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Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 
teenuse hindade kehtestamine 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 ja lg 4, Tartu Linnavolikogu 29. aprilli 1999. a määruse nr 84 
"Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamise korra kinnitamine" ning Tartu 
Linnavolikogu 27. aprilli 2000. a määruse nr 25 lisa 2 "Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kasutamise eeskiri" p 6.4., p 16. ja p 17. ning arvestades ASi Tartu Veevärk 09. märtsi 2006. a 
ettepanekut, Tartu Linnavalitsus 

m ä ä r a b : 

1. Kehtestada alates 01. juulist 2006. a Tartu linna elanikkonnale ja ettevõtetele ühtsed 
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad (krooni/m) järgnevalt: 

Teenuse liik 

Abonenttasu 

Tasu võetud vee 
eest 

Tasu heitvee 
ärajuhtimise eest 
(I grupp) 

Tasu heitvee 
ärajuhtimise eest 
(II grupp) 

Tasu heitvee 
ärajuhtimise 
eest (III grupp) 

Teenu

se hind 

0 

9,15 

6,69 

6,69 

6,69 

Puhastus-

tasu 

0 

4,50 

9,00 

18,00 

Kokku teenuse hind 
käibemaksuta 

0 

9,15 

11,19 

15,69 

24,69 

Käibe

maks 

0 

1,65 

2,01 

2,82 

4,44 

Teenuse hind koos 
käibemaksuga 

0 

10,80 

13,20 

18,51 

29,13 

1.1. Aastas 100 000 m või rohkem veevarustuse või heitvee ärajuhtimise teenuseid 
kasutavale kliendile võib vee-ettevõtja kliendi taotlusel teha hinnasoodustust aastas kuni 15% 
ulatuses tingimusel, et ärajuhitav reovesi ei ületa maksimaalseid piirkontsentratsioone. 

1.2. Elanikkonna olmereovesi kuulub I gruppi. 
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2. Hinnagruppide jaotus saasteainete kontsentratsiooni alusel on alljärgnev: 

Saasteaine 
näitaja 

Hõljuvaine 
mg/1 

BHT mg/1 

Üldfosfor mg/1 

Üldlämmastik 
mg/1 

pH 

KHT mg/1 

Nafta
saadused 
mg/1 

I grupp 

kuni 300 

kuni 290 

kuni 5 

kuni 25 

6 kuni 9 

kuni 500 

kuni 0,3 

II grupp 

301-720 

291-750 

6-15 

26-75 

6 kuni 9 

501-1500 

0,3-1,0 

III grupp 

721 kuni 1300 

751 kuni 1400 

16 kuni 30 

76 kuni 90 

6või9 

1501 kuni 2500 

1,1 kuni 5,0 

Maksimaalne piir

kontsentratsioon 

üle 1300 

üle 1400 

üle 30 

üle 90 

alla 6 või üle 9 

üle 2500 

üle 5,0 

2.1. Hinnagrupp määratakse kliendi reoveest võetavate analüüside põhjal maksimaalse 
saasteaine sisalduse järgi. 

2.2. Kasvõi ühe saasteaine osas grupile ettenähtud kontsentratsiooni ületamisel võetakse 
reovee eest tasumisel aluseks järgmine grupp. 

2.3. Kasvõi ühe saasteaine osas maksimaalse piirkontsentratsiooni ilmnemisel määratakse 
ülereostuse (reostus, mis ületab III grupi näitajat) eest hinnalisand keskkonnatasude seaduses 
toodud saastetasumäärade alusel. 

3. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 09. oktoobri 2003. a määrus nr 10 "Veevarustuse 
ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine". 

4. Määrus jõustub 23. märtsist 2006. a. 

tie Jänes 
iii Apuhtin 

fgusteenisruse juhataja 
linnasekretäri ülesannetes 
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