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Veeseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete
lahendamise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 2 alusel.
§ 1. Määrusega delegeeritakse veeseaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete
lahendamine Alutaguse Vallavalitsusele.
§ 2. Tunnistatakse kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 30.09.2010 määrus nr 15 «Veeseaduses
kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Iisaku
Vallavalitsusele».
§ 3. Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Seletuskiri
Veeseaduses on sätestatud mitmes paragrahvis kohaliku omavalitsuse ülesanded, mis oma
sisust tulenevalt on täitevkorraldava iseloomuga ja otstarbekas lahendada vallavalitsuse poolt.
Seetõttu on vallavalitsuse ettepanek delegeerida selliste küsimuste lahendamine, millega
tegelemine ei ole vallavolikogu kui valla esinduskogu tegevuse eesmärgiks, vallavalitsuse
pädevusse. Allpool on vastavad ülesanded ära toodud.
Eelnõu ja seletuskirja koostas Iisaku vallasekretär Lia Teeväli
§ 32. Vee kasutamise ja kaitse kavandamise ning korraldamise alused
(5) Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas:
1) annab nõusoleku vee erikasutuseks;
2) korraldab kohalikule omavalitsusele kuuluvate veekogude haldamist;
3) korraldab veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimist;
4) kehtestab ajutised piirangud avalikult kasutatavate veekogude kasutamisele vastavalt käesoleva
seaduse § 7 lõikele 4;
5) kehtestab reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja;
6) korraldab ja tagab meetmeprogrammis kavandatud meetmete elluviimist vastavalt oma
pädevusele.

§ 320. Veemajanduskava koostamine
(4) Veemajanduskava koostamisele kaasatakse vesikonna territooriumil asuvad maavalitsused,
kohalikud omavalitsused, elanikud ja teised asjast huvitatud isikud. Kaasamist korraldab
Keskkonnaamet.
(7) Veemajanduskava eelnõu kooskõlastatakse enne avalikku väljapanekut 15 tööpäeva jooksul
ministeeriumidega, kelle valitsemisala veemajanduskava käsitleb, ning vesikonna territooriumil
asuvate maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega, samuti esitatakse eelnõu arvamuse
avaldamiseks veemajanduskomisjonile.
§ 7. Veekogu avalik kasutamine
(21) Avalikult kasutatavate veekogude nimekirjast võib Vabariigi Valitsus kinnisasja omaniku
põhjendatud taotlusel ja kohaliku omavalitsuse kirjalikul nõusolekul ühe kinnisasja piires asuvat
eraõiguslikule isikule kuuluvat väljavooluga seisuveekogu või vooluveekogu osa välja arvata.
(4) Inimese tervise ja turvalisuse tagamiseks võib kohalik omavalitsus piirata ajutiselt avalikult
kasutatava veekogu või selle osa avalikku kasutamist, omades selleks eelnevalt Keskkonnaameti
kirjalikku kooskõlastust.
(5) Kohalik omavalitsus avaldab avalikult kasutatava veekogu avaliku kasutamise ajutise piiramise
teate kohalikus või maakondlikus ajalehes ja võimalusel ka muudes kohalikes
massiteabevahendites vähemalt nädal enne ajutise piirangu kehtestamist.

§ 13. Vee kasutamine olmes
(1) Joogivesi on joogiks, toiduvalmistamiseks ja muudeks olmevajadusteks kasutatav vesi. Kohalik
omavalitsus tohib piirata joogivee kasutamist, kui seda ei jätku inimeste ning ravi- ja
haridusasutuste joogi- ja toiduvalmistamisvajaduse rahuldamiseks.
(7) Veekogu omanikult ei pea nõusolekut saama või temaga lepingut sõlmima omavalitsus, kes
omab või valdab käesoleva seaduse jõustumise ajal töötavat joogiveehaaret voolu- või
seisuveekogust. Selle omavalitsuse kasuks seatakse kasutusvaldus vee erikasutusõigusele, mis on
kitsendatud joogivee võtmisele ja veekogu hooldamisele.
(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud kasutusvaldusest tulenevaid õigusi ja kohustusi
teostab veehaaret omava või valdava kohaliku omavalitsuse poolt määratud isik. Veekogu omanik
ei tohi nõuda tasu kasutusvalduse seadmise eest ega takistada õiguse teostamist.
§ 14. Vee kasutamine tootmises
(6) Kohalikul omavalitsusel on õigus elanike olmevajaduste rahuldamiseks erakorraliste asjaolude
(loodusõnnetus, veeavarii) puhul piirata joogivee kvaliteediga vee kasutamist tootmises.
§ 17. Veekogu paisutamine
(8) Kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlastab paisu ehitamise projekteerimistingimuste taotluse ja
projekteerimistingimused enne nende andmist Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet kooskõlastab
projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimused 30 päeva jooksul nende saamisest

arvates. Kooskõlastamise ajal ehitusseadustikus sätestatud menetlustähtaeg pikeneb käesolevas
lõikes kooskõlastuse andmiseks määratud tähtaja võrra.
(6) Kui paisutamiseks on vaja vee erikasutusluba ning kavandatakse sellise paisutuse likvideerimist
või veetaseme alandamist tasemele, milleks vee erikasutusluba enam vaja ei ole, esitab paisu
omanik või valdaja Keskkonnaametile kirjaliku teatise, mis peab sisaldama:
1) paisu omaniku ja kasutaja nime ning isikukoodi või registrikoodi;
2) kontaktinfot, sealhulgas telefoninumbrit ja aadressi;
3) paisu asukoha kinnistu katastrinumbrit;
4) paisutuse likvideerimise või veetaseme alandamise aega;
5) andmeid veetaseme alandamise korral normaalpaisutustaseme kohta;
6) kohaliku omavalitsuse üksuse seisukohta.
§ 241. Veekaitsenõuded reoveekogumisalal
(3) Keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalade piirid kannab kohalik
omavalitsus kuue kuu jooksul pärast nende kinnitamist üldplaneeringule koos perspektiivis
ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis ei ole määratud reoveekogumisalaks.
(4) Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks reoveekogumisalal tagama ühiskanalisatsiooni
olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse, välja arvatud
reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud
juhul.
§ 25. Jäätmete uputamine veekogusse või paigutamine vette
(2) Jäätmete uputamiseks või heitmiseks veekogusse või põhjaveekihti annab loa kohaliku
omavalitsuse nõusolekul ja, kui veekogu on eraomandis, ka veekogu omaniku nõusolekul
Keskkonnaamet.
§ 281. Kitsendused veehaarde sanitaarkaitsealal
(1) Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal laiusega kas 30 m või 50 m on majandustegevus keelatud,
välja arvatud:
1) veehaarderajatiste teenindamine;
2) metsa hooldamine;
3) heintaimede niitmine;
4) veeseire.
(6) Kui veekogu sanitaarkaitsealal on vaja teha veekogu või sanitaarkaitseala enda korrashoiuks
vajalikke käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata töid, annab selleks Keskkonnaameti nõusolekul
loa kohalik omavalitsus.
§ 263. Valgala kaitse põllumajandusreostuse eest nitraaditundlikul alal
(15) Nitraaditundliku ala tegevuskava eelnõu koostamisse kaasatakse nitraaditundlikul alal asuvad
kohaliku omavalitsuse üksused, põllumajandus- ja vesiviljelustootjate esindusorganisatsioonid ning
teised huvirühmad.
(16) Enne avalikku väljapanekut kooskõlastatakse nitraaditundliku ala tegevuskava eelnõu
ministeeriumidega, kelle valitsemisala tegevuskava puudutab, ning saadetakse arvamuse
avaldamiseks nitraaditundlikul alal asuvatele kohaliku omavalitsuse üksustele ning põllumajandusja vesiviljelustootjate esindusorganisatsioonidele. Kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks
antav aeg peab olema vähemalt 15 tööpäeva.

§ 28. Veehaarde sanitaarkaitseala
(6) Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestab valdkonna eest
vastutav minister. Nimetatud kord sätestab ka omavalitsuse informeerimist veehaarde
sanitaarkaitseala moodustamisest.
§ 281. Kitsendused veehaarde sanitaarkaitsealal
(6) Kui veekogu sanitaarkaitsealal on vaja teha veekogu või sanitaarkaitseala enda korrashoiuks
vajalikke käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata töid, annab selleks Keskkonnaameti nõusolekul
loa kohalik omavalitsus.
§ 32. Veekogu ja põhjaveekihi seisundit mõjutava ehitise asukoha valik ning tööde
tegemise kord
(1) Veekogu ja põhjaveekihi seisundit mõjutava uue või rekonstrueeritava ehitise asukoha valikul,
projekteerimisel, ehitamisel ja likvideerimisel ning uue tehnoloogia evitamisel peab tagama vee
kaitse reostamise ja liigvähendamise, veekogu kaitse risustamise eest, arvestama teiste
maaomanike ja veekasutajate huve ning kindlustama joogiveevarustatuse.
(2) Loa veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavate tööde tegemiseks veekogul ja
veekaitsevööndis annab kohalik omavalitsus maaomaniku ja veekasutaja nõusolekul.

