

Vesinikioonide 

kontsentratsioon, 

Värvus 

 Kilingi-

Nõmme kooli-

Sambla 

puurkaev 

X: 6446043.2 

Y: 556176.1 

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, 

Värvus 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 

 Kilingi-

Nõmme 

Kantsi tänava 

puurkaev 

X: 6445523.8 

Y: 557098.8 

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, 

Värvus 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 

 Kilingi-

Nõmme 

Metsamajandi 

puurkaev 

X: 6445886.9 

Y: 555321 

põhjavesi Ammoonium, 

Coli-laadsed 

bakterid, 

Elektrijuhtivus, 

Enterokokid, 

Escherichia coli, 

Fluoriid, 

Hägusus, 

Kloriid, 

Kolooniate arv 

22 °C, Lõhn, 

Mangaan, 

Naatrium, 

Nitraat, Nitrit, 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 
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Oksüdeeritavus, 

Raud, Sulfaat, 

Vesinikioonide 

kontsentratsioon 

pH, Värvus 

 Kilingi-

Nõmme linna 

veehaarde 

puurkaev nr 2 

X: 6446121.3 

Y: 556309.5 

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, 

Värvus 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 

6.6. Täiendavad nõuded seire 

läbiviimiseks 

Juhul, kui põhjavee kvaliteet mõnes puurkaevus ei vasta lubatud 

piirväärtustele või on reostuskahtlus, tuleb teha täiendavad analüüsid ja 

lähtuvalt analüüsitulemustest selgitada välja kvaliteedi muutuse põhjused. 
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  Kilingi-Nõmme biopuhasti + 3 BT väljalask 

7.2. Väljalaskme kood 2  PM701 

7.3. Reoveekogumisala RKA0670298Kilingi-Nõmme 

7.4. Suubla nimetus  Marana kraav 

7.5. Suubla kood 3  VEE1146802 

7.6. Väljalaskme 

koordinaadid (L-Est 

süsteemis) 

X: 6446744 

Y: 555748 

7.7. Suubla 

keskkonnatasude seaduse 

kohane koefitsient 

1 

7.8. Lubatud vooluhulk 

aastas (m 3 ) 4  

100000 

7.9. Lubatud vooluhulk I 

kvartalis (m 3 ) 4  

25000 

7.10. Lubatud vooluhulk 

II kvartalis (m 3 ) 4  

25000 

7.11. Lubatud vooluhulk 

III kvartalis (m 3 ) 4  

25000 

7.12. Lubatud vooluhulk 

IV kvartalis (m 3 ) 4  

25000 
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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 

2019 - tähtajatu pH 

6-9 

9       

2019 - tähtajatu KHT 125       

2019 - tähtajatu Püld 1       

2019 - tähtajatu Nüld 45       

2019 - tähtajatu Heljum 25       

2019 - 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 

 

7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja lubatud saasteainete kogused 

väljalaskmete ja saasteainete kaupa 1  
Väljalaskme jrk nr 9  

7.1. Väljalaskme nimetus  Järve elamute septik 

7.2. Väljalaskme kood 2  PM741 

7.3. Reoveekogumisala  

7.4. Suubla nimetus  Humalaste jõgi 

7.5. Suubla kood 3  VEE1146400 

7.6. Väljalaskme 

koordinaadid (L-Est 

süsteemis) 

X: 6445204 

Y: 557007.1 

7.7. Suubla 

keskkonnatasude seaduse 

kohane koefitsient 

1 

7.8. Lubatud vooluhulk 

aastas (m 3 ) 4  

1400 

7.9. Lubatud vooluhulk I 

kvartalis (m 3 ) 4  

350 

7.10. Lubatud vooluhulk 

II kvartalis (m 3 ) 4  

350 

7.11. Lubatud vooluhulk 

III kvartalis (m 3 ) 4  

350 

7.12. Lubatud vooluhulk 

IV kvartalis (m 3 ) 4  

350 

7.13. Vooluhulga 

mõõtmise viis 

arvutuslik 
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7.14. Saasteained, mille 

keskkonda viimist loaga 

ei limiteerita, aga 

saastetasu arvutatakse 

Nüld ; Püld 

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 

9       

2016 - tähtajatu KHT 150       

2016 - tähtajatu Heljum 35       

2016 - tähtajatu BHT7 40       

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 
 

7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja lubatud saasteainete kogused 

väljalaskmete ja saasteainete kaupa 1  
Väljalaskme jrk nr 8  

7.1. Väljalaskme nimetus  Saarde septik+killustikfilter 

7.2. Väljalaskme kood 2  PM739 

7.3. Reoveekogumisala RKA0670300Saarde 

7.4. Suubla nimetus  Humalaste jõgi 

7.5. Suubla kood 3  VEE1146400 

7.6. Väljalaskme 

koordinaadid (L-Est 

süsteemis) 

X: 6444867.4 

Y: 557640.4 

7.7. Suubla 

keskkonnatasude seaduse 

kohane koefitsient 

1 

7.8. Lubatud vooluhulk 

aastas (m 3 ) 4  

1200 

7.9. Lubatud vooluhulk I 

kvartalis (m 3 ) 4  

300 

7.10. Lubatud vooluhulk 

II kvartalis (m 3 ) 4  

300 

7.11. Lubatud vooluhulk 

III kvartalis (m 3 ) 4  

300 

7.12. Lubatud vooluhulk 

IV kvartalis (m 3 ) 4  

300 

7.13. Vooluhulga 

mõõtmise viis 

arvutuslik 

7.14. Saasteained, mille 

keskkonda viimist loaga 

ei limiteerita, aga 

saastetasu arvutatakse 

Nüld ; Püld 
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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 

9       

2016 - tähtajatu KHT 150       

2016 - tähtajatu Heljum 35       

2016 - tähtajatu BHT7 40       

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 

 

7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja lubatud saasteainete kogused 

väljalaskmete ja saasteainete kaupa 1  
Väljalaskme jrk nr 7  

7.1. Väljalaskme nimetus  Tõlla küla puhasti (septik) 

7.2. Väljalaskme kood 2  PM738 

7.3. Reoveekogumisala  

7.4. Suubla nimetus  Tõlla oja 

7.5. Suubla kood 3  VEE1137300 

7.6. Väljalaskme 

koordinaadid (L-Est 

süsteemis) 

X: 6449015.1 

Y: 566123 

7.7. Suubla 

keskkonnatasude seaduse 

kohane koefitsient 

1 

7.8. Lubatud vooluhulk 

aastas (m 3 ) 4  

896 

7.9. Lubatud vooluhulk I 

kvartalis (m 3 ) 4  

224 

7.10. Lubatud vooluhulk 

II kvartalis (m 3 ) 4  

224 

7.11. Lubatud vooluhulk 

III kvartalis (m 3 ) 4  

224 

7.12. Lubatud vooluhulk 

IV kvartalis (m 3 ) 4  

224 

7.13. Vooluhulga 

mõõtmise viis 

arvutuslik 

7.14. Saasteained, mille 

keskkonda viimist loaga 

ei limiteerita, aga 

saastetasu arvutatakse 

Nüld ; Püld 

7.15. Saasteained, mille 

keskkonda viimist loaga 

ei limiteerita ja saastetasu 

ei arvutata 
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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 

9       

2016 - tähtajatu KHT 150       

2016 - tähtajatu Heljum 35       

2016 - tähtajatu BHT7 40       

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 
 

7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja lubatud saasteainete kogused 

väljalaskmete ja saasteainete kaupa 1  
Väljalaskme jrk nr Veelikse küla puhasti  

7.1. Väljalaskme nimetus  Veelikse küla puhasti 

7.2. Väljalaskme kood 2  PM804 

7.3. Reoveekogumisala  

7.4. Suubla nimetus  Veelikse oja 

7.5. Suubla kood 3  VEE1145500 

7.6. Väljalaskme 

koordinaadid (L-Est 

süsteemis) 

X: 6433612 

Y: 550574 

7.7. Suubla 

keskkonnatasude seaduse 

kohane koefitsient 

1 

7.8. Lubatud vooluhulk 

aastas (m 3 ) 4  

436 

7.9. Lubatud vooluhulk I 

kvartalis (m 3 ) 4  

109 

7.10. Lubatud vooluhulk 

II kvartalis (m 3 ) 4  

109 

7.11. Lubatud vooluhulk 

III kvartalis (m 3 ) 4  

109 

7.12. Lubatud vooluhulk 

IV kvartalis (m 3 ) 4  

109 

7.13. Vooluhulga 

mõõtmise viis 

arvutuslik 

7.14. Saasteained, mille 

keskkonda viimist loaga 

ei limiteerita, aga 

saastetasu arvutatakse 

Nüld ; Püld 

7.15. Saasteained, mille 

keskkonda viimist loaga 

ei limiteerita ja saastetasu 

ei arvutata 
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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 

9       

2016 - tähtajatu KHT 150       

2016 - tähtajatu Heljum 35       

2016 - tähtajatu BHT7 40       

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 
 

7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja lubatud saasteainete kogused 

väljalaskmete ja saasteainete kaupa 1  
Väljalaskme jrk nr 5  

7.1. Väljalaskme nimetus  Tali küla Bio-50 + 2BT 

7.2. Väljalaskme kood 2  PM803 

7.3. Reoveekogumisala RKA0670307Tali 

7.4. Suubla nimetus  Ura jõgi 

7.5. Suubla kood 3  VEE1148100 

7.6. Väljalaskme 

koordinaadid (L-Est 

süsteemis) 

X: 6435951 

Y: 545937 

7.7. Suubla 

keskkonnatasude seaduse 

kohane koefitsient 

1 

7.8. Lubatud vooluhulk 

aastas (m 3 ) 4  

8400 

7.9. Lubatud vooluhulk I 

kvartalis (m 3 ) 4  

2100 

7.10. Lubatud vooluhulk 

II kvartalis (m 3 ) 4  

2100 

7.11. Lubatud vooluhulk 

III kvartalis (m 3 ) 4  

2100 

7.12. Lubatud vooluhulk 

IV kvartalis (m 3 ) 4  

2100 

7.13. Vooluhulga 

mõõtmise viis 

arvutuslik 

7.14. Saasteained, mille 

keskkonda viimist loaga 

ei limiteerita, aga 

saastetasu arvutatakse 

Nüld ; Püld 

7.15. Saasteained, mille 

keskkonda viimist loaga 

ei limiteerita ja saastetasu 

ei arvutata 
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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 

9       

2016 - tähtajatu KHT 150       

2016 - tähtajatu Heljum 35       

2016 - tähtajatu BHT7 40       

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 
 

7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja lubatud saasteainete kogused 

väljalaskmete ja saasteainete kaupa 1  
Väljalaskme jrk nr 3  

7.1. Väljalaskme nimetus  Tihemetsa keskuse Oxyd 180 + 3BT 

7.2. Väljalaskme kood 2  PM737 

7.3. Reoveekogumisala RKA0670299Tihemetsa 

7.4. Suubla nimetus  Alva oja 

7.5. Suubla kood 3  VEE1138400 

7.6. Väljalaskme 

koordinaadid (L-Est 

süsteemis) 

X: 6445240 

Y: 561061 

7.7. Suubla 

keskkonnatasude seaduse 

kohane koefitsient 

1 

7.8. Lubatud vooluhulk 

aastas (m 3 ) 4  

30000 

7.9. Lubatud vooluhulk I 

kvartalis (m 3 ) 4  

7500 

7.10. Lubatud vooluhulk 

II kvartalis (m 3 ) 4  

7500 

7.11. Lubatud vooluhulk 

III kvartalis (m 3 ) 4  

7500 

7.12. Lubatud vooluhulk 

IV kvartalis (m 3 ) 4  

7500 

7.13. Vooluhulga 

mõõtmise viis 

arvutuslik 

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 
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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 Püld 2       

2016 - tähtajatu pH 

6-9 

9       

2016 - tähtajatu Nüld 60       

2016 - tähtajatu KHT 125       

2016 - tähtajatu Heljum 35       

2016 - tähtajatu BHT7 25       

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 
 

7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja lubatud saasteainete kogused 

väljalaskmete ja saasteainete kaupa 1  
Väljalaskme jrk nr 3  

7.1. Väljalaskme nimetus  Kilingi-Nõmme sademevee väljalask nr 2 

7.2. Väljalaskme kood 2  PM703 

7.3. Reoveekogumisala RKA0670298Kilingi-Nõmme 

7.4. Suubla nimetus  pinnas 

7.5. Suubla kood 3  5 

7.6. Väljalaskme 

koordinaadid (L-Est 

süsteemis) 

X: 556637.32 

Y: 6445547.72 

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 

arvutuslik 

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 
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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 

9       

2016 - tähtajatu Heljum 40       

2016 - tähtajatu Nafta 5       

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 

 

7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja lubatud saasteainete kogused 

väljalaskmete ja saasteainete kaupa 1  
Väljalaskme jrk nr 2  

7.1. Väljalaskme nimetus  Kilingi-Nõmme sademevee väljalask nr 1 

7.2. Väljalaskme kood 2  PM702 

7.3. Reoveekogumisala RKA0670298Kilingi-Nõmme 

7.4. Suubla nimetus  Humalaste jõgi 

7.5. Suubla kood 3  VEE1146400 

7.6. Väljalaskme 

koordinaadid (L-Est 

süsteemis) 

X: 6445346.89 

Y: 556209.76 

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 

arvutuslik 

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 

2016 - tähtajatu pH 

6-9 

9       
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2016 - tähtajatu Nafta 5       

2016 - tähtajatu Heljum 40       

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 

 

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  Kilingi-Nõmme biopuhasti + 3 BT väljalask 

7.2. Väljalaskme kood 2  PM701 

7.3. Reoveekogumisala RKA0670298Kilingi-Nõmme 

7.4. Suubla nimetus  Marana kraav 

7.5. Suubla kood 3  VEE1146802 

7.6. Väljalaskme 

koordinaadid (L-Est 

süsteemis) 

X: 6446744 

Y: 555748 

7.7. Suubla 

keskkonnatasude seaduse 

kohane koefitsient 

1 

7.8. Lubatud vooluhulk 

aastas (m 3 ) 4  

100000 

7.9. Lubatud vooluhulk I 

kvartalis (m 3 ) 4  

25000 

7.10. Lubatud vooluhulk 

II kvartalis (m 3 ) 4  

25000 

7.11. Lubatud vooluhulk 

III kvartalis (m 3 ) 4  

25000 

7.12. Lubatud vooluhulk 

IV kvartalis (m 3 ) 4  

25000 

7.13. Vooluhulga 

mõõtmise viis 

arvutuslik 

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 

2016 - 2018 pH 

6-9 

9       

2016 - 2018 Nüld 45       

2016 - 2018 Püld 1.5       

2016 - 2018 KHT 125       

2016 - 2018 Heljum 25       
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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 Esinduslikke proove peab olema võimalik võtta reoveepuhastitesse 

sisenevast reoveest ja suublasse juhitavast reoveest. Heitveeproov tuleb 

võtta reoveepuhastussüsteemi väljavoolult ning jääkreostuse hindamiseks 

võib kasutada punktproovi. Ära juhitavast heitveest tuleb võtta veeproovid 

vastavuses kehtiva metoodikaga. Proovivõtja peab olema atesteeritud ning 

kasutama sobivaid mõõte- ja proovivõtuvahendeid. 
8.2. Analüüsinõuded Esinduslikke proove peab olema võimalik võtta reoveepuhastitesse 

sisenevast reoveest ja suublasse juhitavast reoveest. Heitveeproov tuleb 

võtta reoveepuhastussüsteemi väljavoolult ning jääkreostuse hindamiseks 

võib kasutada punktproovi. Ära juhitavast heitveest tuleb võtta veeproovid 

vastavuses kehtiva metoodikaga. Proovivõtja peab olema atesteeritud ning 

kasutama sobivaid mõõte- ja proovivõtuvahendeid. 
8.3. Väljalaskme nimetus Väljalaskme 

kood 1  

Väljalaskme 

koordinaadid 

(L-Est 

süsteem) 

Proovi 

võtmise 

liik 

Proovi 

võtmise 

sagedus 

Seiratav 

näitaja 

Järve elamute septik PM741 X: 64445211 

Y: 557214 

üksikproov üks kord 

poolaastas 

BHT7, 

Heljum, 

KHT, pH, 

Üldfosfor 

(P-üld), 

Üldlämmast

ik (N-üld) 
Saarde küla septik + killustikfilter PM739 X: 6444880 

Y: 557040 

üksikproov üks kord 

poolaastas 

BHT7, 

Heljum, 

KHT, pH, 

Üldfosfor 

(P-üld), 

Üldlämmast

ik (N-üld) 
Tõlla küla puhasti (septik) PM738 X: 6449015.7 

Y: 566116 

üksikproov üks kord 

poolaastas 

BHT7, 

Heljum, 

KHT, pH, 

Üldfosfor 

(P-üld), 

Üldlämmast

ik (N-üld) 
Veelikse küla puhasti PM804 X: 6433612 

Y: 550574 

üksikproov üks kord 

poolaastas 

BHT7, 

Heljum, 

KHT, pH, 

Üldfosfor 

(P-üld), 

Üldlämmast

ik (N-üld) 
Tali Bio-50 + 2BT PM803 X: 6435951 

Y: 545937 

üksikproov üks kord 

kvartalis 

BHT7, 

Heljum, 

KHT, pH, 

Üldfosfor 

(P-üld), 

Üldlämmast

ik (N-üld) 
Tihemetsa keskuse Oxyd 180 + 3BT PM737 X: 6445240 üksikproov üks kord BHT7, 
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Y: 561061 kvartalis Heljum, 

KHT, pH, 

Üldfosfor 

(P-üld), 

Üldlämmast

ik (N-üld) 
Kilingi-Nõmme sademevee 

väljalask nr 2 

PM703 X: 556637.32 

Y: 6445547.72 

üksikproov üks kord 

poolaastas 

Heljum, 

Naftasaadus

ed 
Kilingi-Nõmme sademevee 

väljalask nr.1 

PM702 X: 6445346.89 

Y: 556209.76 

üksikproov üks kord 

poolaastas 

Heljum, 

Naftasaadus

ed, pH 
Kilingi-Nõmme biopuhasti + 3BT PM701 X: 6446744 

Y: 555748 

üksikproov üks kord 

kuus 

BHT7, 

Heljum, 

KHT, pH, 

Üldfosfor 

(P-üld), 

Üldlämmast

ik (N-üld) 
8.4. Täiendavad nõuded väljalaskme 

seire läbiviimiseks 

Sademevee väljalaskudest võtta proovid 30 minuti jooksul pärast 

sademevee äravoolu algust. Kilingi Nõmme puhasti väljavoolust (PM701) 

loodusesse juhitavast heitveest võtta 2016.aasta 2. poolaastal ja 2017.aasta 

1. poolaastal veeproovid ohtlike ainete (: Hg,Cd, Cr,Ni,PB, Zn ja Cu ) 

määramiseks. 
1 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja 

 

 
9. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine 1  
9.1. Reoveepuhasti nimi Proovi võtmise liik Määramise aeg Vooluhulga mõõtmise viis 
Veelikse küla 

reoveepuhasti 

ajas keskmistatud Mai mittestatsioonaarse seadmega 

Tõlla küla 

reoveepuhasti 

ajas keskmistatud Mai mittestatsioonaarse seadmega 

Järve reoveepuhasti ajas keskmistatud Mai mittestatsioonaarse seadmega 
Saarde küla 

reoveepuhasti 

ajas keskmistatud Mai mittestatsioonaarse seadmega 

Tali küla reoveepuhasti ajas keskmistatud Mai mittestatsioonaarse seadmega 
Tihemetsa 

reoveepuhasti 

ajas keskmistatud Mai mittestatsioonaarse seadmega 

Kilingi Nõmme linna 

reoveepuhasti 

ajas keskmistatud Mai mittestatsioonaarse seadmega 

9.2. Täiendavad nõuded 

reostuskoormuse 

määramiseks 

Kilingi-Nõmme linna reoveepuhasti reostuskoormust määrata üks kord aastas. 

Tihemetsa, Tali ja Saarde küla puhastite reostuskoormust määrata üks kord viie aasta 

jooksul või siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti töös. Järve,Veelikse ja 

Tõlla reoveepuhastite reostuskoormust määrata loa andja nõudmisel või siis, kui 

toimub oluline muudatus reoveepuhasti töös. 
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 Saarde küla puhasti 

sissevool 

X: 644481.6 

Y: 557010.9 

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

aastas 

2-3 

kvartal 

10.2. Reoveepuhasti väljavool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

Proovi 

võtmise 
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sagedus aeg 
üksikproov Saarde küla puhasti 

väljavoolukaevust 

X: 6444867.4 

Y: 557640.4 

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

aastas 

2-3 

kvartal 

10.3. Täiendavad nõuded 

puhastusefektiivsuse 

hindamiseks 

Reovee puhastusastme väljaselgitamisel tuleb võtta proovid ühel ajal nii 

reoveepuhastisse sisenevast reoveest kui ka sealt väljuvast heitveest. 

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja 
 

10.1. Reoveepuhasti sissevool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

sagedus 

Proovi 

võtmise 

aeg 
üksikproov Järve elamute septiku 

sissevool 

X: 6445211 

Y: 557414 

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 

2-3 

kvartal 

10.2. Reoveepuhasti väljavool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

sagedus 

Proovi 

võtmise 

aeg 
üksikproov Järve elamute septiku 

väljavoolust 

X:  

Y:  

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 

2-3 

kvartal 

10.3. Täiendavad nõuded 

puhastusefektiivsuse 

hindamiseks 

Reovee puhastusastme väljaselgitamisel tuleb võtta proovid ühel ajal nii 

reoveepuhastisse sisenevast reoveest kui ka sealt väljuvast heitveest. 

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja 

 

10.1. Reoveepuhasti sissevool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

sagedus 

Proovi 

võtmise 

aeg 
üksikproov Tõlla reoveepuhastisse 

sissevool 

X: 6449004.9 

Y: 566087.8 

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 

2-3 

kvartal 

10.2. Reoveepuhasti väljavool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

sagedus 

Proovi 

võtmise 

aeg 
üksikproov Tõlla reoveepuhasti 

väljavool 

X: 6449015.7 

Y: 566116 

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 

2-3 

kvartal 

10.3. Täiendavad nõuded 

puhastusefektiivsuse 

hindamiseks 

Reovee puhastusastme väljaselgitamisel tuleb võtta proovid ühel ajal nii 

reoveepuhastisse sisenevast reoveest kui ka sealt väljuvast heitveest. 

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja 

 

10.1. Reoveepuhasti sissevool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

sagedus 

Proovi 

võtmise 

aeg 
üksikproov Veelikse küla puhastisse 

sissevool (ülepumpla) 

X: 6433439.6 

Y: 550927.8 

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 

2-3 

kvartal 

10.2. Reoveepuhasti väljavool 
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Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

sagedus 

Proovi 

võtmise 

aeg 
üksikproov Veelikse reoveepuhasti 

väljalask 

X: 6433612 

Y: 550574 

 üks kord 

kolme 

aasta 

jooksul 

2-3 

kvartal 

10.3. Täiendavad nõuded 

puhastusefektiivsuse 

hindamiseks 

Reovee puhastusastme väljaselgitamisel tuleb võtta proovid ühel ajal nii 

reoveepuhastisse sisenevast reoveest kui ka sealt väljuvast heitveest. 

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja 

 

10.1. Reoveepuhasti sissevool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

sagedus 

Proovi 

võtmise 

aeg 
üksikproov Tali küla reoveepuhastisse 

sissevool 

X: 6435860.1 

Y: 545962.7 

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

aastas 

2-3 

kvartal 

10.2. Reoveepuhasti väljavool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

sagedus 

Proovi 

võtmise 

aeg 
üksikproov Tali reoveepuhasti 

biotiikide väljavool 

X: 6435951 

Y: 545937 

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

aastas 

2-3 

kvartal 

10.3. Täiendavad nõuded 

puhastusefektiivsuse 

hindamiseks 

Reovee puhastusastme väljaselgitamisel tuleb võtta proovid ühel ajal nii 

reoveepuhastisse sisenevast reoveest kui ka sealt väljuvast heitveest. 

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja 
 

10.1. Reoveepuhasti sissevool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

sagedus 

Proovi 

võtmise 

aeg 
üksikproov Tihemetsa reoveepuhasti 

ülepumpla 

X: 6445443.7 

Y: 561210.6 

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

aastas 

2-3 

kvartal 

10.2. Reoveepuhasti väljavool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

sagedus 

Proovi 

võtmise 

aeg 
üksikproov Tihemetsa reoveepuhasti 

biotiikide väljavool 

X: 6445240 

Y: 561061 

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

aastas 

2-3 

kvartal 

10.3. Täiendavad nõuded 

puhastusefektiivsuse 

hindamiseks 

Reovee puhastusastme väljaselgitamisel tuleb võtta proovid ühel ajal nii 

reoveepuhastisse sisenevast reoveest kui ka sealt väljuvast heitveest. 

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja 

 

10.1. Reoveepuhasti sissevool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

sagedus 

Proovi 

võtmise 

aeg 
ajas keskmistatud Kilingi-Nõmme 

reoveepuhastisse sissevool 

(kaev enne muda-

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

aastas 

3. kvartal 
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liivapüüdurit) 

X: 6446552.3 

Y: 555745.8 

10.2. Reoveepuhasti väljavool 
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja 

koordinaadid (L-Est) 

Seiratavad näitajad Proovi 

võtmise 

sagedus 

Proovi 

võtmise 

aeg 
ajas keskmistatud Kilingi-Nõmme 

reoveepuhasti biotiikidest 

väljavool 

X: 6446744 

Y: 555748 

BHT7, Heljum, KHT, pH, 

Üldfosfor (P-üld), 

Üldlämmastik (N-üld) 

üks kord 

aastas 

3. kvartal 

10.3. Täiendavad nõuded 

puhastusefektiivsuse 

hindamiseks 

Reovee puhastusastme väljaselgitamisel tuleb võtta proovid ühel ajal nii 

reoveepuhastisse sisenevast reoveest kui ka sealt väljuvast heitveest. 

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 

Vastavalt kehtivale korrale  

14.2. Kanalisatsiooniehitiste nõuete 

täitmiseks vajalikud meetmed 

Hoida korras puhastid ja 

kanalisatsioonisüsteemid. 

Põhipuhastid ja biotiigid peavad 

olema hooldatud, nende 

ümbrused niidetud. puhastid, 

heitveeväljalasud ja ülepumplad 

ligipääsetavad, 

kanalisatsioonikaevud kaantega 

suletud. Proovivõtukohad 

peavad olema ette valmistatud 

selliselt, et proovide võtmisel 

oleks välistatud ümbritseva 

pinnavee sattumine 

proovipudelisse. Juhul kui toru 

otsast veeproovi võtta pole 

võimalik (väljavool osaliselt või 

täielikult vee all), tuleb proov 

võtta proovivõtu kaevust 

(biotiikide olemasolu korral 

ülevoolukaevust). Proovivõtu 

akti märkida proovi võtmise 

täpne koht. 

 

14.3. Meetmed, mis vähendavad ohtlike 

ainete mõju suublale 

Klientidega 

kanalisatsiooniteenuse 

osutamiseks lepingute 

Pidev 
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sõlmimisel selgitada välja 

ettevõtted, kelle 

tootmisprotsessist võib 

kanalisatsiooni sattuda ohtlikke 

aineid. 

14.4. Nõutav reoveepuhastusviis Mehhaaniline ja bioloogiline. 

Kilingi-Nõmme puhastil 

mehhaaniline, bioloogiline ja 

keemiline 

Pidev 

14.5. Heitvee immutamise nõuded -  

14.6. Sademevee käitluse nõuded Juhul kui Kilingi-Nõmme linna 

sademevee väljalask nr PM703 

tekitab pinnase soostumist või 

tekitab kahju teistele 

kinnistuomanikele, siis tuleb 

sademevee pinnasesse juhtimine 

lõpetada. 

 

14.7. Reoveesette käitluse ja kasutamise 

nõuded 

Vastavalt kehtivale korrale  

14.8. Põllumajanduslikud 

veekaitsemeetmed 

-  

14.9. Toimingud avarii korral Vastavalt kehtivale korrale  

14.10. Parim võimalik tehnika 1    

14.11. Muud asjakohased meetmed   
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 Puurkaevudest võetud veeproovide 

analüüsiaktide koopiad esitada loa 

andjale elektrooniliselt või paberkandjal. 

Nädala jooksul peale 

tulemuste saamist 

15.2. Võetava vee arvestus Andmed kvartali jooksul võetud vee 

koguste kohta esitada koos 

keskkonnatasu deklaratsiooniga läbi 

Keskkonnaameti e-teenuste portaali. 

Vastavalt kehtivale 

korrale 

15.3. Heitvee arvestus 1.Andmed kvartali jooksul tekkinud 

heitvee koguste kohta esitada 

keskkonnatasu deklaratsioonil läbi 

Keskkonnaameti e-teenuste portaali. 

Vastavalt kehtivale 

korrale 

15.4. Väljalaskme omaseire tulemused Väljalaske omaseire tulemused esitada 

koos keskkonnatasu deklaratsiooniga, 

lisades analüüsiaktide koopiad 

deklaratsioonidele või saata loa andjale e-

mailiga 

1. Kord kvartalis, 

vastavalt kehtivale 

korrale, 2. E-mailiga 

saatmisel nädala 

jooksul peale 

tulemuste saamist. 
15.5. Suubla omaseire tulemused   

15.6. Reostusallikast lähtuv 

reostuskoormus 

Reostuskoormuse mõõtmistulemused 

esitada Keskkonnaametile kahe nädala 

jooksul peale tulemuste saamist 

 

15.7. Suublasse juhitavate saasteainete 

sisaldus (mg/l) ja kogused (t) 

Arvutada reaalselt ära juhitud heitvee 

koguste ja analüüsitulemuste põhjal 

kvartali jooksul suublasse juhitud 

saasteainete kogused tonnides (t) 

 

Koos keskkonnatasude 

deklaratsiooniga. 

15.8. Kanalisatsiooni juhitavate ohtlike 

ainete sisaldused ja kogused väljalaskmete 

kaupa  

-  

15.9. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste Loa nõuetele mittevastavad 2 nädala jooksul peale 
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või reovee puhastusastmete vastavus 

kehtestatud nõuetele  

analüüsitulemused tuleb koos 

ettevõttepoolse põhjendusega esitada 

kirjalikult  

 pärast analüüsi tulemuste selgumist. 

tulemuste saamist 

15.10. Saastetasu ja vee erikasutusõiguse  

tasu teave 

Teave vee saastetasu ja vee 

erikasutusõiguse tasu kohta esitada 

keskkonnatasude deklaratsioonil 

Keskkonnaameti e-teenuse portaali kaudu 

Vastavalt kehtivale 

korrale 

15.11. Reoveepuhasti tööd iseloomustavad 

näitajad (näiteks reostuskoormus) 

1) Andmed reostuskoormuste 

mõõtmistulemuste kohta, samuti 

puhastite töö efektiivsuse hindamise 

tulemused esitada Keskkonnaametile. 

2) Juhul kui loas määratud aegadel pole 

võimalik mõõtmisi korraldada, tuleb 

sellest Keskkonnaametit eelnevalt 

teavitada. 

1) Nädala jooksul 

peale tulemuste 

saamist; 2) Vähemalt 

kuu enne planeeritavat 

mõõtmist 

15.12. Teave meetmete rakendamise kohta Esitada ülevaade jooksval aastal 

veekeskkonnakaitseks rakendatud 

meetmetest. 

 

Koos aastaaruandega 

15.13. Ohtlike ainete heidetest teavitamine Informeerida loa andjat 

(Keskkonnaametit) kanalisatsiooni 

juhitavatest ohtlikest ainetest. 

Vastava teabe 

olemasolul koheselt 

15.14. Veekasutuse aastaaruanne  Vastavalt kehtivale korrale  

15.15. Muu vajalik informatsioon Teatada vee erikasutusega seotud ehitise 

valduse muutumisest ja muudest töödest, 

mis pole käesoleva loaga haaratud kuid 

mis võivad kaasa tuua käesoleva vee 

erikasutusloa muutmise. 

 

 

Vajaduse tekkimisel 

 


