VÕRU VALLAVALITSUS

KORRALDUS
Võru

20.11.2018 nr 755

Veeteenuse hinna kooskõlastamine
Võru Vallavolikogu 14.11.2018 otsusega nr 109 on määratud vee-ettevõtjaks Väimela aleviku,
Parksepa aleviku, Puiga küla, Navi küla ja Orava küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
tegevuspiirkondades AS Võru Vesi.
Lasva Vallavolikogu 17.06.2016 otsusega nr 1-1.3/26 on määratud Lasva, Pässä, Otsa, Tsolgo,
Kääpa, Sooküla ja Pikakannu külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades veeettevõtjaks AS Võru Vesi.
Võru Vallavolikogu on 12.09.2018 otsusega nr 98 otsustanud AS-i Võru Vesi
tegevuspiirkondades, kus varad kuuluvad AS-ile Võru Vesi, kehtestada ühtsed Konkurentsiameti
poolt kinnitatud (27.10.2017 otsus nr 9-3/2017-008 ) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse
tariifid. Sama otsus sätestab, et neli aastat, arvates OÜ Võru valla Veevärk ühinemisest AS-iga
Võru Vesi, säilitatakse Väimela, Parksepa, Navi ja Puiga piirkondades veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse tariifid 2017. aasta tasemel.
Lähtudes ülaltoodust ja võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 142 lg 2 ja AS
Võru Vesi 07.11.2018 esitatud taotluse nr 2-4/1364, annab Võru Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1.

Kooskõlastada alates 01.01.2019 AS Võru Vesi veeteenuse hinnad (hinnad km-ta)
alljärgnevalt:
1.1. Väimela alevikus, Parksepa alevikus, Navi külas ja Puiga külas:
1.1.1. tasu vee eest
0,84 eur/m3;
1.1.2. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
1,00 eur/m3.
1.2. Orava külas:
1.2.1. tasu vee eest
1.2.2. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

0,98 eur/m3;
1,54 eur/m3.

1.3. Lasva külas, Pässä külas, Otsa külas, Tsolgo külas, Kääpa külas, Sooküla külas ja
Pikakannu külas:
1.3.1. tasu vee eest
0,98 eur/m3;
1.3.2. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
1,54 eur/m3.
2.

Käesolevat korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet
esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide
Võru Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras.
Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus 30 päeva jooksul haldusakti
teatavaks tegemisest arvates Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.
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3.

Korraldus jõustub kasutusloa taotlejale teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalmer Puusepp
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Inga Leelanss
vallasekretär
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