EELNÕU
KOMISJONID (ristiga juhtivkomisjon):
hariduskomisjon
eelarvekomisjon
kultuuri- ja spordikomisjon
keskkonna -ja
korrakaitsekomisjon
revisjonikomisjon
sotsiaalkomisjon
arengu- ja ettevõtluskomisjon
maaelukomisjon
eestseisus

X

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põltsamaa

11.03.2020 nr 1-4.2/2020/138

Vee-ettevõtjaks määramisega seotud
ettevalmistavate tegevustega alustamine
Põltsamaa Vallavolikogu 26.03.2020 otsusega nr 1-3/2020/… on AS Emajõe Veevärk (registrikood
11044696) määratud Põltsamaa vallas Puurmani alevikus (ja sidusasulates) ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni taristuga seotud aladel vee-ettevõtteks tähtajaga kuni 31.12.2020.
Puurmani ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristust osa kuulub AS-le Emajõe Veevärk ning osa, läbi
maaomandi kuuluvuse, Põltsamaa vallale.
Põltsamaa vallal on 100% valla omandis olev ettevõte Põltsamaa Varahalduse OÜ, mis tegutseb veeettevõtjana ja kuhu alla on koondatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamine kogu
Põltsamaa vallas, v.a Puurmani alevikus.
Haldusreformi üheks eesmärgiks on teenuste, teenushindade, toetuste jne ühtlustamine. Lisaks on
võetud suunaks koondada kogu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenus Põltsamaa Varahalduse
OÜ alla. See on oluline selleks, et tagada vallas tervikuna sarnastel tingimustel pakutav ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniteenuse osutamine ning muuhulgas tugevdada valla vee-ettevõtet uute vajalike
investeeringute teostamiseks (näiteks vajab investeeringuid Pikknurme küla).
Eeltoodust lähtuvalt on vaja hakata ette valmistama Puurmani aleviku ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniteenuse osutamise ületoomist Põltsamaa Varahalduse OÜ alla. AS Emajõe Veevärk
alt saab omavalitsus väljuda vastavalt aktsionäride lepingus sätestatule ning kõige varasemalt,
lähtudes Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi abirahade tingimustest, alates käesoleva aasta juulist. AS

Emajõe Veevärk ei ole piirkonda midagi ette investeerinud ning seega otseseid investeeringu kulude
katmisi Põltsamaa vallale ei kaasne.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lõike 1 alusel.
1. Alustada ettevalmistavate tegevustega, et määrata Põltsamaa vallas Puurmani alevikus (ja
sidusasulates) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristuga seotud aladel vee-ettevõtteks Põltsamaa
Varahalduse OÜ (registrikood 10985184) alates 01.01.2021.
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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