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HEA TAHTE JA KOOSTÖÖ LEPING 
 
 

4.06.2018 Tallinnas 
 
 
PREAMBUL 
 
 

Keskkonnaministeerium, asukoht Narva maantee 7a, Tallinn, keda esindab seaduse ja 
Keskkonnaministeeriumi põhimääruse alusel minister Siim Kiisler, ja 

 

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, registrikood 90005946, asukoht 
Narva maantee 7a, Tallinn (edaspidi KIK), keda esindab seaduse ja põhikirja alusel 
juhataja Veiko Kaufmann, ning 

 

Eesti Vee-ettevõtete Liit, registrikood 80091146, asukoht Järvevana tee 3, Tallinn 
(edaspidi EVEL), keda esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse esimees Hans Liibek 
 
 

arvestades, et 

 

1) Keskkonnaministeerium on 17.05.2018 määruse nr 12 „Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord“ alusel välja 
töötanud toetusmeetme, millega toetatakse üle 2000 inimekvivalendi 
reostuskoormusega reoveekogumisaladel eraisikuid ühisveevärgi ja  
-kanalisatsiooniga liitumisel või reovee kogumise mahuti rajamisel; 

 
2) KIK on toetusmeetme tingimuste alusel välja kuulutanud avatud taotlusvooru 

alates 5.06.2018; 
 
3) EVELi liikmed on vee-ettevõtted, kellele kuuluva taristuga liituvad toetusmeetme 

alusel toetust saavad eraisikud; 
 
4) kõigi osapoolte eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava 

joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine üle 
2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel. 

 
 

on sõlminud kokkuleppe alljärgnevas: 

 

kõik osapooled annavad endast parima, et kaasa aidata toetusmeetme edukale 
rakendamisele ning eraisikute aitamisele toetuse taotlemisel ja rakendamisel. 
 
 
 
 



2(4) 
Hea tahte ja koostöö leping 

 
 
 
Keskkonnaministeeriumi lubab, et 

 
1) teavitab eraisikuid toetuse taotlemise võimalusest ning nõustab neid taotluse 

koostamisel ja toetuse kasutamisel; 
 

2) arvestab võimalusel lepingupartneritelt toetusmeetme tingimuste kohta saadud 
tagasisidet;  
 

3) suunab toetusmeetmesse võimalusel lisavahendeid, kui esitatud taotluste hulk 
ületab etteantud eelarvet;  

 
4) laiendab võimalusel toetusmeedet alla 2000 inimekvivalendi reostuskoormusega 

reoveekogumisaladele; 
 

5) jagab toetusmeetme rakendamisel tekkinud parimaid praktikaid ja soovitusi 
lepingupartneritele ja eraisikutele. 

 
 
KIK lubab, et 

 
1) teavitab eraisikuid toetuse taotlemise võimalusest, levitab infot potentsiaalsetele 

taotlejatele oma kodulehe, infokirjade, infopäevade ja meedia kaudu; 
 

2) nõustab ja abistab eraisikuid taotluse koostamisel ja toetuse kasutamisel; esitab 
oma küsimused ja selgitused lihtsalt ja arusaadavalt; 

 
3) rakendab toetusmeedet kohusetundlikult, täpselt ja asjatundlikult;  

 
4) suhtub kõikidesse taotlustesse ja taotlejatesse võrdväärselt ning tagab, et 

taotlused saaksid õigeaegselt menetletud; 
 

5) tagab, et toetust kasutataks sihipäraselt;  
 

6) ennetab võimalikke probleeme ja informeerib neist taotlejaid ning teeb kõik 
endast oleneva rikkumiste ärahoidmiseks; 

 
7) annab lepingupartneritele tagasisidet nii toetusmeetme rakendamise 

edusammudest kui probleemidest ning teeb vajadusel ettepanekuid 
toetusmeetme tingimuste täiendamiseks; 

 
8) arvestab võimalusel lepingupartneritelt saadud tagasisidet ning täiendab 

taotluste menetlemise ja toetuse rakendamise protsessi;  
 

9) jagab toetusmeetme rakendamisel tekkinud parimaid praktikaid ja soovitusi 
lepingupartneritele ja eraisikutele. 

 
 
EVEL koos oma vee-ettevõtjatest liikmetega lubab, et 

 
1) teavitab eraisikuid toetuse taotlemise võimalusest ning nõustab ja abistab neid 

taotluse koostamisel ja toetuse kasutamisel; 
 

2) arvestab toetusmeetme rakendamise perioodil suureneva liitumissoovide arvuga 
ning korrigeerib vajadusel oma tööprotsesse;  
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3) avaldab kodulehel tegevuste nimekirja, teavitamaks, mida peavad eraisikud 
tegema, et liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga; 

 
4) väljastab ja kooskõlastab vajalikke dokumente ning sõlmib ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooniga liitumise lepinguid liigselt aega kulutamata; 
 

5) arvestab toetusemeetmest tingitud liitumistingimuste täpsustamise ja 
kinnituskirjade väljastamise vajadusega; 

 
6) vajadusel ja võimalusel koostab koostöös kohaliku omavalitsusüksusega 

majanduslikult vähem võimekate (eakamad inimesed, paljulapselised pered vms) 
eraisikute eest taotluse ja viib projekti nende eest ellu;  

 
7) loobub võimalusel liitumistasudest toetusmeetme rakendamise perioodil; 

 
8) teostab võimalusel reovee kohtkäitlussüsteemide ja erakaevude joogivee 

kvaliteedi tasuta seiret, selleks et suunata eraisikuid liituma ühisveevärgi ja  
-kanalisatsiooniga; 

 
9) juurutab ja rakendab toetusmeetme elluviimise parimaid praktikaid; 

 
10) teavitab edusammudest ja probleemidest lepingupartnereid ning teeb vajadusel 

ettepanekuid toetusmeetme tingimuste muutmiseks. 
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SÕLMITUD 4.06.2018 TALLINNAS ALLAKIRJUTANUD POOLTE VOLITATUD ESINDAJATE 
POOLT: 
 
Keskkonnaministeerium   
Narva maantee 7a  
15172 Tallinn  
Tel. 6262 802  
E-post 
keskkonnaministeerium@envir.ee  

 

  
Esindaja  
 
Siim Kiisler 
Keskkonnaminister 
 
 
 

 

 
.......................................... 

 

(Allkiri)  
 
 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Narva maantee 7a 
15172 Tallinn 
Tel. 627 4171 
E-post info@kik.ee  
 
Esindaja 
 
Veiko Kaufmann 
Juhataja 
 
 
 
 
.......................................... 
                               (Allkiri) 
 
 
MTÜ Eesti Vee-ettevõtete Liit 
Järvevana tee 3, 10132 Tallinn 
10132 Tallinn 
Tel. 5309 2153 
 
E-post evel@evel.ee  
 
Esindaja 
 
Hans Liibek 
Juhatuse esimees 
 
 
 
 
.......................................... 

 (Allkiri) 
 


