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Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ning
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.
§ 1. Arengukava kinnitamine
Kinnitada Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 20192030 vastavalt lisadele.
§ 2. Määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 30.05.2013 määrus nr 14 „Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava kinnitamine” ja Rakke Vallavolikogu 14.08.2013 määrus nr 6 „Rakke
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2024“.
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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määruse eelnõu „Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
kinnitamine“ juurde
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) seaduse § 2 lõike 1 kohaselt on ühisveevärk ja kanalisatsioon ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või
reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või
mõlemat üheskoos.
ÜVK seaduse § 4 lõike 2 alusel koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda
korrigeeritakse.
ÜVK arengukava ülesanne on piiritleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus, anda
hinnang ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevale olukorrale vallas, analüüsida piirkonna
põhjavee kvaliteeti, hinnata, milline hakkab olema elanikkonna veetarbimine ühisveevärgi jakanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise järel ning hinnata süsteemi rekonstrueerimise ja rajamise
maksumus, näidata tulekustutusvee saamise võimalusi, liigvee ärajuhtimise vajadusi, tuua välja
keskkonnakaitsega seotud probleemid jne.
Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava hõlmab vallas Väike-Maarja,
Rakke, Simuna ja Kiltsi alevikud ning Aburi, Avispea, Ebavere, Eipri, Emumäe, Lammasküla,
Liigvalla, Liivaküla, Müüriku, Pandivere, Piibe, Salla, Tammiku, Triigi ja Vao külad.
ÜVK arengukava on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning
omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti põhjendusmaterjaliks
laenude või riigiabi taotlemisel, SA-st Keskkonnainvesteeringute Keskus kui ka EL-tugifondidest
vahendite taotlemisel. Kava olemasolu hõlbustab Väike-Maarja Vallavalitsuse ja vee-ettevõtte OÜ
Pandivere Vesi vaheliste suhete ning vastastikuste kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks
aluseks teenuste hinnakujundusele.
Lähtuvalt asjaolust, et vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel ja rekonstrueerimisel peab
arvestama vee-ettevõtte jätkusuutlikkusega, siis arengukava koostamisel kui ka elluviimisel tuleb
tähelepanu pöörata, milliseid investeeringuid ja kui suures mahus erinevate asumite ÜVK
arendamise süsteemidesse tehakse. Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks
piirmääraks vee-ja kanalisatsiooniteenuste kuludeks leibkonna liikme sissetuleku suhtes loetakse
ca 4-5%.
ÜVK arengukava kajastab kavandatavaid tegevusi kahe ajalise perioodina:
Lühiajaline programm: 2019-2024, mis kajastab töömahte lühiajalises programmis. Antud
perioodi osas ja sees on kohustuslikult välja toodud investeeringud, mis on vastavalt õigusaktide
täitmise kohustusele prioriteetseimad, tuginedes samuti tänastele kõige olulisematele
probleemidele: joogiveekvaliteedi nõuetele vastavuse tagamine; suublasse juhitava heitvee
nõuetele vastavuse tagamine; tähtsamate peatorustike ja –kollektorite rekonstrueerimine.
Pikaajaline programm: 2025-2030, mis kajastab kaugemas perspektiivis teostatavaid ning
otseselt õigusaktide nõuete täitmisega mitte seotud investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –
kanalisatsioonivõrkude laiendamine ja täiendavatele liitujatele ÜVK teenusega liitumisvõimaluse
loomine. Siia kuuluvad veevarustuse peatorustike ja kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine
põhiliselt perspektiivse(te) reovee kogumisala(de) piires, sealhulgas mahus, mis tänase seisuga ei
ole (veel) vee-ettevõtjale ja/või KOV-le majanduslikult otstarbekas ja/või muul viisil põhjendatud.
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