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Teemad

• Taotluste menetlemise praktika

• Tuleviku plaanid
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Taotluste menetlemise praktika

1. Meetme prioriteedid vs VE/KOV omad;

2. Prioriteetide maksumus;

3. ÜVK ei vasta ÜVVKS-le või pole kooskõlas
taotlusega;

4. Algandmed ei ole omavahel kooskõlas (Tehn
projekt, ÜVK, KA vee hinna otsus, MFA,
veekasutuse aruanne);

5. Konkurentsiameti kooskõlastus.
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Rahastamise prioriteedid

Lähtuvalt EL direktiividest seatud järgmised 
prioriteedid:

1. RVPde ja veetöötlusseadmete ehitamine, 
veehaarete rek

2. ÜV torustike rek, kui nende tõttu ei vasta joogivesi 
nõuetele, ÜK torustike rajamine

3. ÜK torustike rek ja ÜV torustike ehitamine ÜKga
samas kaevikus

4. Veehaarete rajamine, ÜV torustike ehitamine 
eraldi kaevikus



5

AK kulud maks 15 MEUR

Prioriteetsed tegevused taotluse 
kavandamisel

Prioriteetsemad 
tegevused

min 0,2 MEUR
RVPde ja veetöötlusseadmete 

ehitamine, veehaarete rek
ÜV torustike rek, kui nende tõttu ei 

vasta joogivesi nõuetele, ÜK torustike 
rajamine

Vähemprioriteetsed 
tegevused

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

Veehaarete rajamine, ÜV torustike 
ehitamine eraldi kaevikus

Kui esimesed tegemata ega projektiga 
kavandata, siis teisi ei toetata!
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Taotluste menetlemise praktika

1. Abikõlblikud vs mitteabikõlblikud tegevused;

2. Taotlusvormi ja tehnilise projekti täitmine NB!
Lähteandmete tabel;

3. Tegevused väljaspool RKA-d;

4. Ajakava;
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Taotluste menetlemise parktika

1. Liitumiste nõusolek ja maksumus;

2. Taotluse rahuldamise otsuse eritingimused;

3. Alternatiivide võrdlus;

4. Taristu aluse maa kasutusõigus

5. Teekatete taastamine

6. Seadmed
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Liitumissoove kajastava joonise 
näide
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Üldised soovitused

• Konsulteerida KIK-ga või tulla kohapeale;

• Tutvuda põhjalikult taotlusega;

• Põhjalikult läbi mõeldud ja koostatud taotlus = vähem
küsimusi hindamises (Haapsalu näide);

• Arvestage, et võib tulla küsimusi ja tekkida vajadus ehituse
auditi järele;

• Järgida tehnilise projekti ja MFA juhendi nõudeid ja esitada
põhjalik ja detailne projekt;

• Esitada realistlik ja tegelikkusele vastav projekt ja selle lisad!
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Tuleviku arengud

• I voor avatud, ootame taotlema

• Prioriteet 7 mittevastavat RKA-d

• Määruse muutmine, tähtaeg sügis-talv 2016

• Meetme eelarve vähenemas ja oht edaspidi 
vähenemiseks
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Kokkuvõte

• Teeme konstruktiivset koostööd;

• Tulge taotlema!

• Enne taotlemist julgelt kontakteeruda KIK-ga
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Tänan kuulamast!

Antti Tooming

Keskkonnaministeerium / veeosakonna projektide büroo juhataja

antti.tooming@envir.ee,  6262 852


