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Küsitlused - Veemajandus

Veemajandus
Palun vastake 2020. aasta kohta, kui küsimuses ei ole öeldud teisiti.
NB! Vastused salvestuvad vajutades nupule "Järgmine".
Kommentaarid küsimustiku täitmise kohta saab lisada küsimustiku lõpus olevasse lahtrisse.
Küsimustik on esitatud siis, kui olete vajutanud "Kinnita" nupule. "Kinnita" nupule vajutamise järel
küsimustikku enam avada ja muuta ei saa.
Küsimuste korral võtke palun ühendust Piret Zahknaga meiliaadressil Piret.Zahkna@fin.ee või telefonil 611
3031 (E–R 8–17).
Ankeedis on 34 küsimust

[]G1. Millist kohalikku omavalitsust te esindate? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

Alutaguse vald
Anija vald
Antsla vald
Elva vald
Haapsalu linn
Haljala vald
Harku vald
Hiiumaa vald
Häädemeeste vald
Jõelähtme vald
Jõgeva vald
Jõhvi vald
Järva vald
Kadrina vald
Kambja vald
Kanepi vald
Kastre vald
Kehtna vald
Keila linn
Kihnu vald
Kiili vald
Kohila vald
Kohtla-Järve linn
Kose vald
Kuusalu vald
Loksa linn
Luunja vald
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Lääne-Harju vald
Lääne-Nigula vald
Lääneranna vald
Lüganuse vald
Maardu linn
Muhu vald
Mulgi vald
Mustvee vald
Märjamaa vald
Narva linn
Narva-Jõesuu linn
Nõo vald
Otepää vald
Paide linn
Peipsiääre vald
Põhja-Pärnumaa vald
Põhja-Sakala vald
Põltsamaa vald
Põlva vald
Pärnu linn
Raasiku vald
Rae vald
Rakvere linn
Rakvere vald
Rapla vald
Ruhnu vald
Rõuge vald
Räpina vald
Saarde vald
Saaremaa vald
Saku vald
Saue vald
Setomaa vald
Sillamäe linn
Tallinn
Tapa vald
Tartu linn
Tartu vald
Toila vald
Tori vald
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Tõrva vald
Türi vald
Valga vald
Viimsi vald
Viljandi linn
Viljandi vald
Vinni vald
Viru-Nigula vald
Vormsi vald
Võru linn
Võru vald
Väike-Maarja vald

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni strateegiline
arendamine
[]G2. Kas omavalitsusel on olemas kehtiv ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

Jah
Ei

[]G21. Palun sisestage siia asjaomase kava pealkiri või
veebilehe link. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:
Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '2 [G2]' (G2. Kas omavalitsusel on olemas kehtiv ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava?)
Kirjutage vastus siia:

[]
G3. Omavalitsuse teenustaseme hindamiseks
soovime teada, mida ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava sisaldab. Palun
kinnitage kõik käsitletud teemad näidetega.
Mida rohkem alljärgnevatest kastidest on täidetud
näidetega, seda kõrgemalt hinnatakse
omavalitsuse teenustaset. Iga teema korral piisab
viitest asukohale dokumendis, ühest näidislausest
või -lõigust. Kui nimetatud teemat ei ole kavas
käsitletud, siis jätke kast tühjaks.
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[]G31. Ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee
kogumisalade kaart. Kui kaart on olemas, siis lisage
sellest näide või veebilink, kust kaardi leiab.
Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).
Kirjutage vastus siia:

Nt Tartu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031
http://tartuvald.ee/documents/18024737/23460765/Tartu+valla+UVKAK_Seletuskiri+30.05.2019.pdf/8ea57aab982c-42d1-92f3-12fabd8b42ff
(http://tartuvald.ee/documents/18024737/23460765/Tartu+valla+UVKAK_Seletuskiri+30.05.2019.pdf/8ea57aab982c-42d1-92f3-12fabd8b42ff)
Lisa 1. Tartu valla reoveekogumisalade skeemid
https://tartuvald.ee/uvk (https://tartuvald.ee/uvk)

[]G32. Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste
põhiskeem, sealhulgas äravoolurajatiste põhiskeem.
Palun lisage näide või viidake asukohale.
Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).
Kirjutage vastus siia:

Nt Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031
https://www.riigiteataja.ee/akt/407052019001?leiaKehtiv (https://www.riigiteataja.ee/akt/407052019001?
leiaKehtiv)
Lisa 1: Skeem Vinni
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https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4010/7202/0017/VVK1VinniA2.pdf#
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4010/7202/0017/VVK1VinniA2.pdf)

[]G33. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendusmeetmete ajakava. Palun lisage näide (nt ühe
konkreetse investeerimisprogrammi nimi koos
ajaperioodiga) või viidake asukohale.
Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).
Kirjutage vastus siia:

[]G34. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendusmeetmete hinnanguline maksumus. Palun lisage
näide (nt mõne planeeritud investeeringu nimi koos
eeldatava maksumusega).
Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).
Kirjutage vastus siia:

Nt Räpina valla lühiajaline investeeringuprogramm 2018-2023 maksumusega 3,3 mln

[]G35. Sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldus. Palun
sisestage mõni kirjelduse näidislause või -lõik (nt
elanikkonna ja ettevõtluse paiknemine omavalitsuse
territooriumil, elanike arvu prognoos, elanike
sissetulekute ülevaade ja maksevõime, teenuse hinna
osatähtsus leibkonna keskmises sissetulekus või
ettevõtete vajadus teenuse järele).
Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).
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Kirjutage vastus siia:

[]G36. Vee-ettevõtja finantsmajanduslike näitajate
kirjeldus (nt teenuse maksumus, tulud, kulud, kasum
või kahjum). Palun lisage konkreetne näide.
Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).
Kirjutage vastus siia:

Nt Teenuse tariifid on veevarustuse teenusel 1,44 €/m3 ja reovee kanalisatsiooni teenus 1,38 €/m3

[]G37. Olemasolevate ning kavandatud ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni lahenduste sobivust on hinnatud. Palun
tooge näide (nt „…alevik sobib üheks purgimissõlme
asukohaks oma paiknemise tõttu valla keskel ning
reoveepuhasti sobib purgimiseks oma tootlikkuselt.“).
Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).
Kirjutage vastus siia:
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Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
[]G4. Kas omavalitsusel on olemas ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri/
eeskirjad? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

Jah
Ei

[]G41. Palun sisestage siia eeskirjade pealkirjad või
veebilehe lingid: *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:
Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '12 [G4]' (G4. Kas omavalitsusel on olemas ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri/ eeskirjad?)
Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).
Kirjutage vastus siia:

Nt “Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri”, “Viljandi linna veevärgiga liitumise
eeskiri”

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
[]G5. Kas omavalitsusel on olemas reovee kohtkäitluse
ja äraveo eeskiri? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

Jah
Ei

[]G51. Palun sisestage siia eeskirja pealkiri või
veebilehe link: *
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Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:
Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '14 [G5]' (G5. Kas omavalitsusel on olemas reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri?)
Kirjutage vastus siia:

Nt „Põlva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ https://www.riigiteataja.ee/akt/430042020001
(https://www.riigiteataja.ee/akt/430042020001)

[]G6. Omavalitsuse teenustaseme hindamiseks
soovime teada, mida reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskiri sisaldab. Palun kinnitage kõik
käsitletud teemad näidetega.
Mida rohkem alljärgnevatest kastidest on täidetud
näidetega, seda kõrgemalt hinnatakse
omavalitsuse teenustaset. Iga teema korral piisab
viitest teema asukohale dokumendis, ühest
näidislausest või -lõigust. Kui nimetatud teemat ei
ole käsitletud, siis jätke kast tühjaks.
[]G61. Reovee kohtkäitlussüsteemide (sh
kogumismahutite ja omapuhastite) rajamise ja
kasutusele võtmise nõuded on olemas. Palun lisage
näide või viidake asukohale dokumendis.
Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).
Kirjutage vastus siia:

Nt Reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt, kogumismahuti ja
omapuhasti peavad olema ventileeritavad

[]G62. Reovee purgimisteenuse (reovee äraveo
teenuse) osutamise nõuded (nt kellelt võib teenust
tellida, lubatud purgimiskohad) on kindlaks määratud.
Palun lisage näide või viidake asukohale dokumendis.
Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).
Kirjutage vastus siia:
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Nt „Tapa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“
§ 8. Reovee kohtkäitlussüsteemide tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/408122020020 (https://www.riigiteataja.ee/akt/408122020020)

[]G63. Järelevalve ja vastutus reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskirja täitmise eest on reguleeritud (nt kes
teeb järelevalvet ja kes vastutab eeskirja täitmise eest).
Palun lisage näide või viidake asukohale dokumendis.
Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).
Kirjutage vastus siia:

Nt „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“
§ 10. Järelevalve ja vastutus
https://www.riigiteataja.ee/akt/412062020017 (https://www.riigiteataja.ee/akt/412062020017)

Osalus piirkondlikus vee-ettevõttes
[]G7. Mitu erinevat vee-ettevõtet tegutseb teie
omavalitsuses? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

1
2
3 või rohkem
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[]G8. Kas vähemalt üks neist vee-ettevõtetest
teenindab ka teisi omavalitsusi? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

Jah
Ei

[]G81. Mitut omavalitsust korraga teenindab see veeettevõte (mitme korral valige ettevõte, mis on kõige
suurema haardega)? Palun valige omavalitsuste arv. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:
Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '21 [G8]' (G8. Kas vähemalt üks neist vee-ettevõtetest teenindab ka teisi
omavalitsusi?)
Palun valige ainult üks järgnevatest:

2
3
4
5
6 või rohkem

[]G82. Kui paljudele elanikele (kõik omavalitsused
kokku) osutab see vee-ettevõtja teenust? *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:
Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '21 [G8]' (G8. Kas vähemalt üks neist vee-ettevõtetest teenindab ka teisi
omavalitsusi?)
Palun valige ainult üks järgnevatest:

0-3500
3501-4999
5000-9999
10 000-99 999
100 000 või rohkem

[]G83. Mitut reoveekogumisala korraga see ettevõte
teenindab? Palun valige reoveekogumisalade arv. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:
Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '21 [G8]' (G8. Kas vähemalt üks neist vee-ettevõtetest teenindab ka teisi
omavalitsusi?)
Palun valige ainult üks järgnevatest:

1-2
3-5
6 või rohkem
Ei tea

[]G84. Kas vähemalt ühel neist reoveekogumisaladest
on koormus üle 2000 inimekvivalendi? *
https://kysitlus.stat.ee/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/472211
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Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:
Vastus oli '1-2' või '3-5' või '6 või rohkem' küsimuse juures '24 [G83]' (G83. Mitut reoveekogumisala korraga
see ettevõte teenindab? Palun valige reoveekogumisalade arv.)
Palun valige ainult üks järgnevatest:

Jah
Ei
Ei tea
Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku reostuskoormuse ühik.
Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud inimekvivalendi väärtus on 60 grammi hapnikku
ööpäevas.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse
jätkusuutlikkus
[]G9. Kas kehtiv ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenuse hind katab kõik vee-ettevõtja tegutsemiskulud?
*
Palun valige ainult üks järgnevatest:

Jah
Ei

Veeteenuse teabe avalikustamine
[]G10. Kas järgnev info veeteenuste kohta on
omavalitsuse või vee-ettevõtja veebilehel kättesaadav?
Palun valige kõik sobivad punktid ja lisage igale valitud
punktile veebilink.
Kommenteeri ainult siis, kui sa valid mõne vastuse.
Palun lisage veebilehe link
Palun valige kõik, mis sobivad ja lisage kommentaar:

Veeteenuste hinnad:

Heitvee, joogivee ja reoveesette kvaliteedi andmed:

Veeteenusega liitumise info:

Purgimisteenuse kasutamise info:
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[]G11. Kas veeteenuse hinna muudatuste info
edastatakse klientidele peale veebilehel avaldamise ka
muul viisil (nt koos arvega)? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

Jah
Ei

[]G12. Kas omavalitsuses tegutsev vee-ettevõtja
korraldas 2020. aastal avatud uste päevi veeteenuste
tutvustamiseks? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

Jah
Ei

Kohalikul omavalitsusel on ülevaade
kohtkäitlussüsteemidest ja nende seisukorrast
[]G13. Kas teie omavalitsusel on olemas
andmebaas/andmekogu omavalitsuse territooriumil
paiknevatest kohtkäitlussüsteemidest (ei pea olema
avalikustatud)? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

Jah
Ei

[]G131. Palun täpsustage, mis vormis on need andmed
salvestatud (nt Exceli tabelis vms)? *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:
Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '30 [G13]' (G13. Kas teie omavalitsusel on olemas andmebaas/andmekogu
omavalitsuse territooriumil paiknevatest kohtkäitlussüsteemidest (ei pea olema avalikustatud)?)
Kirjutage vastus siia:

[]G14. Kas omavalitsus kogub infot
kohtkäitlussüsteemide seisukorra kohta? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

Jah
Ei

[]G141. Palun täpsustage, kuidas saab omavalitsus infot
kohtkäitlussüsteemide olukorra kohta (mis vormis on
andmed salvestatud (nt Excel), viide dokumendile
vms): *
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Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:
Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '32 [G14]' (G14. Kas omavalitsus kogub infot kohtkäitlussüsteemide
seisukorra kohta?)
Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).
Kirjutage vastus siia:

Olete jõudnud küsimustiku lõppu.
[]
NB! Küsimustik on esitatud siis, kui olete vajutanud
"Kinnita" nupule. "Kinnita" nupule vajutamise järel
küsimustikku enam avada ja muuta ei saa.
G15. Soovi korral võite lisada üldise kommentaari
küsimustiku kohta.
Kirjutage vastus siia:

Täname Teid! Ankeedi vastused on salvestatud.
06-01-2021 – 00:00
Kinnita ankeet.
Täname teid, et vastasite ankeedile.
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