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O T S U S  

 

Tabasalu 27. detsember 2018 nr 115 

 

Vee-ettevõtja määramine Tiskre-

Harkujärve vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas 

 

 

Harku Vallavolikogu 29.12.2016. a otsusega nr 152 on kehtestatud ühtne Tiskre-Harkujärve vee-

ettevõtja tegevuspiirkond (Lisa 1). Nimetatud tegevuspiirkonnas on Harku Vallavolikogu 

otsustega 28.08.2003 nr 71 ja 22.02.2006 nr 13 määratud piirkonna vee-ettevõtjaks ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 2 alusel AS Tallinna Vesi.  

 

OÜ Strantum, kui selle piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste omanik, on esitanud 

10.12.2018. a Harku Vallavalitsusele ettepaneku määrata ennast Tiskre-Harkujärve vee-ettevõtja 

tegevuspiirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 21 alusel vee-ettevõtjaks. 

 

Harku Vallavalitsus edastas 06.12.2018. a käesoleva Harku Vallavolikogu otsuse eelnõu AS-le 

Tallinna Vesi tutvumiseks, arvamuse avaldamiseks ja vastuväidete esitamiseks tähtajaga 

10.12.2018. Nimetatud tähtaja jooksul esitas AS Tallinna Vesi ettepanekuid ja arvamusi, mille 

alusel täpsustati käesolevat Harku Vallavolikogu otsust. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni seaduse § 7 lõike 21, lõike 23 ja lõike 3 ning OÜ Strantum 10.12.2018. a esitatud 

avalduse alusel Harku Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Määrata vee-ettevõtjaks alates 01.07.2019 kuni 30.06.2029 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

omanik OÜ Strantum (registrikood 10731164, asukohaga Kooli 2A, Tabasalu alevik, Harju 

maakond, 76901) vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks Harku valla Tiskre-Harkujärve 

vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas. 

 

2. Haldusülesande täitmisega seotud investeeringute rahastamise alused ja ulatus määratakse 

eraldi Harku valla õigusaktiga ning avalikelt teedelt, tänavatelt ja platsidelt sademe-, 

drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise rahastamise vajadus 

ja ulatus lepitakse kokku sellekohase halduslepinguga. 

 

3. Järelevalvet vee-ettevõtja tegevuse vastavuse üle ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ja 

Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskirja, ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni arendamise kava ning vee-ettevõtja poolt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

seaduse nõuetele mittevastavate tingimuste seadmise üle liitumislepingule või vee-ettevõtja ja 

kliendi vahelise ühisveevärgist vee võtmiseks ja reovee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni 

lepingule teostab Harku Vallavalitsus.  
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4. OÜ Strantum on kohustatud esitama Harku Vallavalitsusele majandusaasta aruande hiljemalt 

30 päeva jooksul pärast selle kinnitamist.  

 

5. Vee-ettevõtja peab vähemalt 12 kuud enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse pakkumise 

peatamist või lõpetamist kohalikku omavalitsust ja Konkurentsiametit kirjalikult informeerima 

peatamise või lõpetamise ajakavast ja esitama ülevaate abinõudest, mis tagavad ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni seadusest ja kohaliku omavalitsusega sõlmitud lepingutest tulenevate 

nõuete täitmise.  

 

6. Tegevuse lõpetamine ja peatamine on lubatud üksnes juhul, kui ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni seadusest ja Harku Vallavalitsusega sõlmitud lepingutest tulenevate vee-

ettevõtja kohustuste täitmise tagab Harku Vallavolikogu poolt määratud teine vee-ettevõtja või 

juhul, kui vee-ettevõtja kohustuste täitmine on tagatud muul moel ja Konkurentsiamet kiidab 

selle heaks. 

 

7. Tunnistada alates 01.07.2019.a kehtetuks Harku Vallavolikogu 28. august 2003 otsus nr 71 

„Vee-ettevõtja määramine“ ning Harku Vallavolikogu 22. veebruar 2006 otsus nr 13 „Vee-

ettevõtja kinnitamine Tiskre küla lõunaosa vee-ettevõtte tegevuspiirkonnas“.  

 

8. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul selle teatavakstegemisest arvates, esitades 

vaide Harku Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna 

Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.  

 

9. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Kalle Palling  

Vallavolikogu esimees  

  

 

 

 

 


