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Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
seaduse § 7 lõike 21, lõike 22 ja lõike 23, lõike 3, haldusmenetluse seaduse § 53 lg 1 punkti 1,
Palupera valla ja Otepää valla vahel 16.11.2016 allkirjastatud haldusüksuste piiride muutmise
kokkuleppe alusel ja arvestades kohaliku omavalitsuse soovi valla vee-ettevõte OSAÜHING
PALU-TEENUS (10352579) võõrandada, andes osaühingu varad Nõuni ja Päidla külades üle
AS-le Otepää Veevärk (10273845) ning andes Palupera veevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste
vallavara Päidlas ja ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste vallavara Nõunis samuti üle AS-le
Otepää Veevärk ning arvestades AS Otepää Veevärk kavatsust taotleda Euroopa Liidu
struktuuritoetust Ühtekuuluvusfondist tuginedes Euroopa Komisjoni 20.12.2011 otsuse nr
2012/21/EL „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist
majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava
hüvitisena antava riigiabi suhtes" artikli 4 punktile a ja seoses vajadusega esitada toetuse
taotlemisel andmed vee-ettevõtja määramise kohta, milles on kindlaks määratud avalike
teenuste osutamise kohustuse täpne laad ja kestvus, vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Määrata Palupera valla vee-ettevõtjaks Nõuni külas AS Otepää Veevärk tähtajaga kuni
01.04.2029. a. Päidla küla vee- ja kanalisatsioonirajatistele määrab vee-ettevõtja AS
Otepää Veevärk omanik Otepää vald.
2. Kehtestada vee-ettevõtja AS Otepää Veevärk (edaspidi vee-ettevõtja) tegevuspiirkond
vastavalt lisale 1. Vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks loetakse tema omandis olevat
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi Nõuni reoveekogumisalal.
3. Vee-ettevõtja ülesandeks on vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas ühisveevärgi kaudu
kinnistute veega varustamine ja kinnistutelt ühiskanalisatsiooni juhitud reo-, sademe- ja
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine ja puhastamine.
4. Järelevalvet ülesande täitmise üle teostab Otepää vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).
5. Teenuse hinna ja rahastamise aluseks on vee-ettevõtjale Konkurentsiameti poolt
kooskõlastatud hind. Haldusülesande rahastamine toimub üldjuhul klientidele
realiseeritud vee- ja kanalisatsiooniteenuste arvelt ning rakendades projektitoetusi.
6. Vee-ettevõtja on kohustatud vallavalitsusele esitama majandusaasta aruande.

7. 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.
8. Otsus jõustub teatavakstegemisel kõrvaltingimusega, et otsuse punktid 1-7 jõustuvad
pärast OSAÜHING PALU-TEENUS võõrandamist AS-le Otepää Veevärk. Otsusest
teavitada praegusi ja tulevasi vee-ettevõtjaid ning seotud kohalikke omavalitsusi.
9. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest, esitades
kaebuse Tartu Halduskohtusse (Kalevi t 1, 51010 Tartu) halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras või vaide Palupera Vallavolikogule (Hellenurme küla,
Palupera vald 67514, Valgamaa) haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
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Seletuskiri Palupera Vallavolikogu 21.02.2017 otsuse eelnõu „Vee-ettevõtja määramine ja
tegevuspiirkonna kehtestamine" juurde
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel kuuluvad volikogu
ainupädevusse muud seadusega volikogu ainupädevusse antud küsimuste otsustamine.
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse (edaspidi ÜVVKS) § 7 lõike 2¹ alusel kui ühisveevärk
ja -kanalisatsioon on eraõigusliku juriidilise isiku omandis, võib ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik esitada kohaliku omavalitsuse üksusele ettepaneku määrata ta veeettevõtjaks ÜVVKS tähenduses. Sama paragrahvi lõike 2² alusel määrab kohaliku omavalitsuse
üksuse volikogu otsusega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku vee-ettevõtjaks kui
eraõiguslikust juriidilisest isikust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku suhtes ei ilmne
ÜVVKS paragrahvi lõikes 25 nimetatud asjaolusid.
Vallavalitsus on pidanud AS-ga Otepää Veevärk läbirääkimisi ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteemi kuuluva vallavara ja valla vee-ettevõtte OSAÜHING PALU-TEENUS
vara, mis asub Päidla ja Nõuni külades võõrandamiseks aktsiaseltsile.
AS Otepää Veevärk kavatseb koostöös omanikuga esitada SA-le Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) taotluse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatiste investeeringuteks.
Seetõttu määratakse volikogu otsusesse haldusmenetluse seaduse § 53 lg 1 p 1 alusel
kõrvaltingimus. Vee-ettevõtjaks määramise otsuse jõustumine seatakse sõltuvusse ühisveevärgi
ja -kanalisatsioonirajatiste üleandmisest AS-ile Otepää Veevärk. Juhul kui AS Otepää Veevärk
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste omanikuks ei saa, siis vee-ettevõtjaks määramise otsus
ei jõustu.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku vee-ettevõtjaks määramisel ÜVVKS § 7 lõikes 25
nimetatud keeldumise asjaolusid ei esine.
ÜVVKS § 7 lõike 3 alusel kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu oma otsusega veeettevõtja tegevuspiirkonna.
ÜVVKS paragrahvi 7 lõike 23 kohaselt peab volikogu otsus vee-ettevõtja määramise kohta
sisaldama järgmist:
1) eraõiguslikule juriidilisele isikule antav haldusülesanne;
2) haldusülesande täitmise rahastamise alused ja rahastamise ulatus, kui haldusülesande täitmist
rahastatakse riigieelarvest või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest;
3) haldusülesande täitmise üle järelevalvet teostav kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus
või organ;
4) eraõigusliku juriidilise isiku kohustus esitada majandusaasta aruanne;
5) haldusakti kehtivusaeg, kui haldusakt on tähtajaline;
6) järelevalveasutuse või -organi õigused ning eraõigusliku juriidilise isiku kohustused
haldusakti lõpetamise korral haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamiseks, arvestades
ÜVVKS-s sätestatut.
Vastavalt Euroopa Komisjoni 20.12.2011 otsuse nr 2012/21/EL "Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes" artikli
4 punktile a tuleb toetuse taotlemisel esitada andmed vee-ettevõtja määramise kohta, milles on
kindlaks määratud avalike teenuste osutamise kohustuse täpne laad ja kestvus. Seega peab
volikogu otsus sisaldama ka vee-ettevõtja määramist konkreetseks tähtajaks, milleks toetuse
saamise tingimuste kohaselt peab olema minimaalselt 12 aastat.

