KA Vaiko AS teatab soovist sõlmida leping Vaivara valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamiseks
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimisel ja arendamise kava koostamisel tuleb lähtuda
asjakohastest Euroopa Liidu direktiividest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest ja
normdokumentidest.
Hinnapakkumine palume saata hiljemalt 11. augustil 2016 kl 9.00 meiliaadressile
info@vaiko.ee.
Hinnapakkumises palume lahti kirjutada töö kirjeldus, ülesanded, töö teostamise ajakava ning
esitada tööd teostava vastutava spetsialisti CV, kes peab omama vastavat Inseneri
kutsekvalifikatsiooni.
Hinnapakkumine peab kehtima 90 päeva.
Töö teostamise lõpptähtaeg 30.11.2016.

Lisad:
Lisa 1 – Lähteülesanne

Lisa 1
Lähteülesanne
Pakkumise objekt
Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2017 – 2028.
Olemasoleva olukorra kirjeldus
Kehtiva Vaivara valla ÜVK arengukavaga kaetud perioodiks on aastad 2013-2025.
Arengukava on koostatud 2002. aastal ja täiendatud september 2007- jaanuar 2008 ning 2013.
aastal.
Viimastel aastatel on teostatud suurema mahulisi vee-ja kanalisatsiooni investeeringuid
Sinimäe ja Olgina alevikes.
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (KIK) otsustas selle aasta juunikuus rahastada projekti
„Vaivara küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine“. Tegemist on Vaivara külas
ühisveevärgi ja -kanalsatsiooni rajamise I etapiga ning selle projekti raames on kavas
rekonstrueerida raamatukogu juures olev veehaare, rajada Sirgala mnt piirkonda uus
reoveepuhasti koos biotiikidega, rajada 5 reoveepumplat ning luua Sirgala mnt, Nurme, Rohu,
Jaama, Ristiku ja Jõe tänavate ca 150 elanikule liitumisvõimalus ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga.
Töö kirjeldus
Töö sisuks on koostada Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks
2017-2028 lähtudes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatud nõuetest ning
asjakohastest Euroopa Liidu direktiividest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ja
normdokumentidest.
ÜVK arengukava koostamise käigus tuleb muuhulgas anda ülevaade olemasolevast
situatsioonist, hinnata valla asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste hetkeolukorda, asulate
arenguvajadusi ja -võimalusi arvestades sealjuures sotsiaalmajanduslikke näitajaid. Tuua välja
peamised probleemid ja ohud koos nende kõrvaldamise võimaluste, tehniliste lahenduste ja
alternatiivide hindamisega. Koostada ühisveevärgi-ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemid
ning tegevuste lühi- ja pikaajaline investeeringute kava, finantsprognoos ning prognoositavad
veeteenuste tariifid.
Lisaks dokumendi koostamisele on töö mahus selgituste andmine volikogu komisjonide
koosolekutel ja volikogu istungi(te)l ning ÜVK arendamise kava kooskõlastamine
Keskkonnaameti ja Terviseametiga.
Täiendavad küsimused
Heiki Luts, kontaktandmed +372 503 0201, heiki.luts@vaiko.ee.

