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arendamise kava aastateks 2019-2030 

kooskõlastamine 

Austatud Karin Erimäe 

 

 

Esitasite Keskkonnaametile 13.05.2019 kooskõlastamiseks Viimsi valla  

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019‒2030 (edaspidi ÜVKA)1. 

ÜVKA kava uuendamise vajalikkus tuleneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi 

ÜVVKS) § 4 lg 2. 

 

Keskkonnaamet tutvus esitatud ÜVKA-ga ning kontrollis selle vastavust ÜVVKS § 4 lg 2‒23 

ja 25 sätestatule ning juhib tähelepanu järgnevale: 

 

1. Tabelis 2.2 Viimsi valla vee erikasutusload esinevad järgnevad ebatäpsused: 

 

- Vee erikasutusloa nr L.VV/332111 omanik on 30.04.2019 seisuga AS Liwathon E.O.S. 

- Keskkonnaamet on pikendanud Aiandusühistu Kiigemäe vee erikasutusloa  

nr L.VV/324915 kehtivust 30.05.2019 Põhja regiooni korraldusega nr 1-3/19/1041 vee 

erikasutusloa taotluse menetluse ajaks kuni 30.09.2019. 

- Keskkonnaamet on pikendanud Mittetulunduslikule Tehnovõrkude Ühistule Miidu vee 

erikasutusloa nr L.VV/324559 kehtivust Põhja regiooni 25.02.2019 korraldusega  

nr 1-13/19/348 kuni 30.06.2019 vee erikasutusloa taotluse menetluse ajaks. 

Keskkonnaamet on andnud Mittetulunduslikule Tehnovõrkude Ühistule Miidu vee 

erikasutusloa nr L.VV/332758 23.05.2019 Põhja regiooni juhataja korraldusega  

nr 1-3/19/981 kehtivusega 01.07.2019–31.12.2042. 

- Keskkonnaamet on pikendanud Mittetulundusühistu A/Ü Ranna vee erikasutusloa  

nr L.VV/330599 kehtivust Põhja regiooni 31.05.2019 korraldusega nr 1-3/19/1043 kuni 

menetluse ajaks kuni 30.09.2019. 

- Tabelist on puudu Aiandusühistu Pringi-Männi vee erikasutusluba nr L.VV/330334, 

mille kehtivust Keskkonnaamet pikendas seoses Aiandusühistu Pringi-Männi uue vee 

erikasutusloa taotluse menetlusega 27.03.2019 Põhja regiooni juhataja korraldusega  

nr 1-3/19/564 kuni 30.06.2019. 

 

                                                 
1 Registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.05.2019 nr 14-3/19/7795 all. 
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Vastavalt eeltoodule, tuleb korrigeerida ja täiendada tabelis 2.3 toodud vee 

erikasutuslubades lubatud veevõtukoguseid puurkaevudest ning tabelis 5.3 andmeid 

Viimsi valla vee ettevõtjate kohta. 

 

2. Keskkonnaamet palub ÜVKA kaardimaterjalile kanda kaitstavad loodusobjektid, kuna 

tegemist on piirangutega aladega. Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et tulenevalt 

looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 14 ei või kaitsealal, hoiualal, püsileupaigas ega 

kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ilma kaitstava loodusobjekti valitsejata 

nõusolekuta, kelleks on LKS § 21 alusel Keskkonnaamet, anda projekteerimistingimusi ega 

ehitusluba. 

 

Võttes aluseks ÜVVKS § 4 lg 24 ja tuginedes Keskkonnaameti peadirektori 05.03.2018 

käskkirja nr 1-1/18/118 „Looduskaitse osakonna ja regioonide põhimääruste kinnitamine“  

lisa 5 „Keskkonnaameti Põhja regiooni põhimäärus” p 2.2 ja 3.5.8, kooskõlastab 

Keskkonnaamet Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 

2019‒2030 tingimusel, et ÜVKA-s parandatakse eeltoodud ebatäpsused. 
 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Annika Mikomägi 

keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 

Põhja regioon 
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