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Nõusoleku andmine Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammis „ER54 – PureWater“
osalemiseks ning varalise kohustuse võtmiseks
Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi „ER54 – Pure Water“ peamine eesmärk on tagada
pikas perspektiivis korralik elukeskkond ja ühiste veevarude kvaliteedi parandamine nende
reostuskoormuse vähendamise kaudu.
Programmi partneriteks on Venemaa poolelt Velikiye Luki linnast vee-ettevõte „Vodokanal“
ja Eestist Alutaguse Vallavalitsus. Projektiga seotud partneriteks on Velikyie-Luki linna
administratsioon, Pihkva piirkonna majandusarengu ja investeerimispoliitika komisjon
ja Alutaguse Haldus OÜ. Projektiga seotud partnerid panustavad peamiselt
reoveepuhastusrajatiste hooldamisse ja tagavad projekti sujuva rakendamise.
Projekti eesmärgiks on ehitada Alutaguse valda Kuremäe külla (katastritunnus 22901:001:
0493) uus kaasaegne reoveepuhasti. Praegu asub Kuremäe külas (reoveekogumisala
RKA0440111; KKR kood PUH0440390) reoveepuhasti EKE B14/21, mille aktiivmuda
puhastusjaam on ehitatud juba 1973. aastal. Reoveepuhastusjaamal puudub tehniline hoone
ning keemiline fosforiärastusmahuti, puhastusseadmed asuvad praktiliselt pinnasel. Hetkel
saab vana seade teenindada ainult 100 inimest. Kuremäe külas elab 01.01.2020. a seisuga 268
inimest. Kuremäe küla on Alutaguse valla üheks vaatamisväärsuseks ja turismimagnetiks seal
asuva Kuremäe kloostriga. Seal asuvad mitmed korterelamud, perearstikeskus ja
raamatukogu, 2 kauplust, 2 kohvikut ja hostel ning suvel turistide teenindamiseks avalikud
tualetid. Kuremäe küla lõunaosas on olemas ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Asula põhjaosas
on vaid vähesel osal elanikkonnast ühisveevärk, ühiskanalisatsioon puudub. Reovee
kogumiseks kasutatakse kaevusid. Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava kohaselt on plaanis esmajärjekorras osaliselt rekonstrueerida ja laiendada
Kuremäe küla veevarustust ja kanalisatsiooni. Projekti osana ehitatakse olemasoleva
reoveepuhasti kõrvale uus reoveepuhasti, torustik ühendatakse uue reoveepuhastiga ning
viimasena demonteeritakse juba amortiseerunud vana reoveepuhasti.
Alutaguse valla Kuremäe asula reoveepuhasti ehitusprojekti kohaselt uus reoveepuhasti
põhineb annuspuhasti tehnoloogial. Reoveepuhastus algab mehaanilise puhastusega
automaatvõres ning jätkub bioloogilise puhastusega annuspuhastis. Heitvesi juhitakse
reoveepuhastist otse suublasse, milleks on Soompää kraav. Puhastusprotsessi käigus tekkiva
liigmuda eelkäitlemiseks ja kogumiseks rajatakse mudatihendusmahuti.
Projekti eelarve koos käibemaksuga on 286 740 eurot. Euroopa Liidu poolne rahastus on
216 999 eurot ehk 75,67% projekti eelarvest. Projekti omaosalus on 69 741 eurot ehk 24,33%.
Eeldatav ehituslik maksumus on 231 600 eurot, täpne maksumus selgub hanke käigus.
Projekti periood on 24 kuud, see algab 01.03.2020 ja lõpeb 28.02.2022.
Lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8,
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõigete 2 ja 3 alusel ja lähtudes
vallavalitsuse ettepanekust
Alutaguse Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Anda nõusolek Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammis „ER54 – PureWater“
osalemiseks.
2. Garanteerida taotluse heakskiitmisel ja finantseerimisel nõutav projekti omafinantseering
aastatel 2020-2022 summas 69 741 eurot.
3. Määrata projekti juhiks ja Alutaguse valla poolseks esindajaks Taavi Vogt.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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