Projekti avaseminar
16. aprillil toimus Mustvees Euroopa naaberlus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) Eesti-LätiVene piiriülese koostöö programm 2007-2013 Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja
Veskijärve veemajandusprojekti avaseminar.
Projekt kaasab viis partnerit eelnimetatud vesikondadest. Projektis osalevad alljärgnevad
partnerid oma kavandatud tegevustega:
AS Emajõe Veevärk:
Tartu valla, Saadjärve ja Salu küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekti koostamine
GIS süsteemi juurutamine vee-ettevõttes
Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Palamuse alevikus
Mustvee Linnavalitsus:
Mustvee linna reoveepuhasti rekonstrueerimine
Vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine
Lohusuu Vallavalitsus:
Vilusi küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd
Kasepää Vallavalitsus:
Kükita ja Tiheda küla veetöötlusjaamade rekonstrueerimine
Raja, Kükita, Tiheda ja Kasepää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
projekteerimistööd
Kasepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamine
Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal:
Pihkva reoveepuhasti järelsetiti rekonstrueerimine
Projekti Eelarve ning selle jaotus on järgmine:
Kogumaksumus 1 869 912,45 EUR ning sellest
- Programmi rahastus 1 682 921, 21 EUR
- Partnerite kaasrahastus ehk 10% kogumaksumusest 186 991,25 EUR
Projekti üldiseks eesmärgiks on piirkonna vähendada keskkonnareostust projekti piirkonna
veekogudele ning varustada elanike nõuetele vastava joogiveega. Paraneb üldine
elukeskkond, kaitstakse põhjavett ning aidakatse kaasa pinnaveekogude üldise seisundi
paranemisele. Otseste kasusaajate arv piirkonnas ulatub ligi 200 000 elanikuni.

Seminaril osalesid kõikide partnerite esindajad. Ettekande tegid:
- Katrin Kõnd –AS Emajõe Veevärk (Juhtivpartner);
- Tarmo Needo/Lembit Talli – AS Vealeidja (Konsultant);
- Andrey Alyabiev – Gorvodokanal (Pihkva munitsipaal-ettevõte).
Lisaks partneritele osales seminaril Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi
projektikoordinaator Riias asuvast tehnilisest sekretariaadist Ilze Srebele-Stikane.
Peale ettekandeid toimus küsimuste vastuste voor ning samuti külastati Mustvee
reoveepuhastit ning Kasepää valla rekonstrueeritavaid veetöötlusjaamu.
Seminaril enam esilekerkinud probleemidest tuleks märkida partnerite omavahelist koostööd.
Kahjuks ei ole koostöö olnud piisavalt sujuv ning sellest tulenevad mitmed takistused
kavandatud meetmete elluviimisel, projekteerimis-ehitustööde teostamisel ning hangete
korraldamisel. Seni on sõlmimata kolme projektipartneri ehk kolme kõrvuti asetseva kohaliku
omavalitsuse – Mustvee linna ning Kasepää ja Lohusuu valla koostöölepingud. On oht, et aja
möödudes kipuvad ka mitmed tööd kallinema ning neid ei ole võimalik enam teostada
kavandatud eelarve raames.
Seminari eesmärgiks oli edendada tihedamat koostööd partnerite vahel ning ajendada osapooli
vahetuks omavaheliseks suhtlemiseks. Seminarist osalejatele anti kaasa ka projekti
teemakohased voldikud, mida saab jagada partnerite poolt oma piirkonnas asuvatele
huvigruppidele. Võib eeldada, et seminar täitis oma eesmärgi hästi.
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.”

Seminar Mustvee Linnavalitsuse nõupidamiste ruumis

