Vaivara valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord
1. Käesolev kord reguleerib vee-ettevõtja poolt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaudu
osutatava veevarustuse ja heitvee (heit-, sademe-, drenaazi- ning muu pinnase ja pinnavee)
ärajuhtimise teenuse (edaspidi teenus) hinna reguleerimist Vaivara valla haldusterritooriumil.
2. Teenuse hind moodustub:
abonenttasust;
tasust võetud vee eest (veetarbimistasu);
tasust heitvee ärajuhtimise eest.
3. Teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
põhjendatud tootmiskulude katmine (sh keskkonna maksude tasumine);
kvaliteedi - ja ohutusnõuete ning keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
põhjendatud tulukus, mis võimaldaks teha arengukavas ettenähtud investeeringud, tagada
laenude tagasimaksmine ja intressikulude katmine.
Tulukus loetakse põhjendatuks, kui see ei ületa 10% käesoleva korra punkti 3 alapunktides
sätestatud tingimuste täitmisega seotud kulusid.
4. Teenuse hinna kehtestamiseks esitab vee-ettevõtja Vaivara Vallavalitsusele kirjaliku
taotluse, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
teenuse eeldatav maht vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas;
teenuse hinna kalkuleeritud põhjendus tulenevalt vee-ettevõtja arengukavast ja
finantsprognoosist;
kulutuste kasvu põhjendus;
kehtestatava hinna soovitud rakendamise aeg.
Vaivara Vallavalitsusel on õigus nõuda vee-ettevõtjalt täiendavaid andmeid, mis mõjutavad
teenuse hinna kujundamist.
5. Hind kuulub reguleerimisele, kui:
teenuse müügimaht on muutunud rohkem kui 10%;
vee- ja kanalisatsiooniehitiste rekonstrueerimise tulemusena või muudel põhjustel on oluliselt
muutunud tehnoloogilised protsessid;
teenuse hinda mõjutavad riiklikult reguleeritavad hinnad, maksud, tariifid või muud maksed on
muutunud.
6. Vaivara Vallavalitsus on kohustatud tegema otsuse hinna kehtestamise või taotluse
tagasilükkamise kohta 30 kalendripäeva jooksul pärast vee-ettevõtja poolt taotluse esitamist.
7. Kehtestatud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna avalikustab vee-ettevõtja
vähemalt üks kuu enne selle rakendamist vastavalt Vaivara valla põhimäärusele.
8. Vee ja heitvee abonenttasu kehtestatakse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
korrasoleku ja nõuetekohase toimimise tagamiseks vajalike püsikulude osaliseks katmiseks ja
kulude õiglasemaks jaotamiseks klientide vahel.
9. Vee ja heitvee abonenttasu maksavad kõik kliendid, kelle veevärk ja kanalisatsioon on
ühendatud valla veevärgi ja kanalisatsiooniga ning kellel on kehtiv teenusleping.
10. Vee ja heitvee abonenttasu määrad sh baasmäärad ning arvutuse alused kehtestab
Vaivara Vallavolikogu.
11. Vee ja heitvee abonenttasu ning arvutuse aluste kehtestamisel peab arvestama:

põhjendatud püsikulude katmist kokkulepitud proportsioonis nii, kuid mitte üle 10 %;
abonenttasu ühtse baasmääraga ühe korteri kohta, kus veetarvitus on kuni 15 m? kuus
eelmise kalendriaasta keskmisena. Elamute ja mitteeluruumide puhul, kus kliendi veetarvitus
on kuni 15 m? kuus eelmise kalendriaasta keskmisena, võrdsustatakse nende abonenttasu
baasmäär ühe korteri baasmääraga, suurema veetarvituse korral selle kordsena;
tarbijagruppidega lähtudes nende veetarvitusest ja ärajuhitava heitvee reostusastmest ja
kogusest.
12. Vee ja heitvee abonenttasu suuruse kliendile määrab vee-ettevõtja vastavalt Vaivara
Vallavalitsuse määrusega kehtestatud vee ja heitvee abonenttasu määradele ning arvutuste
alustele.
13. Abonenttasu makstakse vastavalt teenuslepingule.
14. Kui klient kasutab ainult üht: kas veevarustuse või heitvee ärajuhtimise teenust maksab ta
pool abonenttasust.
15. Vee ja heitvee abonenttasu määrade muutumine toimub vee-ettevõtja poolt Vaivara
Vallavalitsusele esitatava kirjaliku taotluse alusel vastavuses käesoleva korra üldosale.
16. Veetarbimis- ja heitveetasu määrad kehtestab Vaivara Vallavalitsus ühisveevärgist võetud
1m? heitvee kohta. Heitveetasu määra kehtestamisel näha ette baasmäär ning arvutuse
alused sõltuvalt heitvee reostusastmest.
17. Veetarbimise tasu suurus arvutatakse vee-ettevõtja poolt, vastavalt veetarbimistasu
määrale ja kliendi poolt ühisveevärgist võetud veekogusele, mida mõõdetakse veearvestiga
või määratakse vallavolikogu poolt kehtestatud "Vee kasutamise normide" ja "Vaivara valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja nende kasutamise eeskirja" järgi.
18. Heitveetasu suurus arvutatakse vee-ettevõtja poolt vastavalt heitveetasu määrast ning
kliendi poolt ühiskanalisatsiooni juhitud heitvee kogusest ja reostusastmest, mida mõõdetakse
või arvutatakse "Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja nende kasutamise
eeskirja" järgi.
19. Veetarbimise ja heitveetasu makstakse vastavalt teenuslepingule.
20. Veetarbimise ja heitveetasu määra muutmine toimub vee-ettevõtja poolt Vaivara
Vallavalitsusele esitatava kirjaliku taotluse alusel vastavuses käesoleva korra üldosale.
21. Kui korras märgitud õigusakt ei ole jõustunud, kehtib käesoleval ajal vastavaid suhteid
reguleerivad aktid niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus seaduse, käesoleva korra või muude
kehtivate õigusaktidega.
22. Enne käesoleva korra jõustumist kliendi ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud lepingud kehtivad
niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus seaduse või muude kehtivate õigusaktidega. Nimetatud
lepingute asendamine käesoleva korra nõuetele vastavate lepingutega tuleb lõpetada
hiljemalt 2001 aasta 31.detsembriks.

