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Vee-ettevõtja määramine  
 
 
 

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lõiked 21, 22 ja 23 ning arvestades 

Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2000. a otsust nr 79 „Tegevuspiikonna kehtestamine“, 

Tähtvere valla liitumist Tartu linnaga ning aktsiaseltsi Tartu Veevärk ettepanekut, Tartu 

Linnavolikogu

 
o t s u s t a b:

 
1. Määrata alates ASi Emajõe Veevärk ja aktsiaseltsi Tartu Veevärk vahel sõlmitud ASi Emajõe 

Veevärk endist Tähtvere valla ala hõlmanud ettevõtte võõrandamise lepingu jõustumisest Tartu 

linna vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas (endise Tähtvere valla territooriumi osal) vee-ettevõtjaks 

aktsiaselts Tartu Veevärk (registrikood 10151668) tähtajaga 31. detsember 2030.

 
2. Vee-ettevõtja ülesanne on Tartu linnas ühisveevärgi kaudu klientide kinnistute veevärgi 

varustamine veega ning kinnistute kanalisatsioonist ühiskanalisatsiooni reo-, sademe- ja 

drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee vastuvõtmine ja puhastamine. Vee-ettevõtja on üldist 

majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutav ettevõtja Euroopa Komisjoni otsuse 2012/21/EL 

tähenduses.

 
3. Punktis 2 nimetatud ülesande rahastamine toimub klientidele realiseeritud vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste (sealhulgas ülereostustasude) ja projektitoetuste arvelt.

 
4. Järelevalvet haldusülesande täitmise üle teeb Tartu Linnavalitsus.

 
5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse pakkumise peatamisel või lõpetamisel tagatakse 

haldusülesande täitmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt.

 
6. Tähtvere Vallavolikogu 3. veebruari 2017. a otsus nr 1-2/3 "Vee-ettevõtte määramine valla 

haldusterritooriumil" tunnistatakse kehtetuks.

 
7. Otsuse punktid 1-5 jõustuvad teatavakstegemisest, punkt 6 jõustub päeval, mil aktsiaselts Tartu 

Veevärk saab endise Tähtvere valla territooriumil vee-ettevõtjaks.
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Esitab:

 
linnavalitsus, 27.03.2019 istungi protokoll nr 21
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Raimond Tamm

 

 



 
 

Õiend
Tartu Linnavolikogu Otsuse "Vee-ettevõtja määramine" juurde

 
Tartu Linnavolikogu 21. veebruari 2019. a otsuse nr 139 "Osaluse lõpetamine ASis Emajõe 

Veevärk" alusel esitas linnavalitsus ASile Emajõe Veevärk aktsionäride lepingus nimetatud 

tagasiomandamisavalduse.

 
Linnavalitsus tegi ASile Emajõe Veevärk ettepaneku realiseerida tagasiomandamisõigus ettevõtte 

võõrandamise teel. ASi Emajõe Veevärk endise Tähtvere valla territooriumil tegutsenud ettevõtte 

omandab aktsiaselts Tartu Veevärk.

 
19. märtsil 2019. a toimus ASi Emajõe Veevärk nõukogu koosolek. Nõukogu otsustas ühehäälselt 

lugeda Tartu linna poolt endise Tähtvere valla territooriumil paikneva infrastruktuuri 

tagasiomandamisõiguse realiseerimise eeltingimused täidetuks. 29. aprilliks 2019. a on 

kavandatud ASi Emajõe Veevärk üldkoosolek, mis peab samuti tagasiomandamise heaks kiitma.

 
Pärast üldkoosoleku toimumist saab ettevõtte võõrandamise tehingu ära teha ning seejärel on 

mõistlik määrata aktsiaselts Tartu Veevärk vee-ettevõtjaks ka endise Tähtvere valla territooriumil. 

Käesoleva eelnõuga määrataksegi aktsiaselts Tartu Veevärk tema ettepanekul vee-ettevõtjaks. 

Vee-ettevõtjaks määramise tähtaeg on  31. detsember 2030. a, tähtaeg arvestab 3. detsembri 2015. 

a Tartu Linnavolikogu otsuses nr 288 määratud tähtajaga.
 

https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/VOLO2019022100139
https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/VOLO2015120300288

