Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2020–2031 avaliku arutelu koosoleku protokoll
Võsu

29. oktoober 2020

Koosolek algas kell 19:00, lõppes kell 19:30.
Arutelu viis läbi vallavanem Ivar Lilleberg ja protokollis Riina Must.
Arutelul osales kokku 7 inimest (osavõtjate nimekiri lisatud).
Vallavanem Ivar Lilleberg tutvustab koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
peamisi investeeringuid.
ÜVK arendamine on jagatud kaheks etapiks - I etapp – lühiajalised investeeringud, aastatel
2020-2023 ja II etapp - pikaajalised investeeringud, aastatel 2024-2031.
I etappi on planeeritud alljärgnevad tööd:
Haljala alevikus: elamute puurkaev-pumpla hoone rek
Võsu alevikus:
- Piibelehe piirkonna veesüsteemi rek
- Mere tn vana kanalisatsioonitorustiku rek
- reoveepuhasti automaatikasüsteemi rek
- Männi veevarustussüsteem Võsu põhiveevõrguga
Aaspere külas:
- puurkaev-pumplate hoonete rek
- reoveepuhasti biotiikide puhastus
- reoveepumpla KP Kase rek
Käsmu küla:
- veetorustiku rek
- Neeme piirkonna liitmine asula veevõrguga
- Tuletõrjeveesüsteemi rajamine
- Kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Vihula küla:
- puurkaev-pumpla elekter-automaatikaosa rek
Vergi küla:
- puurkaev-pumpla hoone ja elekter-automaatikaosa rek
Suurenevad reoveekogumisalad.
Avalikustamise ajal esitatud ettepanekute osas võtab seisukoha vallavalitus ja edastab need
volikogu keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjonile ning seejärel volikogule.
Toimub avalikustamise ajal esitatud ettepanekute arutelu. Esitatud ettepanekute koond on lisatud
protokollile.
Küsimus: Võsu mnt 39 võimalik kanalisatsiooniga liitumine Uus tänavalt kaardil aga Tervete
tänava poolt?
Vastus: täpne liitumine lahendatakse konkreetse projektiga.
Ivar Lilleberg - Uus põik tänava ehitustööde leping sõlmitakse järgmisel nädalal ja varsti hakkab
töö käima.
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Küsimus: ÜVK võrgu laiendus Tallinna mnt, Võsu mnt ja Rakvere mnt suunal on mitmendas
etapis?
Vastus –II etapp.
Küsimus: kas Haljala vee hind kahekordistub?
Vastus – kindel on vaid see, et 2023 aastast on ühtsed tariifid ja Haljala piirkonnale lisandub
abonenttasu. Lähiaastate vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind sõltub tarbimisest.
Ivar Lilleberg – tutvustab vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujunemist.
/Allkiri/
Protokollis
Riina Must
MÄRKUS: protokollis olevad küsimused, vastused ja ettepanekud on kirja pandud üldsõnaliselt.

