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<I4nsecrl,IquonHrrfi rpoeKT peKoHcrpyKul'Iu

KaHaJIIr3auI4I,I ropoAa Cullauxs>>;
2. flog:rnepxAaloruee rrlcbMo AS Sillamtie-Veeviirk ;

3 . Peurenue KIK Jtlb 1 -25. 1 8 o SunaucupoBaut{v rpoerra.
IIo uyur<ry 2:

1. Peruesve Crarlrralasscxoro fopo4croro Co6paaux Nt22 ot 23 Mapra 2010 r.
<<3aKnro.reHl{e AoroBopa qeneBoro lpuuaucupoBaHu.D>;

2. floronop rleJreBoro $unaucupoBaH!\s.Ns9-2.317 or 1 anpers 2010 r.

O npanonaepHocrrr [pr,rMeueHr4.s roBbrrralorqero xosQiprzqueura (1,3) npu Ha{rcreHull

u.nareNefi 3a BoAy coo6rqaev cneAylouee:

Ha ocHoBaHrrr{ 3AKOHA O BOAOIIPOBOAHO - KAHAJII43AIII4OHHbIX CET-flX

OEIIIE|O [OJIb3OB AHVIfl., xoroprrft perynrpyer opraHI43aIII4Io clra6xeHrs

HeABrrxr,rMocrefi soAofi r{epe3 BoAorrpoBoAHble ceru o6uleto rroJrb3oBaH.nfl', orBo.[ I{ or{[crKy

croqHbrx, Jrr4BHeB6rX, ApeHaxHblx r4 r,rHbrx rpyHToBblx r{ rloBepxHocTHblx BOA IIpH rIoMoIqI4

KaHaJrpl3aIIIroHHbIx cgrefi o6rqero [orIb3oBaHI'Is, ycnylu rlo BoAocHa6xeuuro ]I oTBoAy

cToqHblx BOA IIpOAZIIOTCfl, Ha OCHOBaHI{I{ AOrOBOpa, 3aKIIOqeHHOIO MexAy (IIIeHTOM I4
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rIpeA[pI,IHIrMareJIeM, o6crryrxrasaroul{M cl{creMbl BoAocnalxesus" u KaHaJII43aIIuu (Cmamun
13. Ilpodacrca ycryz no *odocHadcrceuun u omeody cmouuam eod).

A na ocHoBaHI,II{ crarbl4 15 (Yuem npodaeaeuoit aodat u omeoduJttbm cmouHwx eod)
BrrrrreHa3BaHHoro 3axona, KoJrr4qecrBo BoAbr, upo4aaaeuofi KJrr,reHTaM qepe3

BoAorrpoBoAHlro cerb o6rqero rroJrb3oBaHr.tr, AoJrxHo 6rrrr r,r3MepeHo rrpra rroMorrur

BoAoMepoB, ycraHoBJreHHbrx rrpeArrpr{Hr4MareJreM, o6cryxrznarorquu c[creM6r
noAocna6Neuus. vt KaHilJllr3aqlrlr, B BoAonpoBoAHsix crrcreMax HeABrrxr,rMocrefi, ecnu Mex.qy
nrrrueHagnaHurrM upeAupranuMareneN,r u xnraeuraN,ru ue raNreercq uHofi AoronopeHuocTr,r.

B nacrorrqee BpeMs floBbrrrraroqufi rcoeS$urlr{eHT 1,3 npu HatrrrrcJreurru flJrarexefi sa no4y z
KaHaJrr.r3arluro rrpr{MeHflerc . Ha AoroBopHbrx ycJloBrrf,x B Tpex AoMax. floeroruy crII{TaeM,
qro npr.rMeueHr,re ros$$uqueHTa npaBoMepHo.

Bnqe-usp
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392s713
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SILLAMAE LINNAVOLIKOGU

OTSUS
Sillarnde

23, mdrts 2010 nr 22

Sihtfinantseerimise lepingu sOlmimine

"Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" 5 22l6ike 1 punkti g alusel ning koosk.lassillamrie Linnavolikogu 24.septembri 
?0.g99^maa.u;;;* 131 vastu v6etud ,,s1lam6elinna arengukava 2a09 ..- z}tl' punkti 6,3 aufi*?iigu a, Sillamiie iinnavolikogul4'novembri 2006'a miiiirusega nr 43 ti*itutiiriiirr-n. ri*r-u,rri*eeviirgi- jakanalisatsiooni arengukavaga", sillamde Linnavolikogu-ib;uurri 200g.a otsusega nr l2g"sillamiie veevarustus- ja tanalisatsiJonisristeemide rekonstrueerimiseinvesteeringuprojelc" ja sihtasutuse Keskkonnui.rrrrt..ringute Keskus lg.detsembri2008'a otsusega * 11, millega rahuldati Akts;r;i;J"iirru*a.-veevtirk poolt esitatudtaotluse Uhtekuuluvusfondist tletuse saamiseks pro.l.tiit.;,sillamtie 1i;;-u;;u*stus- jakanalisatsioonististeemide rekonst*..ri*ir.,,, f i*urol'itl gu

otsus ta b:

1. SOImida Aktsiaseltsiga Sillamzie_Veeviirk sihtfinantseerimise lepingUhtekuuluvusfondi 
ry.Errr"rperioodi ZOO,i_ZOtl projekti ,,Sillam6e 

linnaveevarustus- ja kanalisatsioonisiisteemide r.tonrtru..rirrin.,, 
"*.ii**treeringuosa rahastamiseks kogusummas kyj g8 .4D ?;;'l;uusktimmena r.ur,rtru mljonitnelisada iiheksateist tuhat seitsesada kaksktimmerd riirl krooni.2' volitada linnapead Jelena Korsunova't soimima "otsuse punktis 1 n*idatudsihtfinantseerimise leping (lisatud).

3' otsust on voimalik vaidlustada Tarfu Halduskohtus (J6hvi kohtumaja , .laarna 26,J6hvi 41532) 30 pdeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Ain Kiviorg
\rolikogu esi
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SIHTFINAIYTSEERIMISE LEPIN G nr 9 -2.3 t7

Sillam8el 01. aprill20l0.a

Sillamfle linn (edaspidi Toense andja, regishikood: 75003909; asukoht: Kesk 27, Sillamae)
ke<la esindab Sillamtie Linnavolikogu 23.miirtsi 2010.a otsuse nr 22 alusel linnapea Jelena
Kor5unova ja
Aktsiaselts Sillamiie-Veeviirk (edaspidi Toetuse saaja, registrikood: 10339515, asukoht: Ranna
5, SillamEie), keda esindab juhatuse liige Viktor Rodkin,
edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt Pool v6i koos ja iihiselt Pooled s6lmisid kiiesoleva
sihtfinantseerimise lepingu (edaspidi Leping), v6ttes aluseks Toetuse saaja 6juuni 2008.a kirja
nr 982, Sillamiie Linnavolikogu lgjuuni 2008.a otsuse nr 128 "sillam?ii linia veevarurtur- ju
kanalisatsioonisiisteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekr", Sillamiie Linnavalitsuse
2juuli 2008.a omafinantseeringu garanteerimise kinnitu si nr 6-2.4/89, Toetuse saaja 2gjuuli
2008.a taotluse, Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus l8.deisembri 2008.a taotluse
rahuldam ise otsuse nr I -25 I I 8, allj ?irgnevatel tingimustel :

n, LEPINGU ESE'. 
l;n-ipu. esemeks on miiiirata kindlaks Jgetuse andja poolt Toetuse saajale Euroopa

" Uhtekuuluwsfondist rahastatava projekti ,,sillimiie linna veevarustus - 'ja
kanalisatsioonisiisteemide rekonstrueerimine" (SFOS nr 2.1.0101.09-0010) raames (edaspiii
Projekt) antava sihtotstarbelise toetuse viiljamaksmise tingimused ning sellest tulenevad
Poolte Oigused ja kohustused.

2,, LEPINGU DOKUMENDID
2.1. Lepingu solmimise aluseks on alljiirgnevad lepingudokumendid:
2.1.1. Sillamiie Linnavolikogu lgjuuni 2008.a ois,rs nr 128 "sillamiie linna veevarustus- ja

kanalisatsioonisiisteemide rekonstrueerimise investeeringuproj ekt,,;
2.I.2. 'Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus ls.dJtsembri 200g.a taotluse

rahuldamise otsus nr l-25l18.
2.2. Pooled on teadlikud, et Lepingu elluviimisel ja tiiitmisel tuleb juhinduda Sihtasutuse

Keskkonnainvesteeringute Keskus veebilehel nimetatud 
- 

Uhtekuuluvusfondi
programmperioodi 2007'2013 reguleerivate Euroopa N6ukogu, Euroopa Komisjoni ja
Eesti vabariigi Oigusaktides siitestatud tingimustest ja nduetest.

2.3. Pooled on teadlik}d, et Lepingu punktides 2.1 ja2.L nimetatud 6igusaktide tingimuste ja
u6uete tiiitinata jiitmises vdi'rikkumise tulemusena vdib kas Elsti riik v6I Eurooia

" Komisjon algatada rikkumismenetluse ja n6uda Euroopa Komisjoni poolt Lepingu
punlctis 2.1.2. nimetatud otsusega eraldatud tagastamatu abi tagasi tiiies mahus.

3. POOLTE SEOS PERIOODI 2OO7.2OI3 STRUKTWRITOETUSE SEADUSEGA
3.1. Perioodi 2007'2013 strukluuritoetuse seaduse (edaspidi STS 2007-2013) g 2 punkti g

m6istes on toetuse taotleja Aktsiaselts Sillamie-Vieviirk ning g 2 punkti 9 m6istes
toetuse saaj a on Aktsiaselts S illamiie-Veeviirk.

3'2' STS 2007'2013 $ 2 punkti 10 m6istes on Sillamiie linn (Sillamiie Linnavalitsuse kaudu)
partner.

3'3. STS 2007'2013 jiirgseid Sigusi ja kohustusi Euroopa Uhenduse Komisjoni,
korraldusasutuse (EV Rahandusministeerium), rakendusasutuse (Ev
Keskkonnaministeerium) ja rakendustiksuse (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) ees



tiiidab ning vastutab projekti elluviimise eest Aktsiaselts sillam?ie-veevark' Sillamae

linn on r.u*r*iuiu" proj;ki omafinantseeringu (p 4.1.) tagamise-eest'. .

3.4. Selleks, et tagada Sillamae linna iaiiioetuse *Ai" poolnJgarantii Pr.r'jeFi elluviimiseks

vajaliku o*-urrrruni."eringu silumae linna orulur" yltjryt.isefs, on Pooled

s.lminud kiiesoleva Lepingu, mis miiaratleb 6ra Poolte suhtea, oigused ja kohustused'

mis on seotud projekti o*urrn*ir"".ingu Sillamiie linna osaluie v[ljamaksmise ja

e1t i*.ftri Iiff"*al-Veeviirk kui Toetuse saaja poolse kasutamisega'

4, TOETUSE SUURUS JA SITTTOSTARYE . r! --^--J
4.1. Toetuse andja finantseerib ro"tor" r*;u Uhtekuuluyusfondi programmperioodi 200.7.'

2013 projekti ,,sillamiie linna veevarustus- ja kanilisatsioonisiisteemide

rekonstrueerimine" (SFOS nr 2.1'0101'09-0010) omafinantseeringu osa vastavalt SA

Kesklonnail;;;i;*ilgute Keskus 18. detsemuii zoog.a toetuse taotluse rahuldamise

otsuse ,, fitpi;u ifpuntris 6 toodule. Finantseerimisplaan 2010 (Lisa 2) maiiratleb

jooksvaaastaomafinantseeringuplaneeritudvajaduse.
4.2. Eelm?irgitud toetuse surlma ei sisalda k[ibemaksu. Kolmandate isikute poolt Toetuse

saajale projekti ftulmes esitatud arvetest n?ihtuva k?iibemaksu tasub kolmandatele

isikutele Toetuse saaja, kes kaibemaksukohusturtur.nu (k6ibemaksuseaduse mSistes) .sl

timab Oigust sisendkiiibemaksu mahaarvamisele'

4.3. Projekti abikolblike kulude togutlrrlrl-9i ?-5!.548284 
krooni' uhtekuuluvusfondi

toetuse maksimumsumma moodustab 182 128 559 krooni (ca72,69%)' 
.

4.4. Eesti krooni kui seadusliku maksevahendi asendumisel mone muu valuutaga (nt EUR)

lepivad pooled kokku uues toetuse suuruses, mis on vastawses Eesti Panga ametliku

vatretuskursiga. r!-,- !-^^^a+aaa
4"5. Toetuse ;j" kohustub kirjalikult .- 

esitama Toetuse andjale igaaaslase

finantseerimispiu*i hiljemalt 30. irovembriks , mis on aluseks Projekti abikdlbliL*use

perioodi j?irgnlru *.tuimafinantseeringu finantseerimiseks Toetuse andja poolt'

4.6. Juhul, kui riigihangete tulemusel jalv6i ehitust66de kiiigus selgub vajadus viia liibi

lisat6id, *iou" poliud eelnevalt eite ntihtud ning millega kaasnevad lisakulud, mis

iiletavad ii.;j"kti kogu eelarvet ning Poolte omafinantseerimise osaluse absoluut-

;aa;fi siis lisakulude katmise tingiriuste, n6_uete ja korra osas lepivad Pooled eraldi

kirjalikult kokku ja koostavad LepLgu lisa, tingimusel, et Sillamiie Linnavalitsus on

andnud sellekohase n6usoleku'

4.7. Projekti elluviimiseks vajalike t00de, teenuste jmt. kord, tiihtajad, mahud' viisid ja

maksumused on miiiiratletud proi.f,ti rahastamistotluses. mis on tiiies mahus Toetuse \s/

,*j";il*:-T;; ;dj" noudmisel kohustub roetuse saaja esitama viimasele

viivitamatuit k6ik Projekti elluviimisega seotud dokumentide [rakirjad.

4.g. projeht ;iilbltt<kuse perioodi on 
-18.d.ttember 

2008.a kuni 3l.detsember 2013'a'

projekti iopptattu.g v6ib pikeneda vastavalt erinevatele asjaoludele (n?iiteks RO

- muutmisega).

5. POOLTE ESINDAJAD JA KONTAKTISIKUD
5.1. ToEtuse saaja poolne allkirjaoiguslikuks isikuks on Aktsiaseltsi Sillamiie-veevark

juhuta.;a vitto,'Rodkin, tel i9 iqon, e-mail: v.rodkin@neti.ee ja kontaktisikuks on

projektijuht Aimeli Laasik, tel 39 71892, e.mail: aimeli@silveevark.ee.

naamatupiaamisarvestust korraldavaks kontaktisikuks on pearaamatupidaja olga

sinitsova, tel 39 24 352,e-mail: o.sinitsova@silveevark.ee.

5.2. Toetusr-*a:" foohe'atttir;aoigurtituk^"1.-sillamiie linnapea Jelena Kor5unova,

tel. 39 zi iioo, e-mail: ielena.koishunova@sillamae.ee 
ja kontaktisikuks on Sillam?ie



ql

aselinnapea Aleksandr Kanev tel. 39 25 710, e-mail: aleksandrrkaney@sillamae.ee,
Raamatupidamisarvestust koraldavaks kontaktisikuks oR on Jelena Kutsen[o, tel..39 25
717, e'mail: jelenq.kutsenkq@sillamae.ee ning Natalja Gorohhova, tel. 39 25 170, e-
mail : ra4masil@lrol.ee.

5.3. Kumbki Pool v6ib vajadusel teise Poole n6usolekuth muuta Lepingus miirgitud
esindajaid ;ia kontaktisikuid, edastades teisele Poolele sellekohasJ kirjaliku ieate.
Esindaja muutmise teates tuleb miirkida uue esindaia (kontakt)andmed ja volituste
alguskuupiiev.

POOLTE oTCUSTO JA KOITUSTUSED
6.1. Toetuse andjal on 6igus:
6.1.1. teostada kontrolli ja jiirelevalvet Toetuse saaja poolt Projekti tarbeks ltibiviidavate

riigihangete iile;
6.1.2. teostada kontrolli ja jiirelevalvet objektil ehitustiidde teostamise ajal;
6.1.3. saada jooksvat infot Projekti kulgemise kohta. Toetusi andja ametlikele

jtirelepiirimistele on Toetuse andja kohustatud vastama hiljemalt l0 (himne) t66p6eva
jooksul;

6.1.4. punktides 6.1.1 ja 6.1.2 nimetatud kontrolli ja jiirelevalve labiviimise tulemuste p6hjal
on Toetuse andjal 6igus teha Toetuse saajale seaduslikke ettekirjutusi puuduste
kSrvaldimiseks, mis on Toetuse saajare tiiitmiieks kohustuslikud;

9!5. J9etuse andjal on 6igus peatada Toetuse vtiljamaksmist kuni etteiirjutuse tiiitrniseni;
6.1.6. juhul, kui Toetuse andjal tekib pdhjendatud kahtlusi ToetuJe mittesihipiirases

kasutamises ning need kahtlused leiavad t6endatud faktilist kinnitust, v6ib Toetuse. andja nduda Toetuse tagastamist mittesihtotstarbeliselt kasutatud swnma ulatuses.

6.2. Toetuse andjal on kohustus:

6.2.1. teostada Toetuse saajale regulaarseid viiljamakseid Lepingus siitestatud tingimustel ja
korras ( p.7 ).V[ljamaksed teostatakse Toetuse saajali T6etuse andja poof kirjalikult
aktsepteeritud viiljamaksetaotluse (Lisa 3) v6i Toetuse saaja rro.letcti;utrtimise kulude
osas vaba vormi taotluse alusel.

6.2.1; eristada selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisest saadud tulu muust tulust
ning toetuse kasutamisega seotud kulud muudest kuludest, samuti kulusid kajastavad
kulu- ja maksedokumendid. muudest kulu- ja maksedokumentidest vastavalt STS
2007-2013 g 22 punktis l0 siitestatule.

6.3. Toetuse saajal on 6igus:
6.3.1. muuta kokkuleppel Toetuse andjaga Projekti l6pptiihtaega vastavalt vajadusele

(ntiiteks RO muutmine jmt).

6.4. Toetuse saajal on kohustus:
6.4.1. korraldada Projekti elluviimiseks vajalikud riigihanked koosk6las riigihangete

seaduse, perioodi 2007'2013 struktuuritoetuse seaduse jm asjakohaste oigusartidegi;
6.4.2. viia ellu kSik vajalikud (v.a. Toetuse andja omafinantseerimise osalusi maksmisega

seotud) tegevused Proj ekti tulemuste saawtami seks tiihtaegselt;
6.4.3. kasutada toetust ainult abikolblike kulude tegemiseks, mis on miitiratletud projekti

toefuse taotluses;

'l--'/



6'4'4' siiilitada ja arhiveerida Projekti kogu doku*.r?llgoni originaare enda varduses jatagada sere s',itamine vrihemart : r ]a"tr"*ciiiii zozs.u,6'4'5' esitada Toetuse andjaie r,il:"*.li; dUffi ;ootsur peare projekti l6pptiihtaegaSihtasutusele Keskkonnainvesteeringur. r"iiur. esitatud vormikohase projektiI6pparuande jakaasajastatudfi nantr*"Jiiuritlop,u,6'4'6' pidada *"-*",,'*pio*nittuuu tor,urrrt lu'rig*r1 liibipaisrvuse ja m.istetavuseprintsiibile projekti fohta raamatupidamirtlntoJer eraldi arvestust;6'4'7 ' kasutadd Toetust seiiisttituii;u otrta.u.tuffi;.ryrtama projekti eesmtirgi m'istliku
liillrlhilfff :l "HH* :*H"r 

ffi 
'uu[' ruttu,,, i" 

-i'l',J 
r"*ise ieer parima

6.4.8. s6lmida projekti ,f,it"riOo"o tjate ja omanikuiii
jA**i",",1,ffi::_ii?iiilJl;;i;#*ffi ;,,1:;;;,?#i":,ii,l:f :ff #,::[:ffi :u.o,o:^;lj:i;il:#:""tr#*#?idilfikti 

kaigu ning sisu kohta ja vajaduser esitama ka
6'4'10' avaldama.rSjektisa t""*a'r,*gete info Aktsiasertsi silamae-veeviirk veeb,eherkuni Proiekti loppemiseni ; j;";"_"^^", ^]"'""Ertsl urllamEie-Veeviirk veebilehel
6'4'll'v6imaldida Tiffi-#ja esindajatet turv,da projehi elruviimisega ning piirast \ce I I u v i i mist proj ekt i tul em iia f .of , up JJ- i; bj ;i; il;6'4'12'teatada T::q:.t a-ndjale ai.laotuoist, mitte i-otu Lepingu tisades esitatud andmeid eiole enam triielikud rOi Oig.i v6i on *ru*nui,'- 

,

6'4' 13' kasutama Toetust r*r,oio'J.r isert, ainurt proj ekti e,uviimiseks.
7. TOETUSE V^rir,.rauaxsMlsE KORD

7'l' Toetuse andja- teeb viiljamakseid- Projekti elluviimiseks Toetuse saajale, vastavaltLepingu risas 2 esitatud igu*rlr.r, firil;#;lii*n,..
7 '2' Finantseerimisplaanile tuginedes teostab Toetuse andja Toetuse saajare igakordseidviiljamakseid Projekti elhiviimise.tagarileks, uurtu*tt Toetuse saajaiepingu lisas 3

:HiT#:lffife.taotlusvormile 
ja 

'ar'li'"i'iJi;rr", vaheaktide koopiate, roetuse

7'3' Igakordsete viiljamaksete aluseks on Lisa 3 toodud viirjamaksetaotruse kinnitamineToetuse andja poolt' vajadusel ro.tur, ffi dp*.u Toetuse viiljamaksmise aluseksolevaid andmeid. s.sJs Lcrprusuo roetuse viiljama

'o L:::lffi,JilflL*ilf"'ltL,l|?*o vaba vormi raotruse aruser loetlsl saaja 
*

ro.ru,.,uu.;a roeruse ;rj",,i,Y:fi1.[*:"9ilT'**.j1[tLX.J,fltr#:
1il,:rffi[:,[:H*;ii;;# andjar on voimarik kontrouiau uur,.noite kasutamise

7'5' Kui seoses riigjhanke v6i pakkumiskonkursiga v6i muuder p6trjuster osutub t.<ide hindviiiksemaks voi suuremats ta-vanoatust, kohiJtri i".q.9 saaja selrest Toetuse.andjare
;::ilffi,Tff,lr!3i*" 

ning ttlt*u ettepaneku nnuni.".rimispraani muutmiseks vasravart

7'6' T'tictde n:* viihenemisel Toetuse andja omaosaruse proportsionaarne suurus ei muutu,



vaid jiiAb SA Keskkonnainvesteeringute Keskus lS.detsembri 2008.a toetuse taotluse
rahuldamise otsuses nr 1-25118 stitestatule.

8. OMANDIOIGUS
8.1. Poolte finantseerimisega Projekti fturmes soetatav vara (k6ik iihisveev2irgi- ja

kanalisatsioonirajatised koos seadmetega jmt, v.a. avalikult kasutatavad kohalikud teed)
vSetakse Toetuse saaja bilanssi ning liiheb Toetuse saaja omandisse.

8.2. Toetuse saajal lasub varade sdilitamise kohustus. Samuti saab Toetuse saaja Oiguse ja
kohustuse juhtida ja korraldada Projektiga seotud vara hooldustegevust temale
kinnitatud p iirkonnas.

9. r,OppsArrro
9.1. Pooled kinnitavad, et on p6hjalikult tutvunud kiiesoleva Lepinguga ning Lepingu

s6lmimise aluseks olevates Oigusaktides toodud tingimuste, n6uete ja korraga.
9.2. Pooled kinnitavad, et on esitanud teineteisele kdik Projekti teostamisi seisukohalt

olulised dokumendid, andmed ning kiiesolevas Lepingus ja selle lisades on viiljendatud
k6ik Projekti rahastamist puudutavad kokkulepped.

\./ 9.3. Ktiesoleva Lepingu tiiitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse lIbir[iikimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.

9.4. Lepingu muudatused, sealhulgas tiiiendused ja parandused, vormistatakse kirjalikult

esil,1'J,itril111fl ,Hffiiroff *TfiT;[:'ff :l*,r:rfi*1:;ffi,',xlu*illT1;*,
Lepingulisi kohustusi puudutavad suulised kokkulepped ei ole Pooltele siduvad.

10. LEPINGU LISAI)
l0.l.Lisa l. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus l8.detsembri 2008.a toetuse taotluse

rahuldamise otsus nr 1-25118;
10.2.Lisa 2. Finantseerimisplaan 201 0.
1 0.3.Lisa 3. Toetuse viiljamaksetaotlus.

11. POOLTE ALLKIRJAI)

Toetuse andj a esindaj a: Toetuse saaja esindaja:

AS Sillamiie-Veev?irk
Juhatuse liige



ToET..UsE TAoTLUsE RAHI.]LDAMI$E.OTSUS m I -W.{T$

Tallinn h xEsr(us

!$. detsgmbcr ?008.a.

I' Kiiesoleva.otsuse on teinud rakendusriksus SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus (edaspidi KIK) keshkonnaminiski 13. *ilrtsi;oot u *5e*;;; g
Meetme,,veemajanduse infrastrukiuuri arend*in.ll ;il;;l.Lp,ai
mcetme miitinn) g l l ning nimetaerd mfiiiruses viidatud oig;,saktil; *l';;i.' 

-

2' AS Sillamti,e VeevFirk (edaspidi toetuse saaja)on vasravah meetme urs{rusele
ligeaegselt sr 0s,0t.2008 esitanud kotluse nr 4-l7l z+tt
t)htekuuluvusfondist toetuse saamis*<s 

--nrq.rr"r" .,sil;;ee ffi;veevarustus-' ja kanalisatsioouististeenriae,*t on.rtr*"ri*i;J.- prrd;
kogumaksumus on ig6'70?'202 kroonir , srr auit oitllrrJ-r.-ut"a ?50,54g?g4
krroni.z

3- raotleja ja taotluse nduetere ,asrarust on hinnanud KIKi juhataja s juuri
2008.a- hiiskltirjaga nr l-7i36 moodusratrd hindamiskornisjon.
Hindandskomisjoni 

-on 
oma rp.rl.zoot 1;;;;1..,.r"*r"""t i"rii"ikonrall-lehel teiurd e,trspaneku tunnislsda tuntr*ju :u taotrus ;d;i"[

vastar.aks. A-rlnsrades*It-lrytrymisj oni hin*irr"is-tut-i;# #affiG;ja taotlus rueetn:e mii&r,use $ g ja g- lI lg i kahas*li'to*iuman nfiuetsle
vastavaks.

Srlejlq{es, et taor}usvoor,u ralraline maht r,oimaldab rahuldaaa: koik tite
I0 000 ie reostuskTlmu:e.g.r. reo'eekogumisara taotruseJ,- puudu, ,r;-ro*
taotluse nrec,'tme mtiinrse $ 14 lg-s 3.8 siiiestarud hinJamiGtku*ia* iiuset
'iiija vatimiseks (hi*dumis.r.ri;o ruoir** p;.;;;rjd,j;*";-i;;;i"*irrk :
$mejltu* pshjuscl antud ranrlusr ei hinnatud. naeetnr* mmrus; $ i4 [r;i

Projekti roetuse malcsimumsumrna on lg2'l?g'55g kooni3, kuid mitte rohkemkui ca ?2.69Y, a projekti abikorblike kurude r.ogu*,;;*i."n#ffi;
lqelslumnra on *)iiiirarud vasrarialr meern:e * & iir- rli*i;il;*;
kirj eldatud metoodikat e.

J'oetuse saaja omafinantseering peab moodustama 
'dhemalt 

ca 27;31%

Projekti abikolhlikliuse periood algab kdesoleva orsuse kuupfrwal ning l0peb
ILt2.?0t3.a5

6,

7,

I (r't vomr E.l -?. Ilos 3)
* Yt vorrn H.l.l: (C)
'Vt vorm H3.l Irrrs 5

' H.2. I pos 5 x l00 r, H"2. I ^pos I
" Vt vonn p D,I Aiakava p 9



8" Toetr$n s$eje r$ib,,ta*tl* v$ii*mgkseBgemi$r,$ljamaksena osaliselrUsutnd
kul ndokum*ntide : alusel vci era*oj*,nroef rasu*d, fi;id;k;irra.-"r"*r.':

L y.$li*llalisu taWtp{ ku}udo,kurypntide alusel
rakendusfikzus kaalurlus6igrrsele ruginedes
a,valduse,puhul ereldi, ,' - ,',' ''- 

----
teostamise v6imaluse otsustab

igal'iilcsr&iuhtumil ruottui,

I0. .foetuse saaja esitab rakeMustiksuse eHeantud vormil v6ljamaksetaotluse kuu

I 1. Lisaks laorluses esitatule on toEtuse saaja kohusratud prqjekti: ell*v{,i el
yi*r*vqt ,m,eeune mfiiiruse g t6 1s +'e*-T,i'--#&;;-,ili";-n
lisafingimustega: " F--"

il.l Toetuse saaja esirab celdatavalt tile 15 milioni kroonise eelarveEa
riigihanke dokumenditl hanlie eel KIKile iil.uaatumis"f,-,' f.f*rrit
iilevaatamiseks esitatakse ka hankelepingu tiipsustused, sh lepingu t66J;
ntuudatused

1 1.2 Toeruse saaja i:n kohustatud esitflma KIKi poplt nsutud vornrikohase
projekti malisegraafiku hiljemah I kuu pururr:projeki elluviimiscks0Jmiurdhar*elepingut. ' a --

11..3 Toetus*,.luj.* on kohuslatud esirama KIKile vormikohased projekli
seirearuanded igal aasral 01. veebruariks ja 01. augustiks. I -r

ii , ,,I1,4 Tsetusq saaja esitah KlKilg FrrrJekti vormitcoh*se:mppriruande ;a
,, k*t.:q,l-*ryd',finantsana}iiiisi h,ilje4ralt iihei kui, joor<sul p#ast proiekti

t$clde ldpetamist.

.l 
l.f Toetuse saaja peab projeLti tulude kohta eraldi arvesrusr 5 aasra

jookrul piirast.projgkli rri0de l8ppu ning teavitab KIKi prognoo*iturt'piipqva tulu; &$rii} ,kard aastas kuu aja jooksui :,,pdr -r$plcnoa

maj andusnasta aruende vOi rulcmusre kinni tamisi.
,

I2. Toeruse saaja .s*adab kfresoleva oisusega_ndustunrisel temale koos otsusega
saari*tud'k ituskirja allkirjustatult KlKil*, rsga$i, ili$emaU ,la torpxeiu

: jooksu} ar ates otsuse kfltresaamise kruplievast, 
: '' , : "

1,3. K[esrpntte ot$u$e,.sasb':vaidllrstada 30 piteva jooksul selle reatavakstggemisest
vajdemenerluses vastavah struktuuriroetuste seadu.se g-r* i+ -rtil;;;d-

\j,

ralcendustiksusele s.o. sA.le Keskkonnainvesteeringute keskus.

K*Jev Atul
Jullataja

s"

r,M w
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Lisa 3

Kinnitan.

ilr

Toetuse vf,ljamaksetaotlus (VMT) nr
( kuup[ev)

Projekti number:
Projekti nimi:
Toetuse saaja nimi:

VAI2.

Taotluse rahuldamise otsuse nr ja kuupIev:

1. etaotluse

esitatakse

ikult tasumata kuludokumentide alusel

liselt tasutud kuludokumentide alusel

ielikult tasutud kuludokumentide alusel

ilma kuludokumentideta

@

Y?

3)

4)
s)

3. Palun teostada ulekanne ntoO"otlut.

3.1 Makse saaja rekvisiidid:
l) Makse saaja nimi:
2) Registrikood:

Pangakonto/IBAN nr:
Panga nimi:
Viitenumber:

4. Olekanamisele kuuluv summa

sealhulgas:

4.2 finantseerimine p6hivara soetuseks

finantseerimine te gevuskuludeks

5. viljamaksetaotluse lahutamatud lisad (loetleda kuludokumendid, aktid jm):
L
)
J.

6. Kinnituse
s kaesoleva

vlljamakseta
otluse

VAljamaks

(nimi, tel.nr., e-post)

Raamatupi

Toetuse

EEK

EEK
EEK

(ni

(ni



e
AS slt_L*nttA,E \lEE.\r'.E' ;r<

K['I.fNIfUS'I$RI

Toetuse snaga; AS $illa,mife Yecyf;rk

'Ioeruse saajn esindaja; Vilctor Rotll<in

Andre$s: R*mn* 5,4CI*3tr SiItrrumfie

Projekfi $i'n[et$s: $ill*ru,fl'e liuur.,voev*irfi rut- jn lcaealisatsiobaististee:*icle
rskonstrueerimine

Projchfi yiitegumhsn 4"1?E4l 1

To efi lse maltsimn alne s unrfr fi I l83rI?BrSS9 liroonl

Kinniran, et olsa:ndus Keskkw)nai&v.ssrsqriqgtgp tr(esluse juhat$ja s&usoga Hotl..ltse
rahuldamise kohta ja ,alustur:r projckti eIrrviir"Ei,st v,uitavatt taotlu.sele ,i* tur,tu*
rahuldamise.o*usele kasurades, tae-t{rsi srhtp.rir.-aoel,t, Kohusu-qg t urgimn B*ri[oai,ioc?_
2013 snukhruritoetuso seeduseqjp sellc aluseikehrestatud eigl*$#tiau* ,t*dE*aopu
Uhenduseqiakoha*es6igus*{idus,sutestatud,:n6}ideid., L
Luban SA KmlclconnainvosreeriFgrrr,e Keslcuseil te,ostad.a jfueleVa{Vat vahendiip
siirtp&a*e ja tfihtaegse &asutsmite fila
Kc,liustun esitama SA. Kealdco*oinr*rt*eringute Kesktrse mflEratuqi tshtgegadel
kirjalikke dokumenle; arumdeid. ktrtudo-ktrmente, andmeicl toerusB rn6ju hindonrl"seks
rocnse saarnisels .ifirgnsya viie aasta jooKsul.

Tootuse s*aja

Viol, z 'R*J*,\ "*ff'n {8','rpq**,,

Niuoil allktri/ pi8at Kuupaev

&arrnn. S

$illanrf;eli:nu
402t11 Desil yab*r,lttr

.Rog,nn: l03gg5iS
I(W{n EE }0014+060
te.l;ffe]$ 39 7ISZ2; fErkS 39 g4SI. s
s-posjtt stl lreel,,nrl<@lr eti iee

S*BEeqti tlNsn_ruk
a/a $ss20urtiioo+
Xnarrsdpnnlr
ala 1130I 16?18



SILLAMAE LINNAVOLIKOGU

OTSUS
Sillamde

Sillamtie linna veevarustus- ja kanalisatsioonisiisteemide
rekonstrueerimis e investeerin guproj ekt

6. juuni 2008. a kirjaga nr 982 esitas AS Sillamde-Veeviirk Sillamde Linnavalitsusele
taotluse Sillam6e linna veevarustus- ja kanalisatsioonisi.isteemide rekonstrueerimise
investeeringuprojekti elluviimiseks ning omafinantseeringu tagamiseks. Kavandatavateks
tegevusteks on Sillamde linna reoveepuhasti, reoveepumplate ning puurkaevpumplate ning
Sillam6e linna amortiseerunud veevarustustorustiku ja kanalisatsioonitorustiku
rekonstrueerimine. Kavandatavate tegevuste pdhieesmrirgiks on amortiseerunud veetorustike
viiljavahetamine, mille tulemusel paraneb veekvaliteet torustikes, vtihenevad lekked ning
tagatakse elanike veega varustatus kvaliteetse joogiveega; amortiseerunud
kanalisatsioonitorustike vtiljavahetamine, mille tulemusel viiheneb reostuse pinnasesse
imbumine, viiheneb sadevete torustikesse imbumisest e. infiltratsioonist tulenev htidrauliline
koormus ning tagatakse reovete n6uetele vastav [irajuhtimine; reoveepuhasti
rekonstrueerimine, mille tulemusena parandatakse reovee puhastamise efektiivsust ja
viilditakse iilenormatiivse reostuse suunamist loodusesse; amortiseerunud puurkaevude
rekonstrueerimine, mille tulemusena tagatakse veeressursi piisavus ning elektrienergia
kokkuhoid ning survet6stepumplate rekonstrueerimine ja veetciOtlusseadmete paigaldamine,
mille tulemusena tagatakse veev6rku suunatava nduetele vastava vee kvaliteet ja vtilditakse
liigsest rauast tulenevat seadmete ja torustike eluea liihenemist. Investeeringuprojekti
tegewste finantseerimiseks esitatakse taotlus Euroopa Liidu Uhtekuuluvusfondile.

AS Sillamde-Veeviirk tellimusel koostati Sillam6e linna veevarustus- ja
kanalisatsioonisiisteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti finants- ja
majandusanaliiiis. Audacon Eesti OU ja Arianaliitis OU poolt koostatud finants- ja
majandusanalUiis kiisitleb investeeringuprojekti finantsanaliitisi, sotsiaal-majanduslikku
analiiiisi ning riski- ja tundlikkusanaliiiisi. Finants- ja majandusanaltirisist selgusid jiirgmised
tulemused (tuhandetes koonides) :

Abikdlbulikud kulud (EC) 256 093

Otsusesumma (DA:R*EC) 2t9 043

Maksimaalne toetusmtiiir (MaxCRpa) 85%
EL toetus (EU grant:DA*MaxCRpa) 186 186

EL toetuse mti2ir (GR: EU grant/EC) 72,7jyo
Omafinantseerimine 69 907

Omafi nantseerimi smdiir 27,30 0A

Sillam6e lim(27,3%) 69 907

'1 9. juuni 2008 nr 128



Projekti kogumaksumus nominaalhindades on 256 092 874 (kakssada viiskrimmend kuus
miljonit riheksakrlmmend kaks tuhat kaheksasada seitsekiimmend neli) krooni.
Keskkonnaministri 13. miirtsi 2008. a m66ruse nr 8 "Meetme "Veemajanduse infrastruktuuri
arendamine" tingimused" kohaselt tuleb projekt realiseerida kasutades vaid kaht
rahastusallikat: Euroopa Liidu Uhtekuuluvusfond ja toetuse saaja. Projekti finants- ja
majandusanaliiiisist selgub, et osalused toetuse saaja ja Euroopa Liidu Uhtekuuluwsfondi
vahel oleks jiirgmised:
1. Euroopa Liidu Uhtekuuluvusfondist kaetakse 72,7026oh projekti kogumaksumusest ehk

186 186 i44 (iikssada kaheksaki.immend kuus miljonit ukssada kaheksaktimrnend kuus
tuhat iikssada nelikiimmend neli) krooni;

2. toetuse saaja katab 27,29740/0 projekti kogumaksumusest ehk 69 906 730
(kuuski.immend tiheksa miljonit tiheksasada kuus tuhat seitsesada kolmki.immend)
krooni. Nimetatud osa moodustab proj ekti omafi nantseeringu.



2.

3,

omafinantseeringu osa rahastamine kogusummas 69 906 730 (kuusktimmend iiheksa
miljonit iiheksasada kuus tuhat seitsesada kolmkiimmend) krooni.

Volitada linnapead Ain Kiviorg'u allkirjastama Sillamiie linna nimel projekti "Sillamtie
linna veevarusfus- ja kanalisatsioonististeemide rekonstrueerimine" taotleja

omafinantseeringu garanteerimise kinnitus 69 906 730 (kuusktimmend tiheksa miljonit
tiheksasada kuus tuhat seitsesada kolmkiimmend) krooni suuruses sunmas.

Sillam6e linna nimel viib projekti ,,Sillamiie linna veevarustus- ia
kanalisatsioonisiisteemide rekonstrueerimine'o ellu AS Sillamde-Veeviirk.

4. Otsust on vdimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Jdhvi kohtumaja, Jaama26, Jdhvi
41532) 30 p6eva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

;\ \ "/ ,/,bw#


