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Vee-ettevõtja määramine ja
tegevuspiirkonna kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni seaduse § 7 lõike 21, lõike 23, lõike 3 ja lõike 6 alusel Valga Vallavolikogu
otsustab:
1.

Määrata Valga valla haldusterritooriumil vee-ettevõtjateks AS Valga Vesi (registrikood
10210129).

2.

Kehtestada alates 01.01.2022 vee-ettevõtja AS Valga Vesi tegevuspiirkonnaks Valga valla
haldusterritoorium.

3.

Vee-ettevõtja on ühtlasi üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutav ettevõtte Euroopa
Komisjoni 20. detsembri 2011 otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2
kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutatavale ettevõtjale avalike
teenuste eest makstava hüvitisena riigiabi suhtes“ (2012/21/EL) tähenduses.

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Vee-ettevõtja ülesandeks on:
osutada joogivee tarneteenust ühisveevärgi vahendusel;
osutada reovee ärajuhtimisteenust ühiskanalisatsiooni vahendusel;
teostada kogutava reovee puhastamist;
teostada sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist ja
puhastamist;
teostada investeeringuid sademe- ja drenaaživee süsteemide parendamiseks;
tagada pakutava joogivee vastavus sätestatud kvaliteedinõuetele;
teostada investeeringuid ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu parendamiseks ning
keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.

4.5
4.6
4.7

5.

Vee-ettevõtja poolt osutatavate ülesannete täitmise rahastamine toimub üldistel alustel
osutatavate teenuste hinnakirja kohaselt. Valga valla haldusterritooriumil on AS Valga
Vesi poolt pakutud teenuse hinna ja rahastamise aluseks Konkurentsiameti poolt
kooskõlastatud hind. Ülesande rahastamine toimub üldjuhul klientidele realiseeritud vee- ja
kanalisatsiooniteenuste arvelt ning rakendades projektitoetusi.
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6.

Järelevalvet vee-ettevõtja poolt täidetavate haldusülesannete täitmise üle teostab Valga
Vallavalitsus.

7.

Vee-ettevõtja on kohustatud Valga Vallavalitsusele esitama majandusaasta aruande.

8.

Vee-ettevõtja peab vähemalt 12 kuud enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse
pakkumise peatamist või lõpetamist teavitama Valga Vallavalitsust ja Konkurentsiametit
kirjalikult peatamise või lõpetamise ajakavast ja esitama ülevaate abinõudest, mis tagavad
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevate nõuete täitmise.

9.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu 17. august 2018 otsus nr 66 „Vee-ettevõtja
määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine“.

10.

Otsus jõustub selle teatavakstegemisest.

11.

Otsuse peale võib esitada Valga Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud tähtaegadel ja korras või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest.
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