
 

 

AS Emajõe Veevärk allkirjastas piiriülese koostööprojekti raames Palamuse  aleviku 

vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde hankelepingu 

 

Käesoleva aasta aprillis allkirjastati riigihanke menetluse tulemusena ehitustööde 

töövõtuleping AS Emajõe Veevärk poolt konsortsiumiga OÜ Trassiehitus ja OÜ Rehe Ehitus 

vahel Palamuse aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde teostamiseks vastavalt 

eelnevalt koostatud tööprojektile. Töid finantseeritakse Euroopa naabrus- ja 

partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2017-2013 toetuslepingu 

raames. 

Töö sisuks on Palamuse aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd Mäe, Suur, Pärna, 

Uus ja Kalmistu tänavate lõikes koos kõigi tööde teostamiseks vajalike materjalide, 

konstruktsioonide ning ehituse käigus paigaldatavate seadmete tarnetega kuni töö täieliku 

valmimiseni ning kogu töö kohta nõuetekohase täitedokumentatsiooni koostamiseni ja 

vastuvõtuakti, kasutusloa või muu seadusest tuleneva dokumendi allkirjastamiseni. 

Kokkulepe sätestab lepingu esemena kõik tööd ja toimingud, mille teostamine ning teostamise 

korraldamine on Töövõtja kohustuseks. Ehitustööde tulemusena rajatakse alevikus uut 

veetorustikku ligikaudu 2175 meetrit ning kanalisatsioonitorustikku 2140 meetrit. Vee- ja 

kanalisatsioonitorustiku väljaehitamise tulemusena avanevad kohalikel elanikel võimalused 

liituda süsteemiga, elanikele tagatakse kvaliteetne joogivesi ning minimiseeritakse 

keskkonnareostus reovee kogumise teel ühtsesse kinnisesse süsteemi ning selle järgneb 

nõuetekohane puhastamine. 

Töövõtulepingu tööde teostamise tähtaeg on 30. august 2013, millele järgneb kahe aastane 

garantiiperiood. Tööde maksumuseks käibemaksuta on 413 565,92 EUR. 

Projekti „Water Management  Project of Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve and 

Veskijärve Lakes“ (ESTLATRUS/2.1/ELRI-013/2011/18) raames on lisaks Palamuse aleviku 

vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitutöödele ASil Emajõe Veevärgil sõlmitud leping 

Saadjärve ja Salu küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekti koostamiseks ning läbiviimisel 

hange geoinfosüsteem juurutamiseks vee-ettevõttele kuuluva taristu effektiivsemaks 

haldamiseks.  



Projekti kogumaksumus on orienteeruvalt 1,87 miljonit eurot, mis ENPI Eesti-Läti-Vene 

piiriülese koostöö programmi poolt on finantseeritav 90% ulatuses. Projekti koostööpartnerid 

on AS Emajõe Veevärk, Mustvee Linnavalitsus, Kasepää Vallavalitsus, Lohusuu 

Vallavalitsus ning Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal. 

Lisainformatsioon: 

Katrin Kõnd 

AS Emajõe Veevärk arendusjuht 

+372 731 1847 

E-post: katrin@evv.ee 
www.evv.ee  

 

 
“Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 
toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni 
potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.  
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu.” 
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