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Protokollis: Katrin Rajamäe (koordinaator)
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1. Arutelu jätkamine ÜVK teemal
2. Rahvaküsitluste tulemused
3. Ühinenud omavalitsuse nimi
4. Jooksvad küsimused.
Koosoleku käik:
1. Arutelu jätkamine ÜVK teemal.
Juhtkomisjoni esimees andis kõigepealt sõna AS Emajõe Veevärk juhatuse liikmele.
A. Aruhein: Meie oleme seadnud piiriks, et Tartu linnast raadiusega kuni 80 km
võiks ulatuda Emajõe Veevärgi hallatav piirkond, kuid agressiivset ülevõtmist me
kindlasti ei tee. Kui omavalitsused on valmis meiega liituma, siis me kaalume seda.
Praeguse KIKi määruse kohaselt on projektide omaosalus 15% vee-ettevõtetele.
Kuid praegu on olnud KIKi sõnum see, et järgmisel aastal on KIKi eelarve veel
väiksem. Olen ka Keskkonnaministeeriumi seadusloomesse kaasatud, seal on
käinud läbi eelnõud, kus KIKi projektide omaosalus on 35%, regionaalsetel
ettevõtetel aga 25%. Suuremad punktid saavad need, kellel on suurem omaosalus
ja põhiprojekt valmis. Uueks piiriks võib saada 2000 inimekvivalenti, mis oleks
antud piirkonna jaoks halb uudis. On ka selline jutt olnud, et hakatakse vaatama
asumipõhiselt, kui suur peaks olema omaosalus. Emajõe Veevärgi pluss on see, et
regionaalseid vee-ettevõtteid eelistatakse soodsama omaosalusega.
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Emajõe Veevärgi teenitud tulukus jagatakse aktsionäride vahel vastavalt aktsiate
arvule. Emajõe Veevärgil on kohustus teenitud tulu omavalitsusse tagasi
investeerida. Uute aktsionäride osas käib asi nii, et vald võõrandab ettevõttele
varad, mille vastu AS emiteerib aktsiaid 10% osas varade väärtusest. Kui nt
omavalitsuses on vaja teha investeeringuid 100 000 euro eest, siis omavalitsus
tasub 10 000 eurot, et aktsionäriks saada. Uute omavalitsuste puhul on miinuseks
see, et varem oli abirahade protsent 10-15%. Praegusel hetkel on lahendus selline,
et aktsiad tuleks osta välja ülekursiga ehk 10 000 väärtuses aktsiate eest tuleb
omavalitsusel tegelikult tasuda 25 000 eurot. Nüüd on küsimus, kas uued
omavalitsused on sellega nõus.
P. Kostromin: Oletame, et Mustvee astuks teie liikmeks, kuidas oleks siis varadega?
Me oleme laenu võtnud investeeringute tegemiseks, kas siis AS võtab ka laenu
üle?
A. Aruhein: Ei, laenu üle ei võta, kuid emiteerime aktsiaid 10% väärtuses varadest.
Need omavalitsused, kus Emajõe Veevärk on opereerinud ja tulukust teeninud,
maksab ettevõte omaosaluse. Me ettevõtte siseselt teeme rahastamist nii, et nt
ühes omavalitsuses tehakse kõik ära ja siis see omavalitsus nt 5 aastat ei saa
investeeringuid. Mustvee linn on üsna suur asum ja kõik sõltub konkreetsest
omavalitsusest. Oleme panustanud ka projekteerimisse. Olemasolevatel
aktsionäridel oleme need projektid oma rahaga tellinud. Kui nt 5 aasta tulukus
katab ära, siis me teeme ise seda. Nt Alaltskivi ja Kallaste ei ole oma raha üldse
pannud, Emajõe Veevärk on tellinud neile projektid ja Kallaste puhul linn ei pane
ise omaosalust. Uutele aktsionäridele ma ei saa hetkel lubada, et Emajõe Veevärk
investeerib nt ise 10% omaosalust. Kui omavalitsus tasub esimese sissemaksu ära,
siis pärast enam omavalitsus midagi juurde panema ei pea. Avinurme vald on
aktsionär aastast 2004, opereerinud oleme seal aastast 2007. Raha on andnud
juurde need omavalitsused, kes on tahtnud kiiremini saada oma ivesteeringud
tehtud.
Kohalikul omavalitsusel on võimalik varad välja võtta. Põhimõte on see, et 5 aastat
pärast abiraha toel investeeringu tegemist on võimalik need varad kätte saada.
P. Kostromin: Mustvee linn tegi KIKile taotluse, omaosalus on 130 000. Kuidas nüüd
oleks, kui tahaksime anda varad üle Emajõe Veevärgile?
A. Aruhein: Seda peab vaatama konkreetsel juhul. Ma ei välista seda, et Emajõe
Veevärk ei võta laenu üle, mis on tehtud investeeringuks. Ainus asi, et siis ei saa
selles osas aktsiaid emiteerida.
H. Soosaar: Mis seisukoha Emajõe Veevärgi nõukogu võttis Saare ja Kasepää
suhtes? Palun räägi ka võimalikust ÜVK seaduse muudatusest.
A. Aruhein: Riigi eesmärk on see, et regionaalsed ettevõtted saaksid ise hakkama,
seega tahetakse omaosalust veelgi suurendada perspektiivis. Emajõe Veevärk on
valmis võtma kõik soovijad, sellel reedel on nõukogu koosolek. Nõukogu teeb
aktsionäridele ettepaneku võtta vastu uusi omavalitsusi aktsionärideks. Kui te
tahate praegu ikkagi investeeringuid teha, siis on viimane aeg midagi ette võtta,
sest 5 aasta pärast ei pruugi enam seda rahastust üldse tulla. Üldine reegel on
see, et kui on alla 2000 inimese teenindada, siis eraldi vee-ettevõte pidada ei saa
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ilma seda doteerimata. Hetkel on meie teenuse hinnad all, sest selle hinnaga ei
teenita kulumit. See on see, mida tahetakse praegu muuta.
Juhtkomisjon võttis informatsiooni teadmiseks.

2. Rahvaküsitluste tulemused.
Ühinemise koordinaator tutvustas 20. ja 21. novembril toimunud rahvaküsitluste
tulemusi. Küsitluse tulemused on koondatud järgnevatesse tabelitesse:
Osalusaktiiv
sus
1.
2.
Nimekirja
küsimusele
küsimusele
kantud isikute vastanute
vastanute
arv
arv
%
arv
%
Avinurme
vald
1100
82
7,45%
80
7,27%
Lohusuu vald
603
41
6,80%
40
6,63%
Kasepää vald
1070
99
9,25%
85
7,94%
Saare vald
999
74
7,41%
70
7,01%
Mustvee linn
1194
130
10,89%
130
10,89%
KOKKU:
4966
426
405

Küsimus: Kas toetate Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu
valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemist ühiseks
omavalitsusüksuseks?
JAH (isikute
%
EI (isikute
%
arv)
osalejatest arv)
osalejatest
Avinurme
vald
76
92,68%
6
7,32%
Lohusuu
vald
37
90,24%
4
9,76%
Kasepää
vald
46
46,46%
53
53,54%
Saare vald
64
86,49%
10
13,51%
Mustvee linn
128
98,46%
2
1,54%
KOKKU:
351
82,39%
75
17,61%
Küsimus: Millist nime eelistate ühinenud
omavalitsuse nimena?
Kesk-Peipsi
Mustvee vald %
vald (isikute %
(isikute arv)
osalejatest
arv)
osalejatest
Avinurme
48
60,00%
32
40,00%
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vald
Lohusuu
vald
Kasepää
vald
Saare vald
Mustvee
linn
KOKKU:

25

62,50%

15

37,50%

36
43

42,35%
61,43%

49
27

57,65%
38,57%

121
273

93,08%
67,41%

9
132

6,92%
32,59%

R. Pajula: Küsimus Kasepää vallale, kas küsitluse tulemus võib mõjutada edasisi
läbirääkimisi?
L. Mangulson: Meie volikogu on teinud otsuse, et ühinetakse. Lõpliku otsuse
ühinemise osas teeb siiski volikogu. Kasepää järgmine volikogu on 5. detsembril.
M. Tiik: Tegelikult oli tulemus hea, arvestades Kasepää ja Mustvee omavahelist
seisu.

3. Ühinenud omavalitsuse nimi.
Juhtkomisjoni esimees tegi ettepaneku arvestades rahvaküsitluse tulemusi lisada
ühinemislepingusse ühinenud omavalitsuse nimeks „Mustvee vald“.
Toimus hääletamine: poolt oli 12 juhtkomisjoni liiget, erapooletu 1, vastu ei olnud
keegi.
Otsustati: Ühinemislepingusse lisatakse ühinenud omavalitsuse nimeks „Mustvee
vald“.
4. Jooksvad küsimused.
Koordinaator tõi välja, et juhul kui tuleb täiendusi volikogudest ühinemislepingule,
siis peame tegema juhtkomisjoni koosoleku 8. või 9. detsembril. Lepiti kokku, et
omavalitsused annavad teada koordinaatorile kui volikogude istungitelt tuleb
ettepanekuid ühinemislepingule.
Järgnevalt arutati ühise volikogude istungi korraldamist 21. detsembril. Istung
toimub Mustvee Kultuurikeskuse suures saalis. Istungi läbiviimisel tuleb järgida iga
omavalitsuse põhimäärust ning protokollid eraldi vormistada. Ühinemislepingule
tuleb juurde allkirjaleht, kuhu volikogude esimehed sümboolselt annavad allkirjad
pärast istungit.
Istungile kaasatakse meedia: Vooremaa, Põhjarannik, Tartu Postimees.
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