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Vee-ettevõtja määramine Haanja valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas
Seoses Kagu Vesi OÜ poolsete lepinguliste kohustuste mittetäitmisega kontrollis Haanja
Vallavalitsus, Krediidiinfo Ametliku Maksehäireregistri abil
Kagu Vesi OÜ kohta
avalikustatud võlainfot eesmärgiga saada ülevaade ettevõtte majanduslikust seisukorrast.
Maksuvõlgade rapordi kohaselt oli ettevõttel 14.04.2016 seisuga ettevõtte maksuvõlg 15 375
eurot ja intressivõlg 584 eurot.
Arvestades nimetatud maksuvõlga ja asjaolu, et Kagu Vesi OÜ ei ole täitnud temale, kui
Haanja valla vee-ettevõtjale seaduse alusel ja lepinguga seatud kohustusi ning juhatuse liige
on ka ise teada andnud, et ettevõte on majanduslikult raskes olukorras jõudis Haanja
Vallavalitsus seisukohal, et vee-ettevõte ei suuda täita kohustusi ka edaspidiselt.
Sellest lähtuvalt tegi Haanja Vallavalitsus kirjaliku ettepaneku Kagu Vesi OÜ-le lõpetada
tegutsemine vee-ettevõtjana Haanja valla tegevuspiirkonnas vastastikulisel kokkuleppel.
Kagu Vesi OÜ esitas 26.04.2016 teate, et soovib tegevuse lõpetada ning nõustus Haanja
Vallavalitsuse tingimustega .
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) seaduse § 7 lg 7 alusel on vee-ettevõte tegevuse
lõpetamine või peatamine lubatud üksnes juhul, kui ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni
seadusest ja kohaliku omavalitsusega sõlmitud lepingutest tulenevate vee-ettevõtja kohustuste
täitmise tagab kohaliku omavalitsuse volikogu poolt määratud teine vee-ettevõtja.
ÜVVK seaduse § 7 lg 2 sätestab muuhulgas, et kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on kohaliku
omavalitsuse üksuse omandis või valduses, korraldab kohaliku omavalitsuse üksus iseseisvalt
või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega vee-ettevõtja leidmiseks riigihanke
riigihangete seaduses teenuse kontsessiooni kohta sätestatust lähtudes. Vee-ettevõtja
määratakse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusega riigihanke tulemuste alusel, mis
avalikustatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakonna ajalehes.
Haanja vallavalitsuse 29.04.2016.a korraldusega nr 122 on viidud läbi riigihange „Veeettevõtja leidmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamiseks Haanja valla
tegevuspiirkonnas“
Hanke tulemustele tuginedes on Haanja Vallavalitsuse 14.09.2016.a korralduse nr 233 alusel
edukaks pakkumuseks kinnitatud Võru Vesi AS pakkumus.
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 7 lg 2; ja ÜVVK
seaduse § 7 lg 2 ja 7 ning Haanja Vallavalitsuse 14.09.2016 korralduse nr 233, Haanja
Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Määrata Haanja valla ÜVK piirkonnas vee-ettevõtjaks Võru Vesi AS (registrikood
10004973), olles ühtlasi üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutav ettevõte
Euroopa Komisjoni 20.12.2011 otsuse "Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106
lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavale
ettevõtjale avalike teenuste eest makstava hüvitisena riigiabi suhtes " (2012/21/EL)
tähenduses.
2. Anda Võru Vesi AS-i kasutusse rendilepingu alusel Haanja valla omandis olev
veevarustuse
ja
reovee
ärajuhtimise
taristu
ühisveevarustuse
ja
kanalisatsiooniteenuse osutamiseks Haanja valla vee-ettevõtjana .
3. Haanja Vallavalitsusel sõlmida Võru Vesi AS-iga haldusleping teenuse osutamiseks ja
taristu rendileping.
4. Vee-ettevõtja kontsessiooni õigused kehtivad 36 kuud alates käesoleva otsuse punktis
3 nimetatud lepingute sõlmimisest.
5. Kagu Vesi OÜ tegutsemine Haanja valla vee-ettevõtjana lõpetada alates käesoleva
otsuse punktis 2 nimetatud lepingute sõlmimisest.
6. Haanja Vallavalitsus avalikustab otsuse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja
kohalikus ajalehes.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
8. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest, esitated kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
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