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Veemajandustaristu arendamine 
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Teemad 

•  Toetuse	  andmise	  eesmärk	  
•  Olulisemad	  mõisted	  
•  Toetatavad	  tegevused	  
•  Rahastamise	  prioriteedid	  
•  Abikõlblikud	  kulud	  ja	  piirangud	  
•  Olulisemad	  nõuded	  taotlejale	  
•  Olulisemad	  nõuded	  taotlusele	  
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Toetuse andmise eesmärk 

Kvaliteedinõuetele	  vastav	  joogivesi	  enam	  kui	  2000	  
inimest	  teenindavates	  veevärkides	  ja	  reovee	  kokku	  
kogumine	  ning	  puhastamine	  üle	  2000	  ie	  RKAdel	  
	  
•  Eesmärk	  lähtub	  EL	  direk3ivide	  nõuetest:	  
–  asulareovee	  puhastamise	  direk3iv	  
–  joogivee	  direk3iv	  

•  Tulemusnäitajad:	  
–  Elanike	  arv,	  kelle	  veevarustus	  on	  paranenud	  
–  Elanike	  arv,	  kelle	  reoveepuhastus	  (sh	  kokku	  
kogumine)	  on	  paranenud	  
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Olulisemad mõisted 

•  vee-‐e-evõtja	  (VE)	  –	  eraõiguslik	  juriidiline	  isik,	  kellele	  kuulub	  projek3	  piirkonna	  
veemajandustaristu	  

•  piirkondlik	  VE	  –	  osutab	  veeteenust	  vähemalt	  kolmes	  KOVs	  ja	  kokku	  enam	  kui	  
2000-‐le	  elanikule	  

•  veeteenus	  –	  ÜVK	  kaudu	  osutatav	  veevarustuse	  ning	  reovee	  ära	  juh3mise	  ja	  
puhastamise	  teenus	  

•  projek;	  piirkond	  –	  RKA(d),	  millel	  kavandatakse	  projek3	  tegevusi	  

•  uuselamupiirkond	  –	  selgelt	  eristuv	  elamupiirkond,	  kus	  üle	  50%	  kinnistutest	  on	  
registreeritud	  pärast	  1999.	  aasta	  22.	  märtsi	  

•  rekonstrueerimine	  –	  olemasoleva	  ÜVK	  ümberehitamine	  koos	  vajalike	  
seadmete	  tarne	  ja	  paigaldamisega	  

•  rajamine	  –	  ÜVK	  väljaarendamine	  koos	  vajalike	  seadmete	  tarne	  ja	  
paigaldamisega	  piirkondades,	  kus	  ÜVK	  puudub	  

•  ehitamine	  –	  rekonstrueerimine	  või	  rajamine	  või	  mõlemad	  üheskoos	  
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Toetatavad tegevused 

•  Keskkonnaministri	  käskkirjaga	  kinnitatud	  üle	  2000	  
ie	  koormusega	  RKAdel:	  
– Ühiskanalisatsiooni	  rajamine	  
– Ühiskanalisatsiooni	  rekonstrueerimine	  
– Ühisveevärgi	  rajamine	  
– Ühisveevärgi	  rekonstrueerimine	  

•  Enam	  kui	  2000	  inimest	  teenindava	  ühisveevärgi	  
rekonstrueerimine	  
–  Ei	  pruugi	  3ngimata	  paikneda	  üle	  2000	  ie	  RKAl	  

•  Toetuse	  osakaal	  kuni	  85%	  (MFAst),	  VTA	  puhul	  85%	  
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Toetatavate tegevuste piirangud 

•  Uuselamupiirkonnas	  on	  abikõlblik	  vaid	  ÜVK	  
rekonstrueerimine	  
– Eelduseks,	  et	  VE	  on	  taristu	  omanik	  

•  SeXetöötluse	  puhul	  toetatakse	  vaid	  3hendus-‐	  ja	  
tahendusseadmeid	  

•  Sademeveesüsteeme	  ei	  toetata	  
•  Prioriteetsed	  tegevused	  vs	  vähem	  prioriteetsed	  
tegevused	  
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Rahastamise prioriteedid 

Lähtuvalt	  EL	  direk3ividest	  seatud	  järgmised	  
prioriteedid:	  
1.  RVPde	  ja	  veetöötlusseadmete	  ehitamine,	  

veehaarete	  rek	  
2.  ÜV	  torus3ke	  rek,	  kui	  nende	  tõXu	  ei	  vasta	  joogivesi	  

nõuetele,	  ÜK	  torus3ke	  rajamine	  
3.  ÜK	  torus3ke	  rek	  ja	  ÜV	  torus3ke	  ehitamine	  ÜKga	  

samas	  kaevikus	  
4.  Veehaarete	  rajamine,	  ÜV	  torus3ke	  ehitamine	  

eraldi	  kaevikus	  
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Prioriteetsemad vs 
vähemprioriteetsed tegevused 
•  Vähemprioriteetseid	  tegevusi	  (p	  3	  ja	  4)	  ei	  toetata,	  
kui	  ÜVK	  arendamise	  kava	  kohaselt	  on	  projek3	  
piirkonnas	  tarvis	  teha	  ka	  prioriteetsemaid	  tegevusi	  
(p	  1	  ja	  2),	  ent	  neid	  tegevusi	  projek3	  raames	  ei	  
tehta	  

•  Vähemprioriteetsete	  tegevuste	  AK	  kogusumma	  
maks	  2	  MEUR	  

•  Eesmärk	  suunata	  võimalikult	  suur	  osa	  vahenditest	  
tegevustele,	  millel	  on	  EL	  direk3ivide	  täitmisele	  
suurim	  posi3ivne	  mõju	  
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Abikõlblikud kulud 

•  Toetatavate	  tegevuste	  elluviimisel	  projek3	  
väljundite	  loomisega	  seotud	  kulud,	  mis	  on	  vajalikud	  
eesmärkide	  saavutamiseks	  

•  Liitumispunk3	  ümberehitusega	  seotud	  kulud	  
•  Elektrivõrguga	  liitumise	  tasud	  
•  ÜVK	  ehitus	  kinnistul,	  kui	  see	  on	  soodsaim	  lahendus	  
•  MKM	  04.03.2014.	  määruse	  nr	  15	  nõuete	  täitmiseks	  
vajalikud	  teekatete	  taastamise	  kulud	  	  

•  Projek3juh3mise	  teenuse	  kulu	  
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Abikõlblike kulude piirangud 

•  AK	  maksimaalne	  summa	  15	  MEUR	  
•  AK	  summa	  prioriteetsemate	  tegevuste	  elluviimisel	  
min	  0,2	  MEUR	  

•  AK	  summa	  vähemprioriteetsete	  tegevuste	  
elluviimisel	  maks	  2	  MEUR	  

•  ÜVK	  rajamisel	  liitumisvõimaluse	  loomine	  maks	  
5000	  eur/in	  

•  ÜVK	  süsteemi	  teenindamiseks	  vajaliku	  maa	  
omandamine	  maks	  10%	  AK	  kuludest	  

•  MAK:	  autod,	  sademeveesüsteemid,	  personalikulud	  
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AK	  kulud	  maks	  15	  MEUR	  

Prioriteetsed tegevused taotluse 
kavandamisel 

Prioriteetsemad	  
tegevused	  

min	  0,2	  MEUR	  
RVPde	  ja	  veetöötlusseadmete	  
ehitamine,	  veehaarete	  rek	  

ÜV	  torus3ke	  rek,	  kui	  nende	  tõXu	  ei	  
vasta	  joogivesi	  nõuetele,	  ÜK	  torus3ke	  

rajamine	  

Vähemprioriteetsed	  
tegevused	  

maks	  2	  MEUR	  
ÜK	  torus3ke	  rek	  ja	  ÜV	  torus3ke	  
ehitamine	  ÜKga	  samas	  kaevikus	  

Veehaarete	  rajamine,	  ÜV	  torus3ke	  
ehitamine	  eraldi	  kaevikus	  

Kui	  esimesed	  tegemata	  ega	  projek3ga	  
kavandata,	  siis	  teisi	  ei	  toetata!	  
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Olulisemad nõuded taotlejale 

•  100%	  KOV(de)	  omandis	  olev	  VE	  
–  KOKSist	  tulenevalt	  on	  VK	  korraldamine	  KOV	  kohustus	  
–  Tagab	  jätkusuutliku	  (heaperemeheliku)	  majandamise	  

•  Taotleja	  on	  projek3	  piirkonna	  veemajandustaristu	  
omanik	  
– Vastasel	  juhul	  pole	  projek3	  võimalik	  ellu	  viia	  

•  Veeteenuse	  hind	  kooskõlastatud	  
Konkurentsiame3ga	  
–  Tagab	  jätkusuutliku	  ja	  õiglase	  hinna	  

•  Taristu	  aluse	  maa	  kasutusõigus	  amor3satsiooni	  ajal	  
–  Taotlemisel	  esitatakse	  allkirjastatud	  eelkokkulepe	  
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Olulisemad nõuded taotlusele 

•  Taotlusest	  peab	  selguma:	  
–  Projek3	  eesmärk	  ja	  tulemus	  ja	  seos	  toetuse	  andmise	  
eesmärkidega	  
•  Nt	  eesmärk	  ei	  saa	  olla	  torus3ke	  rek	  või	  rajamine,	  vaid	  joogivee	  
nõuetelevastavuse	  saavutamine,	  seni	  ühendamata	  elanike	  liitmine	  
ÜKga	  	  

–  Panus	  meetme	  väljundnäitajatesse:	  
•  elanike	  arv,	  kelle	  veevarustus	  on	  paranenud	  
•  elanike	  arv,	  kelle	  reoveepuhastus	  on	  paranenud	  

•  Tegevused	  peavad	  olema	  kooskõlas	  ÜVK	  arendamise	  
kavaga	  (sh	  sisalduma	  meetmekavas)	  
–  Kava	  avalik	  dokument,	  mille	  on	  kinnitanud	  volikogu	  –	  see	  
on	  ÜVK	  arendamise	  alus	  
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Nõuded taotlusele – olulisemad 
lisad I 
•  Tehniline	  projekt	  vanusega	  kuni	  1	  a	  (juhend	  määruse	  lisas	  1)	  
•  MFA	  vanusega	  kuni	  1	  a	  (juhend	  määruse	  lisas	  2)	  
•  KMeH	  vastavalt	  EK	  juhendile	  
•  ÜVK	  arendamise	  kava	  või	  URL	  

–  Lisada	  Terviseame3	  ja	  Keskkonnaame3	  kooskõlastused	  
•  KOV	  otsus	  VE	  määramise	  kohta,	  kui	  kohaldub,	  siis	  ka	  

kontsessiooni	  leping	  
•  Kui	  ÜVK	  süsteem	  mitme	  KOV	  territooriumil,	  siis	  KOVde	  

omavaheline	  leping	  
•  Kinnitus,	  et	  ÜVK	  arendamise	  vastab	  seadusele	  ja	  on	  

ajakohane	  (uuendatud	  miXe	  rohkem	  kui	  2	  aastat	  enne	  
taotlemist)	  
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Nõuded taotlusele – olulisemad 
lisad II 
•  Maa	  ja/või	  raja3ste	  soetamisel	  nende	  turuväärtuse	  
eksperthinnang	  

•  Kui	  eesmärgiks	  joogivee	  kvaliteedi	  parandamine:	  
tarbija	  juurest	  võetud	  joogivee	  proovi	  analüüsiakt	  

•  Kui	  eesmärgiks	  reoveepuhastuse	  tõhustamine:	  
heitvee	  analüüsiakt,	  kust	  selguvad	  probleemsed	  
näitajad	  

•  Kui	  kavandatud	  hoonete	  rek	  või	  asendamine:	  RÜ	  
nõudmisel	  EhS	  kohane	  eksper3isi	  tulem	  

•  Kui	  kavandatud	  uued	  liitujad:	  kinnistuomanike	  
liitumissoovi	  kinnitused	  
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Kokkuvõte 

•  Eesmärgiks	  suurte	  ÜVK	  süsteemide	  nõuetelevastavus	  
–  joogivesi,	  reovee	  kokku	  kogumine	  ja	  puhastamine	  

•  Toetatakse	  ÜV	  ja	  ÜK	  süsteemide	  arendamist	  üle	  2000	  ie	  
RKAdel,	  rohkem	  kui	  2000	  in	  teenindavate	  ÜVde	  reki	  
–  Prioriteetseim	  olevate	  klien3de	  joogivee	  kvaliteet,	  reovee	  
nõuetekohane	  puhastus,	  RKAde	  kaetus	  ÜKga	  

–  Vähem	  prioriteetne	  lekete	  likvideerimine,	  uued	  ÜV	  liitujad	  
•  Toetust	  saab	  KOV-‐le	  kuuluv	  VE,	  kes	  on	  taristu	  omanik	  
•  Senisest	  suurem	  rõhk	  lisade	  sisul	  –	  analüüsiak3d,	  
tehniline	  projekt,	  vajadusel	  ehi3se	  eksper3isi	  tulem	  

VOOR	  AVANEB	  PEA,	  TULGE	  TAOTLEMA!	  
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Tänan kuulamast! 

An#	  Tooming	  
Keskkonnaministeerium	  /	  veeosakonna	  projek3de	  büroo	  juhataja	  

an_.tooming@envir.ee,	  	  6262	  852	  


