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O T S U S 

 

Võru                14.11.2018 nr 109 

 

Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine 

 

Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 105 „Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, 

Vastseliina valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 

3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ 

muutmine“ alusel moodustus Võru Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, s.o 

21. oktoobril 2017 Võru valla, Lasva valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Orava valla 

ühinemisel uus omavalitsusüksus Võru vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste 

üldõigusjärglane.  

 

AS Võru Vesi on esitanud oma 18.10.2018 kirjaga nr 2-4/18/350 taotluse paludes Võru 

Vallavolikogul määrata AS Võru Vesi, kui tulevane ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik, 

vee-ettevõtjaks omandatava vara tegevuspiirkondades (Parksepa ja Väimela alevikud, Puiga, 

Navi ja Orava külad). 

 

Võru Vallavolikogu 12.09.2018 otsusega nr 98 otsustati suurendada Võru valla osalust 

aktsiaseltsis Võru Vesi kasutades mitterahalist sissemakset ehk aktsiaid omandatakse tehes 

mitterahalise sissemakse aktsiakapitali kogu Võru vallale kuuluvate ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni varadega ja OÜ Orava Teenus ning OÜ Võru valla Veevärk ühinemisel AS-ga 

Võru Vesi. Võru Vallavolikogu 12.09.2018 otsuse nr 98 elluviimise järel saab käesoleva otsuse 

objektiks olevas tegevuspiirkonnas paikneva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikuks AS 

Võru Vesi. 

 

Hetkel on Väimela alevikus, Parksepa alevikus, Puiga külas ja Navi külas paiknev ühisveevärk ja 

-kanalisatsioon antud rendile ja vee-ettevõtjaks on määratud OÜ Väimela Soojus. OÜ Väimela 

Soojus on oma 02.10.2018. a kirjaga esitanud vallavalitsusele avalduse rendilepingu 

lõpetamiseks 31. detsembril 2018. a seoses OÜ Väimela Soojus likvideerimisega. Orava külas on 

vee-ettevõtjaks määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik OÜ Orava Teenus, mis on 

suurtes majanduslikes raksustes ning ei suuda nõuetekohaselt teenust osutada. 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 7 lg 2 sätestab, 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 

kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse, lähtudes riigihangete seaduses sätestatust. Vee-

ettevõtja määratakse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusega riigihanke tulemuste 

alusel. Sama § lg 21 sätestab, et kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on eraõigusliku juriidilise 

isiku omandis, võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik esitada kohaliku omavalitsuse 

üksusele ettepaneku määrata ta vee-ettevõtjaks käesoleva seaduse tähenduses.  

 

Väimela alevikus, Parksepa alevikus ja Puiga külas paiknev ühisveevärk ja -kanalisatsioon on 

OÜ Võru valla Veevärk omandis. Navi külas paiknev ühisveevärk ja -kanalisatsioon on valla 

omandis. Orava külas paiknev ühisveevärk ja -kanalisatsioon on OÜ Orava Teenus omandis. 

Tulenevalt sellest ja asjaolust, et OÜ Võru valla Veevärk ega OÜ Orava Teenus ei oma 

võimekust vee-ettevõtja kohustusi täita, tuleks korraldada kontsessioonilepingu sõlmimise 

menetlus. Samas on vallavalitsus, tuginedes Võru Vallavolikogu 12.09.2018 otsusele nr 98, 

teostamas toiminguid, et anda ühisveevärk ja -kanalisatsioon üle AS-le Võru Vesi. Peale varade 
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üleandmist saaks AS Võru Vesi tuginedes ÜVVKS § 7 lg 21 teha vallale ettepaneku enda 

määramiseks vee-ettevõtjaks. See tähendab, et kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus tuleks 

korraldada selliselt, et kontsessioonileping sõlmitaks vaid ajani, mil varad antakse üle AS-le 

Võru Vesi.  

 

Arvestades asjaoluga, et OÜ Väimela Soojus on esitanud avalduse lepingu lõpetamiseks 

31.12.2018 seoses OÜ Väimela Soojus likvideerimisega ja OÜ Orava Teenus ei ole seoses 

majanduslike raskustega võimeline nõuetekohaselt veeteenust osutama, on oluline tagada 

veeteenuse osutamine Väimela aleviku, Parksepa aleviku, Puiga küla, Navi küla ja Orava küla 

tegevuspiirkonnas alates 01.01.2019 kuni uue vee-ettevõtja määramiseni. Uue vee-ettevõtja 

määramine kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse teel ei ole mõistlik, kuna on alust eeldada, 

et tegevuspiirkonnas paiknev ühisveevärk ja -kanalisatsioon antakse AS-le Võru Vesi üle poole 

aasta jooksul. Seetõttu on põhjendatud AS Võru Vesi määramine vee-ettevõtjaks otsustuskorras 

määrates tähtajaks 31.12.2019 ja kui tähtaja saabumisel ei ole AS Võru Vesi varade omanikuks 

saanud, siis otsustada vee-ettevõtja määramine uuesti. 

 

Lähtudes ülaltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 

37, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lõike 21, lõike 22 ja lõike 23, lõike 3, 

halduskohtumenetluse seadustiku § 46 ning arvestades Võru valla soovi suurendada osalust AS-s 

Võru Vesi, andes vallale ja valla äriühingutele kuuluvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni varad 

Väimela ja Parksepa alevikes, Puiga, Navi ja Orava külades mitterahalise sissemaksena üle AS-

le Võru Vesi, Võru Vallavolikogu  

 

o t s u s t a b: 

 

1. Määrata alates 01.01.2019 Võru valla vee-ettevõtjaks Väimela aleviku, Parksepa aleviku, 

Puiga küla, Navi küla ja Orava küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades 

AS VÕRU VESI (registrikood 10004973) tähtajaga kuni 31.12.2019. 

2. Vee-ettevõttele antav haldusülesanne:  

2.1. osutab joogivee tarneteenust ühisveevärgi vahendusel;  

2.2. osutab reovee ärajuhtimisteenust ühiskanalisatsiooni vahendusel;  

2.3. teostab reovee puhastust;  

2.4. tagab pakutava joogivee vastavuse sätestatud kvaliteedinõuetele;  

2.5. teostab investeeringuid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni taristu parendamiseks ning 

keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.  

3. Järelevalvet ülesande täitmise üle teostab Võru vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).  

4. Haldusülesande rahastamine toimub üldjuhul klientidele realiseeritud vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste arvelt ning rakendades projektitoetusi.  

5. Vee-ettevõtja on kohustatud vallavalitsusele esitama majandusaasta aruande.  

6. Vee-ettevõtja peab vähemalt 12 kuud enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse 

pakkumise peatamist või lõpetamist informeerima kirjalikult kohalikku omavalitsust ja 

Konkurentsiametit peatamise või lõpetamise ajakavast ja esitama ülevaate abinõudest, mis 

tagavad ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni seadusest ja kohaliku omavalitsusega sõlmitud 

lepingutest tulenevate nõuete täitmise.  

7. Haldusakt on antud vee-ettevõtjale kui üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavale  

ettevõtjale Euroopa Komisjoni otsuse 2012/21/EL tähenduses tähtajaga kuni 31.12.2019. 

8. Käesolevat otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet 

esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Võru 

Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse 

peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks 

tegemisest arvates Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.  

9. Otsus jõustub teatavakstegemisest.  

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Aare Hollo  

vallavolikogu esimees 


