Haldusleping
veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste osutamiseks Narva linnas
Narva,

2008

Narva linn, keda esindab linnapea Tanno Tammiste, kes tegutseb Narva linna pohimaaruse
alusel, uhelt poolt ja AS Narva Vesi, edaspidi nimetatud Vee-ettevotja, keda esindab juhataja
Aleksei Voronov, keda nimetakse edaspidi Pool voi koos Pooled, solmisid lepingu
alljargnevas:
1. Oiguslikud alused
1.1.
Uhisveevargi ja-kanalisatsiooni seaduse §-st 10 19 1 tulenevalt peab Vee-ettevotja
tagama oma tegevuspiirkonnas uhisveevargi ja-kanalisatsiooni toirnimise ja
korrashoiu vastavalt uhisveevargi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale ning
linnavalitsuse ja vee-ettevotja vahel solmitud halduslepingule.
1.2.
Kaesoleva lepinguga reguleerimata kilsimustes juhinduvad Pooled kehtivatest
oigus-ja normatiivaktidest, samuti Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud Narva linna
uhisveevargi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast ning teistest kehtestatud
oigusaktidest.

2. Vee-ettevdtja maaramine ja tegevuspiirkonna ulatus
2.1.
Vastavalt Narva Linnavolikogu 13.09.2000.a. otsusele nr 153/18 «Vee-ettevotja
maaramine Narva linnas» on vee-ettevotjaks Narva linnas AS Narva Vesi ja
tegevuspiirkonnaks Narva linna haldusterritoorium.
3. Omandioigus
3.1.
Vee-ettevotja omandis on uhisveevargi ja-kanalisatsiooni vorgustik ja
infrastruktuur (ehitised, rajatised, seadmed, maajmt.).
3.2.
Poolte iihise finantseerimisega soetatav vara voetakse Vee-ettevotja bilanssi.
3.2.1. Sealjuures koostatakse sellekohane kirjalik kokkulepe, kus satestatakse vara
omandioigus peale vara omandamist.
3.3.
Vee-ettevotjal lasub varade sailitamise kohustus. Samuti saab Vee-ettevotja
oiguse ja kohustuse juhtida ja korraldada uhisveevargi ja-kanalisatsioonialast
hooldustegevust temale kinnitatud piirkonnas.
4. Tegevuskohustused
4.1.
Tulenevalt vee-ettevotj a pohikirj ast, on vee-ettevotj a tegevusvaldkondadeks:
4.1.1. tarbijate joogiveega varustamine, s.h;
4.1.1.1.
toorvee pumpamine selle puhastamine ja joogivee tarbijale juhtimine,
4.1.1.2.
veevorkude ja ehitiste ekspluatatsioon, jooksev- ja kapitaalremont,
4.1.1.3.
elanikkonnale, asutustele ja organisatsioonidele veevarustuse
.konsultatsiooniteenused,
4.1.1.4.
veevarustuse mcoteriistade paigaldamine ja kontrollirnine,
4.1.1.5.
veevarustuse objektide ehituse tehniline jarelevaatus, tellija
funktsioonide taitmine,
4.1.2. reovee arajuhtimise korraldamine ja reoveepuhastuse kindlustamine, s.h
4.1.2.1.
majapidamis-, olme- ja toostuslike heitvete vastuvotmine, nende
puhastamine ja valjalaskmine, setete tootlemine,
4.1.2.2.
heitvete mooteriistade paigaldamine ja kontrollimine,
4.1.2.3.
elanikkonnale, asutuste1e ja organisatsioonidele kanalisatsiooni
konsultatsiooniteenused,
1/5

4.1.2.4.
kanalisatsioonivorkude ja ehitiste ekspluatatsioon, jooksev- ja
kapitaalremont,
4.1.2.5.
kanalisatsiooni objektide ehituse tehniline jarelevaatus, tellija
funktsioonide taitmine,
4.1.3. sadevete arajuhtimine Narva linna territooriumilt ning nende puhastamine, s.h
4.1.3.1.
sadevete kanalisatsiooni ekspluatatsioon ja remont,
4.1.4. tuletorjehudrantide ekspluatatsioon.
5. Uhisveevargi ja-kanalisatsiooni vdrgustik ja infrastruktuuri opereerimine.
5.1.
Vee-ettevotjapoolne hooldustegevus toimub vastavuses Narva linna uhisveevargi
ja-kanalisatsiooni arendamise kavaga, Narva linna uhisveevargi- ja kanalisatsiooni
kasutamise eeskirjadele ja kaesolevale halduslepingule.
6. Finantstegevus.
6.1.
Vee-ettevotja esitab uute veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste hindade
taotlusmaterjalid Narva Linnavalitsusele kinnitamiseks. Narva Linnavolikogu
kehtestab vastavad tariifid Narva Linnavolikogu poolt kehtestatud Narva linna
veevarustuse ja reovee arajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kohaselt.
6.2.
Sademetevee arajuhtimisega kaasnevad kulutused kompenseeritakse sademete -ja
drenaazivee ning muu pinnase-ja pinnavee arajuhtimise eest vastavalt Narva
Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti ning Vee-ettevotja vahel iga-aastaselt
kirjalikult solmitava kasunduslepingule "Avalikelt teedelt, tanavatelt ja valjakutelt
sademe- ja drenaazivee ning muu pinnase ja pinnavee arajuhtimiseks
uhiskanalisatsiooni abil ja puhastamiseks Narva linna territooriumil". Arved
esitatakse Vee-ettevotja poolt igakuiselt. Aasta kulutuste tllempiir lepitakse kokku
iga jargneva aasta kohta eraldi.
6.3.
Tuletorjevee kasutamine on reguleeritud Narva linna tlhisveevargi- ja
kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas. Tuletorjehudrantide hooldusega seotud
kulutused kompenseerib Narva linn Vee-ettevotjale vastavalt Poolte kirjalikule
kokkuleppele. Arved esitatakse Vee-ettevotja poolt ilks kord kvartalis. Aasta
kulutuste iilempiir lepitakse kokku iga jargneva aasta kohta eraldi.
6.4.
Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub vastavalt Narva linna
uhisveevargi ja-kanalisatsiooni arendamisele kavale, mida vajadusel mclemapoolselt
korrigeeritakse ja tapsustatakse.
7. Tehniline inspekteerimine
7.1.
Jareleparimistele, ettepanekutele ja kaebustele, mis on otseselt seotud kaesoleva
Lepingu objektiks oleva uhisveevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste ja
hooldusaluste kusimustega, antakse selgitused Vee-ettevotja poolt.
7.2.
Vee-ettevotja esindajate1 on oma padevuse piires oigus kontrollida tehniliste
ja
tingimuste taitmist veevargi- ja kanalisatsioonisusteemi projekteerimisel
rajamisel ning teha ettekirjutusi uhisveevargi ja -kanalisatsiooni kasutamise
eeskirjadest tulenevalt.
7.3.
Uhisveevarustus- ja kanalisatsioonisusteemidega tlhendatava kinnistu veevargi- ja
kanalisatsiooni vastavust noutele on oigus kontrollida kohaliku omavalitsuse
volikogu otsusega volitatud isikul.
8. Narva Linnavalitsuse oigused ja kohustused
8.1.
Narva Linnavalitsuse oigused ja kohustused uhisveevargi- ja kanalisatsiooni
susteemide toimimise tagamiseks Narva linnas tulenevad uhisveevargi- ja
kanalisatsioo iseadusest, veeseadusest, kohaliku omavalitsuse korraldamise
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seadusest, Narva linna uhisveevargi- ja kanalisatsiooni kasutarnise eeskirjast, Narva
linna uhisveevargi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirjast, Narva linna
veevarustuse ja reovee arajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrast ja muudest
veemajandust reguleerivatest, kuid antud punktis nimetarnata, oigusaktidest.
8.2.
Narva Linnavalitsusel on oigus:
8.2.1. rakendada koiki seadusandlusest, kohalikest normatiiv- ja rakenduslikest
oigusaktidest ja kaesolevast lepingust tulenevaid satteid, et korraldada
uhisveevargi ja-kanalisatsioonialast tegevust oma haldusterritooriumil;
8.2.2. delegeerida Vee-ettevotjale tlhisveevargi ja-kanalisatsiooni hooldarnine ning
nende kaudu vastavate teenuste osutarnine;
8.2.3. kohustada Vee-ettevotjat teenuseid osutarna ja arveldusi teostarna koigi Vee
ettevotjaga teenuslepingu sclminud klientidega;
8.2.4. maaratleda Vee-ettevotja poolt hooldatava uhisveevargi ja-kanalisatsiooni
ulatus teeninduspiirkonnana;
8.2.5. maarata Narva Linnavalitsuse poolt volitatud isikuks Uhisveevargi ja
kanalisatsiooni seaduse §11 19 4 moistes Vee-ettevotj a.
8.3.

Narva Linnavalitsus on kohustatud:
8.3.1. kooskolastama Vee-ettevotjaga kavandatavad teetood Vee-ettevotja
tegevuspiirkonnas.
8.3.2. liilitama veevarustuse ja kanalisatsiooniala puudutavate kusimustega
tegelevate komisjonide kooseisu Vee-ettevotja poolt nimetatud esindajad;
8.3.3. tagarna seadusandlusest tulenevate nouete taitmiseks vajalike abinoude
rakendarnise, mis vdimaldaksid Vee-ettevotj a eelpooltoodust tulenevate
ulesannete ja kohustuste taitmise;
8.3.4. vaatarna veevarustuse ja reovee arajuhtimise teenuse hinna taotluse labi uhe
kuu jooksul alates vee-ettevotja poolt taotluse esitamise momendist,
8.3.5. kompenseerima iga-aastaselt Vee-ettevottele kulud, mis Vee-ettevotja kandis
aastas avalikelt teedelt, tanavatelt ja valjakutelt sademe- ja drenaazivee ning
muu pinnase ja pinnavee arajuhtimiseks uhiskanalisatsiooni abil ja
puhastarniseks ning tuletorjehudrantide korrashoiuks ning uhisveevargist
tulekahjudeks kasutatava vee eest Narva linna territooriumil.
pohjendatud
veevarustuse
ja
8.4.
Vee-ettevotja poolt
valjatootatud ja
kanalisatsiooniteenuste hind kooskolastatakse Narva Linnavolikoguga.
8.5.
Avaldarna hinna muutmise teade kaks korda nadalase vahega kohalikus ajalehes
parast hinna muutmise maaruse vastuvotmist.

9. Vee-ettevotja oigused ja kohustused
9.1.
Vee-ettevotja oigused ja kohustused uhisveevargi- ja kanalisatsiooni susteemide
ja
toimimise
tagarniseks
Narva
linnas
tulenevad
uhisveevargikanalisatsiooniseadusest, veeseadusest, kohaliku omavalitsuse korraldarnise
seadusest, Narva linna uhisveevargi- ja kanalisatsiooni kasutarnise eeskirjast, Narva
linna uhisveevargi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirjast, Narva linna
veevarustuse ja reovee arajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrast ja muudest
veemajandust reguleerivatest, kuid antud punktis nimetarnata, oigusaktidest.
9.2.
Vee-ettevotjal on oigus:
9.2.1. juhtida kindlaksmaaratud piirkonnas uhisveevargi ja-kanalisatsioonialast
hooldustegevust. .
9.2.2. solmida lepinguid koigi isikutega uhisveevargi ja-kanalisatsiooni kaudu
osutatavate teenuste osas koos Narva Linnavolikogu poolt kooskolastatud Narva

linna tihisveevargi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirjadest tulenevate ja
teenustasu oiguste kehtestamisega.
9.2.3. avaldada seisukohta igas veemajandusalases kiisimuses, mis otseselt voi
kaudselt puudutab veevarustuse ja kanalisatsiooni valdkonda.
9.2.4. teha ettepanekuid Narva Linnavolikogu poolt kehtestatud Narva linna
uhisveevargi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja satete muutmiseks ja Ivoi
taiendamiseks, kui viimane on vastuolus oigusaktide, samuti ettevotja ja iildise
nimetatud valdkonna tehnika arengu pohimotetega.
9.2.5. valjastada kirjalikus vonnis kooskolastusi tegevuste kohta, mis otseselt voi
kaudselt mojutavad uhisveevargi ja-kanalisatsiooni valdkonda kas taielikult voi
osaliselt.
9.2.6. olla esindatud koigis veevarustuse ja kanalisatsiooniala puudutavate
kiisimustega tegelevate komisjonide kooseisus;
9.2.7. nouda Narva Linnavalitsuselt sademetevee ja drenaazivee ning avalikelt
teedele ja tanavatelt arajuhtimisega ning tuletorjehudrantide hooldamisega ning
tulekahjude kustutamiseks mineva vee kasutamisega kaasnevate tegelike
kulutuste kompenseerimist.
9.3. Vee-ettevotja kohustused:
9.3.1. Vee-ettevotja on kohustatud:
9.3.1.1. vastutama oma omandis kasutuses oleva uhisveevargi ja
kanalisatsiooni otstarbelise vara korrasolekuja sailimise eest,
9.3.1.2.
kindlustama veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste pideva, katkematu
osutamise koigile klientidele, kellega Vee-ettevotja on solminud
vastavasisulise teenuslepingu uhisveevargi ja-kanalisatsiooni kasutamise
eeskirjas toodud korrale,
9.3.1.3.
tagama uhisveevargi ja-kanalisatsiooni kaudu osutatavate teenuste
ncuetekohased kvaliteedi tasemedja nouded kuni piiritluspunktini,
9.3.1.4. vcimaldama kinnistute veevargi ja kanalisatsiooni liitumise Vee
ettevotja omandis oleva uhisveevargi ja-kanalisatsiooniga vastavalt
kehtivale seadusandlusele,
9.3.1.5.
oma tegevuse korraldamiseks omama seaduses ettenahtud
veekasutusluba;
9.3.1.6.
eelnevalt informeerima Narva Linnavalitsust mistahes uhisveevargi ja
-kanalisatsiooni osa sulgemist kestvusega rohkem kui kaheteistkiimneks
tunniks;
.
9.3.1.7.
infonneerima avariide puhul kliente, vastavalt kehtestatud Narva linna
uhisveevargi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale;
9.3.1.8.
hankima remonttoode piirkonnas teostatavate kaevetoode tarvis Narva
Linnavalitsuselt kaevetoode loa ning parast toode teostamist taastama
endise tee-/pinnasekatte olukorra hiljemalt 15 paeva jooksul peale
remonttoode Iopetamist.
9.3.1.9. andma oma tegevuspiirkonnas valja uhisveevargi ja-kanalisatsiooni
ehitiste ja rajatistega liituvate kinnistute tarvis vee-ja kanalisatsiooni
tehnilisi tingimusi ja jalgima nende taitmist nii projekteerimisel, ehitamisel
kui ka ekspluatatsiooni andmisel
9.3.1.10. nouda uhisveevargi ja-kanalisatsioonile kahjude tekitajalt hiivitust
seadusega satestatud korras.
9.3.1.11. Vee-ettevotja korraldab vee-arvestite paigaldamise, taatlemise ja
vahetamise.
9.4. Kohustused tehnoloogiliste seadmete osas:
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9.5.

Tehnilised nouded Vee-ettevotjale:
Minimaalne Vee-ettevotja poolt garanteeritud veesurve hoone/elamu veevotusisendil
peab olema oisel ajal vahernalt 2,6-2,8 kg/ern", paevaselt ajal vahemalt 3,0-3,2
kg/crrr'.

10. Vastutus ning planeerimine ja arendus
10.1. Narva Linnavalitsuse iilesandeks on korraldada veevarustust ja kanalisatsiooni
Narva linna administratiivterritooriumil.
10.2. Vee-ettevotja, omades ametialaseid teadmisi ja oskusi veevarustuse ja
kanalisatsiooni alal, tegutseb oma tegevus- ja vastutusala piirides ning taidab
kokkuleppelisi kontrolli-, jarelvalve ja arendustegevusega seonduvaid kohustusi ja
teeb selleks asjakohaseid kulutusi.
10.3. Vee-ettevotja on kohustatud Narva Linnavalitsusele jooksvalt kokkuleppelises
mahus aru andma ettevotte majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast ning
tema halduses oleva uhisveevargi ja-kanalisatsiooni tehnilisest seisukorrast, millised
voivad mojutada valdkonna arengut ja Narva linna eelarve kavandamist.
11. Lepingu loppemine ja muudatuste tegemine
11.1. Lepingu muudatused ja parandused peavad olema fikseeritud Poolte vahel
taiendava kirjaliku kokkuleppena.
11.2. Lepingu muudatuste ettepanekust tuleb teisele Poolele kirjalikult teatada. Lepingu
muutmiseks ettepaneku saanud Pool peab teatama oma seisukohast Lepingu
muutmiseks kirjalikult teisele Poolele hiljemalt 14 kalendripaeva jooksul arvates
ettepaneku kattesaamisest.
11.3. Osapoolte vahelised vaidlused lahendatakse iildjuhul vastastikusel kokkuleppel.
Molcmapoolsc kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi
seadusandlusega ettenahtud korras.
11.4. Kaesolev Leping koostatud eesti keeles kuuel lehel kahes identses, vordvaarset
juriidilist joudu omavas eksemplaris, millest uks eksemplar antakse Vee-ettevotjale
ja teine Narva Linnavalitsusele.
11.5. Kui Lepingu tingimuste muutmine tuleneb kehtivast seadusandlusest, on Pooltel
oigus ja kohustus Lepingu tingimuste muutmiseks automaatselt.
11.6. Leping joustub alates allakirjutamise momendist ja on solmitud maaramata ajaks.
12. Poolte andmed
Narva Linnavalitsus
Peetri pl 5
20308 Narva
registrikood 75003909
tel (35) 99001
faks (35) 99010
"..~"

~

AS Narva Vesi
Kulgu 4
20104 Narva
registrikood 10369373
tel (35) 69 000
faks (35) 69 001
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Tarmo Tammiste
Narva linnapea
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