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Üle 10 lü karjatamist 
kavandav isik peab üks kord 

vegetatsiooni perioodi 
jooksul vähemalt 14 päeva 

enne karjatamise alustamist 
teavitama 

sellest Keskkonnaametit 
infosüsteemi kaudu

Veeinfosüsteem Veeveeb (https://veeveeb.envir.ee/vesi/)
on leitav Keskkonnaameti e-teenuste alt. Veeveebi kasutamisel tekkivate küsimuste 

korral palume pöörduda Keskkonnaameti klienditoe telefonil : 662 5999 (Töö aeg: E-N 
09:00-16:00 R 09:00-14:30) või võtta ühendust 

aadressil: klienditugi@keskkonnaamet.ee

Vedelsõnniku laotamine 
koguses, mis vastab 400 või 
enamale loomühikule, on 

lubatud ainult 
Keskkonnaameti heaks 
kiidetud vedelsõnniku 
laotamise plaani alusel
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Veeveeb



VKK teatis: koostamine

Rakendusel on tööriistapaneel ja kaardiaken.

• Tööriistapaneelil on sakid:

• Teatis – teatise koostamine, andmete vaatamine 

• Kihid – andmekihtide sisse- ja väljalülitamine

• Üld – erinevad tegevused: asukoha kuvamine, 
kaardi puhastamine, joonlaud, 

• Abi – leitav juhend

• Kaardiaknas saab: Vahetada aluskaarti: Hübriid, 
Ortofoto, Kaart, Reljeef

• Valida kuvatavad koordinaadid



• Rakendus: Veekaitsevööndis karjatamise 
taotlus (edaspidi kui VKK teatis)

Foto: Milvi Aun



VKK teatis: koostamine

Teatise koostamiseks alustamiseks vajutata nuppu „Uus teatis“



VKK teatis: koostamine

• Karjatamisala joonistamiseks vajutatakse nuppu „Joonista karjatatav ala“
• Joonistamisel tehakse esimene punkt veekogu kaitsevööndis kohas millest 

alates soovitakse kaitsevööndi ala karjatamiseks kasutada. Punkt snäpitakse
veekogu kalda külge. Teine punkt tehakse veekaitsealas kuhumaani 
karjatamiseks kasutatav ala ulatub. Ka see punkt snäpitakse kalda külge. 

• Kahe esimese punkti järgi joonistatakse veekogu piirile jääv lõik. Ülejäänud 
punktid märgitakse vastavalt alale. Joonistamine lõpetatakse topelt klõpsuga 
esimeses punktis.  



VKK teatis: koostamine

• Teatisega jätkamiseks joonistatud ala salvestatakse vajutades nuppu 
„Salvesta karjatav ala“.

• Kui joonistatud ala ei soovita salvestada, siis nupule „Puhasta“ vajutusega 
puhastatakse kaart



VKK teatis: koostamine

• Vajuta nuppu „Halda teatist“:



VKK teatis: koostamine

• Lisatakse andmed nupust „Halda teatist“, avaneb eraldi vorm:
• Karjatatav ala; Karja koosseis – loendist valitakse loomade liik ja 

lisatakse karjatatavate loomade arv; rakendus arvutab suurima 
lubatud isendite ja loomühikute arvu ning kuvab karjatatava ala 
ruutmeetrites ning alale jääva kaitsevööndi ulatuse meetrites

• Karjatamine – sisestatakse karjatamise alguse ja lõpu kuupäevad 
ning kirjeldus

• Üldandmed – sisestatakse vastutava isiku andmed andmed
• Allkirjasta – lisatakse teatisele manused ja allkirjastatakse e-vorm; 

allkirjastamisel luuakse digikonteiner: teatise pdf+lisatud manused
• Vormil andmete salvestamiseks on nupp „Salvesta“
• Vormi sulgemiseks on nupp „Sulge“, salvestamata andmed lähevad 

kaduma
• Esitamata teatist saab kustutada vajutades nuppu „Kustuta teatis“.
• Nupp „Vaata PDF dokumenti“ kuvab teatise pdf kujul, 

genereeritakse jooksvalt kuni esitamiseni.
• Koostamisel teatis on olekus: ettevalmistamisel.



VKK teatis: esitamine
• Teatise esitamisel:

• Lisatakse vajalikud manused

• Allkirjastatakse teatis digitaalselt (ID-kaardiga, 
mobiili ID)

• Allkirjastamine õnnestub kui:
– Kohustuslikud andmed on täidetud

– Andmetes ei ole vigu, nt isendite arv peab olema 
sisestatud numbrina, karjatatavate loomade arv ei 
tohi ületada maksimaalset isendite arvu

• Peale allkirjastamist saadetakse teavitus e-posti 
aadressile info@keskkonnaamet.ee ning 
salvestatakse digikonteiner.

• Teatis saab oleku „esitatud“.



VKK teatis: haldamine

• Kasutaja teatised kuvatakse tabelkujul kasutaja töölaual, valik
Veekaitsevööndis karjatamise teatis. Võimalik vaadata teatise 
olekut (ettevalmistamisel, esitatud, kinnitatud, tagasi lükatid 
jms), KeA otsust jms. Teatise numbrile klõpsates avaneb teatis 
haldamiseks.



VKK teatis: esitatud teatiste vaatamine
• Kaardirakenduses kuvatakse teatisega seotud kuju ja nupud:

• Nupp „Vaata PDF dokumenti“ kuvab teatise pdf kujul

• Nupp „Vaata digiallkirjastatud teatist“ avab/salvestab digikonteineri
kasutaja arvutis, konteineris on teatise pdf+lisatud manused, 
kuvatud esitatud/kinnitatud/tagasi lükatud teatistele

• Lisaks on kuvatud nupp „Uus teatis“ uue teatise koostamiseks



VKK teatis: menetlemine

• Menetlejale kuvatakse teatised tabelkujul töölaual, 
valik „Veekaitsevööndis karjatamise menetlus“. 

• Teatis kinnitatakse/lükatakse tagasi 14 päeva jooksul. 
Süsteem ei saada automaatselt teavitust!

• Peale kinnitamist saab teatis oleku „kinnitatud“. 
Peale tagasi lükkamist saab teatis oleku „tagasi 
lükatud“.



• Rakendus: Vedelsõnniku laotamise (VSL) 
taotlus

Foto: Raivo Vettik



VSL taotluse: koostamine

Rakendusel on tööriistapaneel ja kaardiaken.

• Tööriistapaneelil on sakid:

• Taotlus– taotlus koostamine, andmete vaatamine 

• Kihid – andmekihtide sisse- ja väljalülitamine

• Üld – erinevad tegevused: asukoha kuvamine, 
kaardi puhastamine, joonlaud, 

• Abi – leitav juhend

• Kaardiaknas saab: Vahetada aluskaarti: Hübriid, 
Ortofoto, Kaart, Reljeef

• Valida kuvatavad koordinaadid



VSL taotlus:koostamine

Taotluse koostamiseks vajuta nuppu „Uus taotlus“



VSL taotlus: koostamine

• Põllumassiivide lisamiseks sisestatakse põllumassiivi number andmeväljale 
„Otsi“. Sisestamisel pakutakse valikusse sisestatud sümbolitele vastavat 
massiivide loendit. Valiku tegemiseks tuleb sobivale numbrile klõpsata.

• Valitud põllumassiivide numbrid kuvatakse väljal „Valitud põllumassiivid“ ja 
kaardil kuvatakse nende kujud punase tooniga.

• Põllumassiive saab lisada ja eemaldada kuni taotluse olek on 
ettevalmistamisel. 



VSL taotlus: koostamine

Nupp „Mahuta“ mahutab kõik lisatud põllumassiivid kaardile.
Nupp „Eemalda“ eemaldab valitud põllumassiivi valikute hulgast
Nupp „Halda taotlust“ avab e-vormi taotluse andmete sisestamiseks
Nupp „Vaata PDF dokumenti“ kuvab taotluse pdf kujul



VSL taotlus: koostamine

• Andmeid saab lisada nupust „Halda taotlust“, avaneb eraldi vorm:
• Tabel „Massiivid“ – eeltäidetud põllumassiivide andmetega, muudetav on 

väli „Kasvatatav kultuur“



VSL taotlus: koostamine

Tabel „Taotluse andmed“ – eeltäidetud andmed, lisada tuleb aasta, ettevõte 
kellele sõnnik üle antakse, üleantav kogus, loomade arv loomühikus ja loomade 
pidamise viis; lisaks tuleb sisestada N ja P kogused kas vastavalt analüüsi 
tulemustele või tellida näitajate arvutus määruse põhjal. Arvutamiseks tuleb 
valida loomade liik. 



VSL taotlus: koostamine

TAB Laotamisplaani e-vorm – sisestatakse taotleja ja vajadusel 
laotaja andmed (kui taotleja ei ole ise laotaja); allkirjastatakse 
taotlus, soovi korral lisatakse enne manused.



VSL taotlus: esitamine

• Taotluse esitamisel:
• Lisatakse vajalikud manused
• Allkirjastatakse taotlus digitaalselt ID-kaardiga
• Allkirjastamine õnnestub kui:
• Kohustuslikud andmed on täidetud
• Andmetes ei ole vigu, nt isendite arv peab olema sisestatud 

numbrina, karjatatavate loomade arv ei tohi ületada 
maksimaalset isendite arvu

• Peale allkirjastamist saadetakse teavitus e-posti aadressile 
info@keskkonnaamet.ee ning salvestatakse digikonteiner.

• Teatis saab oleku „esitatud“.
• Nupp „Vaata teatist“ kuvab teatise andmed e-vormina
• Nupp „Vaata PDF dokumenti“ kuvab teatise pdf kujul.
• Nupp „Vaata digiallkirjastatud teatist“ avab/salvestab 

digikonteineri kasutaja arvutis, konteineris on teatise 
pdf+lisatud manused.



VSL taotlus: haldamine

• Kasutaja taotlused kuvatakse tabelkujul kasutaja töölaual, valik 
Vedelsõnniku laotamise taotlus. Võimalik vaadata taotluse olekut 
(ettevalmistamisel, esitatud, kinnitatud, tagasi lükatid jms), KeA otsust 
jms. Taotluse numbrile klõpsates avaneb teatis haldamiseks.



VSL taotlus: haldamine



VSL taotlus: töölaualt taotluste vaatamine

• Kaardirakenduses kuvatakse taotlusega seotud 
põllumassiivid ja nupud:

• Nupp „Uus taotlus“ – saab esitada uue taotluse võttes 
aluseks eelnevalt koostatud taotluse.

• Nupp „Mahuta“ mahutab kõik seotud põllumassiivid 
kaardile

• Nupp „Vaata taotlust“ või “Halda taotlust“, kuvab 
taotluse andmed e-vormina

• Nupp „Vaata PDF dokumenti“ kuvab taotluse pdf kujul

• Nupp „Vaata digiallkirjastatud teatist“ avab/salvestab 
digikonteineri kasutaja arvutis, konteineris on taotluse 
pdf+lisatud manused, kuvatud 
esitatud/kinnitatud/tagasi lükatud taotlustele



VSL taotlus: menetlemine

• Menetlejale kuvatakse teatised tabelkujul töölaual, 
valik „Vedelsõnniku laotamise taotluse menetlus“. 

• Taotlus vaadatakse läbi ning kinnitatakse/lükatakse 
tagasi 30 päeva jooksul. Süsteem ei saada 
automaatselt teavitust!

• Peale kinnitamist saab teatis oleku „kinnitatud“. 
Peale tagasi lükkamist saab teatis oleku „tagasi 
lükatud“.



Aitäh tähelepanu eest! 

Täiendavat infot leiab Keskkonnaameti kodulehelt 

www.keskkonnaamet.ee


