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Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja
tegevuspiirkondade kehtestamine
Põltsamaa Vallavolikogu 21. detsembri 2017 otsusega nr 1-3/23 otsustati Põltsamaa Vallavara OÜ
jagunemine eraldumise teel. Eraldumisel antakse omandavale ühingule, Põltsamaa Varahalduse OÜle üle jaguneva ühingu kogu vee-ettevõte ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse tähenduses.
Põltsamaa Vallavara OÜ jagunemisleping on sõlmitud 4. detsembril 2017 Viljandi notari Rita
Dimitrijev notaribüroos. Vastavalt äriseadustiku § 446 lõikele 1 ja jagunemislepingu punktile 5.5
tekib omandaval ühingul omandiõigus üleantavale varale arvates jagunemise kandmisest
äriregistrisse.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lõike 21 kohaselt, kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on
eraõigusliku juriidilise isiku omandis, võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik esitada kohaliku
omavalitsuse üksusele ettepaneku määrata ta vee-ettevõtjaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse
tähenduses.
Põltsamaa Vallavalitsus on 22. märtsi 2018 otsusega nr 1-3/2018/16 määranud Põltsamaa
Varahalduse OÜ vee-ettevõtjaks ja kehtestanud vee-ettevõtja tegevuspiirkonnad. Otsuses ei olnud
tegevuspiirkondade all kajastatud veel Võisiku, Väike-Kamari ja Kalana külasid, kuna Põltsamaa
Vallavara OÜ viis neis piirkondades ellu SA KIK keskkonnaprogrammist toetatud
investeeringuprojekte. Tänaseks on nimetatud projektid lõpetatud ning ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonisüsteemi taristutele on väljastatud kasutusload. Samas ei ole neid taristu osasid
Põltsamaa Vallavara OÜ poolt Põltsamaa Varahalduse OÜ-le üle antud, kuna varade üleandmise
protsess vajab põhjalikumat ettevalmistamist ning erinevate ametkondade seisukohtadega arvestamist.

On alustatud toiminguid neis kolmes külas Põltsamaa Vallavara OÜ veemajanduse varade
üleandmiseks Põltsamaa Varahalduse OÜ-le, kes jääb valla vee-ettevõtteks.
Kuni varade üleandmiseni on vajalik tagada teenuse osutamine vastavat ressurssi omava ettevõtte
poolt, milleks on Põltsamaa Varahalduse OÜ, kuna nii töötajad kui muud vahendid teenuse
tagamiseks on tänaseks neile juba üle antud. Teenuse osutamise õiguse omamiseks on vajalik taotleda
vee-erikasutusload, mille eeltingimuseks on vee-ettevõtja määramise otsus. Põltsamaa Varahalduse
OÜ on kooskõlastatult Põltsamaa Vallavara OÜ-ga esitanud taotluse (registreeritud
dokumendiregistris 30.08.2019 nr 4-9/2019/1663-1) tema määramiseks vee-ettevõtjaks Kalana külas,
Väike-Kamari külas ja Võisiku külas.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lõigete 1, 22 ja 5 alusel.
1. Määrata Põltsamaa Varahalduse OÜ (registrikood 10985184) vee-ettevõtjaks Põltsamaa vallas
Kalana küla, Väike-Kamari küla ja Võisiku küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud aladel
alates 1. oktoobrist 2019 kuni 31. juulini 2039.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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