JUHEND, MILLINE ON PUURKAEVU VÕI -AUGU TAOTLEMISE JA
RAJAMISE PROTSESS

Protsess võib tunduda esialgu küll pikk, kuid tegelikult piisab Teie otsusest rajada endale puurkaev ning Balti
Puurkaev hoolitseb kõige muu eest. Küll aga võib Teile olla kasulik teada, kuidas kogu protsess kulgeb. See
võib võtta 2-3 kuud, seega soovitame varakult konsulteerida. Ükski etapp Teile lisakulutusi ei too, kõik on
hinna sees. Kaevude läbipesu on eraldi teenus.

1. Klient või Balti Puurkaev OÜ esitab valla- või linnavalitsusele puurkaevu asukoha
kooskõlastamise taotluse.

• Taotlusele lisaks on vaja näidata ära soovitav puurkaevu asukoht. Asukoha võite määrata ise või lasta
•
•
•
•
•

teha seda Balti Puurkaevul, kes tuvastab parima asukoha ja hoolitseb ka dokumentide eest.
Täpse puurkaevu asukoha koordinaatide määramiseks soovitame kasutada Maa-ameti infoserverit,
mille kasutamine ning koordinaatide teadasaamine on väga lihtne.
Teine võimalus on taotlusele lisada asendiplaan, kuhu peale märkida soovitava puurkaevu asukoht.
Asendiplaan on tavaliselt mõõdus 1:5000 kuni 1:1000.
Puurkaevu asukoht peab jääma võimalikest reostusallikatest vähemalt 10m kaugusele hoonetest ja
60m kaugusele imbväljakust.
Kohalik omavalitsus teeb otsuse 10 päeva jooksul.
Kohaliku omavalitsuse kontaktid leiad siit.

2. Pärast kohaliku omavalitsuse kooskõlastus teeb Balti Puurkaevu hüdrogeoloog Teile
projekti. Balti Puurkaev on hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omav kogenud tööde
teostaja. Balti Puurkaev esitab projekti kohalikule omavalitsusele, et saada kirjaliku
nõusolek või ehitusluba.
3. Kohalik omavalitsus edastab puurkaevu projekti Keskkonnaametisse kinnitamisele.

• Teil tuleb tasuda riigilõiv € 31,96.
• Keskkonnaamet teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul.
4. Pärast Keskkonnaameti kinnitust väljastab kohalik omavalitsus Teile ehitusloa või
kirjaliku nõusoleku, mille palume edastada Balti Puurkaevule.
5. Vastavalt puurimise järjekorrale, lepime kokku ajavahemiku, mil Teie kaev puuritakse.
Algab puurkaevu või -augu rajamine Balti Puurkaevu poolt.
6. Balti Puurkaev võtab Teie kaevust veeproovid ja teostab analüüsid atesteeritud laboris.
Veeproovide kvaliteediklassidega saate tutvuda ka huvi korral ise.
7. Balti Puurkaevul on kohustus registreerida rajatud puurkaev Keskkonnaregistris.
8. Selleks, et kaev tagaks puhta vee pikaks ajaks, soovitame Balti Puurkaevuga kokku
leppida regulaarne kaevu läbipesu teenus. See ei ole kohustuslik, kuid soovitatavalt iga
kolme kuni viie aasta möödudes, sõltuvalt asukohast ja vee olukorrast. Anname omalt
poolt garantii ja oleme meeleldi Teie pikaajaline koostööpartner, et tagada Teile puhas
vesi.

www.baltipuurkaev.ee

1

LISAKS:

• Teil on suurepärane võimalus saada rahastamist EAS-i hajaasustuse programmi kaudu, seda
kasutavad tuhanded eestlased iga aasta. Rahastatud toetuse abil saate välja ehitada
veevärgi ja kanalisatsiooni, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või
paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

• Suuname Teie tähelepanu sellele, et puurkaevu puhul ei tohi kasutada vibrapumpa, mis võib
lõhkuda Teie kaevu jäädavalt. Helista meile ja uuri, miks.

• Kui soovite täpsemalt tutvuda puurkaevude rajamise korraga ning seadusaktidega, saate
lugeda täpsemalt Keskkonnaameti kodulehelt.

• VEKA veebilehte kaudu on võimalik leida erinevat veevaldkonnaga seotud infot, esitada
veekasutuse aastaaruanded, otsida puuraukude ning hüdrogeoloogiliste tööde teostajate
tegevuslubade andmeid.

• Soovi korral tutvu ka Veeseaduse § 28 ja § 30-ga.
KONTAKTID:

Tõnis Ennok
Tehniline juht, Müük
info@baltipuurkaev.ee
521 7415
Harald Raid
Tegevjuht, Müük
harald@baltipuurkaev.ee
504 2999
Ootame Teie kõnesid E-R, 8-17 ja hinnapäringuid kodulehe kaudu 24/7.

… vee ametlik maaletooja!
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