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Avinurme valla ühisveevärkide joogivee kvaliteedist 2015. aastal
Terviseameti Ida talitus (edaspidi amet) teostab riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas
vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1, § 15 lg 1 ja veeseaduse § 394 lg 3.
Avinurme vallas on ameti järelevalve all kaks veevärki: Avinurme aleviku veevärk ja Ulvi küla
veevärk.
Nimetatud veevärkide joogivee käitlejaks on AS Emajõe Veevärk, kes teostab joogivee kontrolli
vastavalt ametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli kavale ning vajalikud põhjavee uuringud
vastavalt joogiveeallika kontrolli kavale.
Avinurme valla ühisveevärkide joogivesi vastab 2015. aasta veeanalüüside tulemuste alusel
uuritud mikrobioloogiliste ja keemiliste kvaliteedinäitajate ning indikaatorite osas sotsiaalministri
31.07.2001 määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“
(edaspidi määrus nr 82) kehtestatud kvaliteedinõuetele.
Terviseameti kodulehel (http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html) on täiendavat
informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta.
Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehel (http://vtiav.sm.ee/), kus
terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.
Vastavalt veeseaduse § 132 lg 3 p 5 kuulub joogivee käitleja ülesannetesse tarbijale ja
järelevalveametnikele teabe edastamine käideldava joogivee nõuetekohasuse kohta avaliku teabe
seaduses sätestatud korras.
Amet soovitab joogivee kvaliteedi kohta käivat infot edastada ka omavalitsuse kodulehel.
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Amet juhib tähelepanu ka asjaolule, et tulenevalt määruse nr 82 § 7 lg 2 ja lg 3 tohivad
joogiveeproove võtta üksnes atesteeritud proovivõtjad ning analüüsid tuleb teostada akrediteeritud
laboris. Akrediteeritud laborite nimekiri on leitav Eesti Akrediteerimiskeskuse koduleheküljelt:
http://eak.ee/. Atesteeritud proovivõtjate nimekiri on leitav Terviseameti koduleheküljelt:
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/joogivesi-ettevotjale/joogivee-proovivotjateatesteerimine.html.
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