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Hr Ian John Alexander Plenderleith  
AS Tallinna Vesi  
Ädala 10  
10614 Tallinn 
 

  
Meie 28.02.11 nr  9.2-5/11-0090-001 

Järelevalvemenetluse algatamisest AS-i Tallinna 
Vesi veeteenuse hinna üle Tallinna ja Saue linnas 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse § 154 lg 1, 
2 ja 3 tulenevalt.

Lugupeetud härra Plenderleith 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS)  § 154 lg 1, 2 ja 3 kohustavad 
Konkurentsiametit (edaspidi KA) teostama järelevalvet ÜVVKS täitmise üle s.h järelevalvet 
veeteenuse hinna üle omal algatuse. Seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks algatas KA, 
23.02.2011. a käskkirjaga nr 9.2-5/11-011, järelevalvemenetluse AS Tallinna Vesi (ASTV) 
Tallinna ja Saue linnas kehtiva veeteenuse hinna vastavuse osas ÜVVKS-le. KA teavitab 
ASTV-d algatatud järelevalvemenetlusest haldusmenetluse seaduse (HMS) § 35 lg 1 punkti 2 
tulenevalt.  

KA selgitab, et järelvalvemenetluses on KA-l ÜVVKS § 154 lg 3 tulenevalt ÜVVKS § 142 lg 
7-9 sätestatud õigused s.t: 

- Vee-ettevõtja peab lubama KA-l käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmisel 
kontrollida oma raamatupidamist, põhjendama veeteenuse hinna moodustamise aluseid 
ning andma oma majandustegevuse kohta vajalikke selgitusi (ÜVVKS § 142 lg 7). 

- KA-l on õigus siseneda kohapeal kontrollimiseks kontrollitava vee-ettevõtja esindaja 
juuresolekul vee-ettevõtja territooriumile, ruumidesse ja rajatistesse, tutvuda seal vajalike 
dokumentide, muu teabe ja asjaoludega ning teha väljavõtteid, ärakirju ja koopiaid 
(ÜVVKS § 142 lg 8). 

- KA-l on õigus nõuda vee-ettevõtjalt ja vee-ettevõtjaga seotud füüsilistelt ja juriidilistelt 
isikutelt ning nende esindajatelt, samuti riigiasutustelt ja nende ametiisikutelt 
lisaandmeid, kui käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikud andmed 
ei ole avalikult kättesaadavad.  

ÜVVKS § 154 lg 3 on sätestatud  KA kohustus hoida vee-ettevõtja ärisaladust 
konkurentsiseaduse §-s 63 sätestatud alustel ja korras.  
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Täiendavalt juhib KA ASTV tähelepanu ÜVVKS § 151 lõikele 4, mis sätestab, et vee-
ettevõtja poolt teabe andmise või muu nõude, mille mittetäitmine võib takistada järelevalve 
teostamist, rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot. 
 
Tulenevalt eeltoodust kohustame ASTV-d täitma 15.03.2011. a-ks käesolevale kirjale lisatud 
exceli faili nimega „Järelevalve (2010)“. Nimetatud faili täitmine tagab KA-le võimaluse 
seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks kontrollimaks, kas ASTV poolt rakendatav 
veeteenuse hind Tallinna ja Saue linnas vastab ÜVVKS-s sätestatud põhimõtetele. 
 
KA hinnangul on parimad eeldused kiireks ja korrektseks järelevalvemenetluseks ASTV 
igakülgne koostöö KA-ga.  
 
Lugupidamisega, 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Märt Ots 
Peadirektor 

 

Klarika Siegel-Lorvi, 667 2435 
klarika.siegel-lorvi@konkurentsiamet.ee 


