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I Uldsatted 

1.1 Kaesolev uhisveevargi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) regule~rib 
suhteid veevarustuse ja heitvee arajuhtimise teenuseid osutava ettevotja (edaspidi vee;; 
ettevotja) ning uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga liitunud veekasutajate vahel Joelahtme valla 
territooriumil. 
1.2 Eeskiri on kohustuslik koigile JOelahtme valla asutustele, juriidilistele ja fliusilistele 
isikutele. 

2 Moisted 

Kaesolevas eeskirjas kasutatakse moisteid jargmises tahenduses: 
2,1.1 	 abonenttasu - tasu, mida klient maksab uhisveevargi ja -kanalisatsiooni nouetekohase 

toimimise tagamise eest soltumata kasutamisest; 
2.1.2 	 avalik veevotukoht - uhisveevargil asuva veevotmise seadme (olmevesik, paakautode 

taitmise seade jms) koht koos teenindamiseks vajalike ehitistega; 
2.1.3 	 ehitis - hoone voi rajatis; 
2. J.4 	 fekaalid - kuivkaimlatest valjaveetavad jaatmed; 
2.1.5 	 heitvesi - kasutusel olnud ja loodusesse tagasi juhitav vesi, samuti kanalisatsiooni 

kaudu arajuhitav sademete- ja drenaazivesi ning muu pinnase- ja pinnavesi; 
2.1.6 hoone - maapinnaga pusivalt uhendatud, katuse, valispiirete ja siseruumiga ehitis; 
2,1.7 lmnaliseerimine - heitvee kogumine ja arajuhtimine kanalisatsiooni kaudu; 
2.1.8 	 klient isik, kes on solminud vee-ettevotjaga lepingu veevarustuse ja/voi heitvee 

arajuhtimise teenuse kasutamiseks; 
2.1.9 	 kinnistu - kinnistusraamatusse iseseisva uksusena kantud kinnisasi ja hoonestusoigus; 
2.1. 10 kinnistu kanalisatsioon - liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed 

(sealhulgas ehitiste sisekanalisatsioon) kinnistult vee arajuhtimiseks 
uhiskanalisatsiooni; 

2.1,11 kinnistu omanik - kinnisasja omanik, hoonestusoiguse omanik ning kuni nende 
kinnistamiseni ka krundi oigusparane valdaja ning ehitise kui vallasasja juurde kuuluva 
maa omanik voi valdaja, samuti erastatavate eramute puhul kuni korteriuhistu 
moodustamiseni kohustatud subjekt; 

2.1 	 12 kinnistu veevark - liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas 
ehitiste siseveevark) kinnistu veega varustamiseks uhisveevargist; 

2. 1. 13liitumille - kinnistu veevargi torustiku ilhendamine ilhisveevargi torustikuga voi 
kinnistu kanalisatsiooni ilhendamine ilhiskanalisatsiooni rajatisega veevarustuse jaivoi 
heitvee arajuhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks; 

2.1. 14liitumispunkt - uhisveevargi ja -kanalisatsiooni uhenduskoht kinnistu veevargi ja 
kanalistasiooniga; 

2.1. 15liitumistasu - ilhekordne tasu, mis tuleb kinnistu omanikul maksta liitumiseks 
uhisveevargi jaivoi -kanalisatsiooniga; 

2. ] .16 peakraan - viimane sulgemisseade ilhendustorul enne kinnistu veevarki; 
2.1. 17peatoru - ilhisveevargi voi -kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute 

veega varustamine voi kinnistutelt kanaliseerimine; 
2. ] .18 paisutuskorgus-korgusmark, milleni veetase voib ilhiskanalisatsioonis tOusta; 
2.1.19 purgimiskoht - tekkekohast araveetud heitvee jaivoi fekaalide uhiskanalisatsiooni 

laskmise koht; 
2.1.20rajatis - maapinnaga pusivalt ilhendatud, inimtegevuse tulemusena valminud ehitis, 
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mis ei ole hoone; 
2.1.21 reostus - vee omadusi halvendav saasteainete, organismide, soojuse voi radioaktiivsuse . 

sisaldus vees; 
2. 1.22 reovesi - olmes voi tootmises kahjutuspiiri tiletavalt rikutud vesi, on heitvee alaliik; 
2.1.23 reovee kanalisatsioon - rajatised ainult reovee kanaliseerimiseks; 
2.1.24sademevee kanalisatsioon - rajatised sademete-ja drenaal]ivee ning muu pinnase- ja 

pinnavee ja puhta heitvee kanaliseerimiseks; 
2. 1.25 siselldustoru - kinnistu veetorustiku loik liitumispunktist veearvestini; 
2.1.26vaatluskaev - avatava luugi ja pohjasasuva voolurenniga kaev 

kanalisatsioonitorustikul; 
2.1.27vee-ettevotja -	 ettevotja, kes osutab veevarustuse ja heitvee arajuhtimise teenuseid, 

tihisveevargi ja -kanalisatsiooni abi!; 
2.1.27 	vee- voi heitvee moodusolm - vee voi heitvee mootmiseks ettenahtud vee- voi 

heitvee-arvestist ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sOlm; 
2.1.28 vee- voi heitvee moodukaev - kaev, kus asub vee- voi heitveemoodusOlm; 
2.1.29iihenduskraan 	- veevarustuse tihendustorul peatoru juures asuv sulgur, mis jargneva 

sulguri puudumisel on tihtlasi peakraaniks; 
2.1.30 iihendustoru - kinnistu veevarki veega varustav voi kinnistu kanalisatsioonist heitvett 

vastuvottev toru peatorust liitumispunktini; 
2.1.31 iihiskanalisatsioon 	 - ehitiste ja seadmete kompleks mitme kinnistu heitvee 

kanaliseerimiseks; siia hulka voivad kuuluda ka rajatised sademete-ja drenaaL'! ivee ning 
muu pinnase- ja pinnavee kanaliseerimiseks; 

2.1.32 iihisveevark 	- ehitiste ja seadmete kompleks mitme kinnistu veega varustamiseks ning 
vee kasutamiseks kahjutule torjumisel, kui selleks ei ole ette nahtud muid veevotu kohti; 

2.1.33 iihisveevargi ja -kanalisatsiooni avarii - tihisveevargi ja -kanalisatsiooni rajatiste voi 
seadmete ettenagematu purunemine voi rikki minek, mille tagajarjel oluliselt halveneb 
voi katkeb klientide veega varustamine ja/voi nende heitvee kanaliseerimine, voi on 
ohustatud inimesed, ehitised voi keskkond; 

2.1.34iihisvoolne kanalisatsiooll 	- rajatised reo vee ning sademete- ja drenaa[Jivee ning muu 
pinnase- ja pinnavee tihiseks kanaliseerimiseks. 

3 Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni kasutamise iildnouded 

3.1 Ohisveevargi ja -kanalisatsiooni abil veevarustuse ja heitvee arajuhtimise teenuse 
osutamine toimub JOelahtme Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsusega maaratud vee
ettevotja poolt kaesoleva eeskirja ning Joelahtme Vallavalituse (edaspidi vallavalitsus) ja vee
ettevotja vahel solmitud sellekohase lepingule; 
3.2 Veevarustuse ja heitvee arajuhtimise teenuse osutamine vee-ettevotja ja kliendi vahel 
toimub lepingu alusel, mis on koostatud kooskolas vallavalitsuse ja vee-ettevotja vahelise 
lepinguga; 
3.3 Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni klientidel on oigus saada tihisveevargist vett ja juhtida 
tihiskanalisatsiooni heitvett vastavalt vee-ettevotjaga solmitud lepingule (edaspidi 
teenusleping). Teenusleping sOlmitakse vahetult tihisveevargi VOl -kanalisatsiooniga 
tihendatud kinnistu omanikuga. Vahetut tihendust mitteomavate kinnistute omanikega vee
ettevotja lepinguid ei sOlmi, neile vahendatakse teenuseid kliendi poo/t, vastavalt nende 
omavahelisele kokkuleppele. Olemasoleva hoonestusega krundistamata aladel sOlmitakse kuni 
ala krundistamiseni tahtajalised teenuslepingud hoonete valdajatega. Ohekordset voi ltihiajalist 
veekasutust voi kanaliseerimist voib vee-ettevotja lubada tahtajalise teenuslepingu alusel. 
3.4 Kui vee andmine voi heitvee kanaliseerimine toimub mitmele kinnistule voi kinnistute 
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grupile ohe teenuslepingu alusel, on tegemist Ohe kliendiga ning koiki\ vee.., 
kanalisatsioonitorustikke fling rajatisi parast liitumispunkte kasitletakse kui 
kinnistutorustikke. 
3.5 Oigus teostada kontrolli kinnistu veevargi ja kanalisatsiooni, kliendi veekasutuse ning 
Ohiskanalisatsiooni juhitava heitvee Ole on vallavolikogu otsusega volitatud isikul (edaspidi 
volitatud isik) ja vee-ettevotjal vastavalt teenuslepingu tingimustele; 
3.6 Vee-ettevotja ei tohi avalikustada kinnistu veevargi ja kanalisatsiooni kontrollimisel 
saadud teavet. Avalikustada voib andmeid kliendi veetarvituse ja kanaliseeritava vee koguse 
ning reostuse kohta. 
3.7 Koigil juhtudel, kus eeskiri annab vee-ettevotjale oiguse kliendi kinnistule vee andmise voi 
kinnistu heitvee kanaliseerimise sulgemiseks, ei vastuta vee-ettevotja sellest kliendile 
pohjustatud v5imalike kahjude eest. Vee andmise v5i heitvee kanaliseerimise taasavamine 
toimub peale sulgemise p5hjuste k5rvaldamist ja vee-ettev5tjale tekitatud kulude tasumist. 
Omavolilised Ohendused taasavamisele ei kuulu. 
3.8 Kliendile vee andmise v5i heitvee kanaliseerimise sulgemine v5ib toimuda parast kliendi 
sellekohast kirjalikku teavitamist. Erandjuhtudel on vee-ettev5tjal 5igus klientidele vee 
andmine ja heitvee kanaliseerimine sulgeda etteteatamata. 
3.9 Vee-ettev5tja ei vastuta kliendile vee andmise ja heitvee vastuvotu vahenemise v5i 
katkemise ning Oleujutuste ja nendest p5hjustatud v5imalike kahjude eest, kui see on toimunud 
vaaramatu j5u tulemusena. 
3. 10 Vee-ettev5tjal on 5igus kliendile piirata v5i katkestada vee andmine ja heitvee vastuv5tt 
avariiliste ja plaaniliste remonttaade korral, teavitades sellest kliente avariiliste Wade puhul 
enne Wade alustamist ning enne plaanilisi Wid vahemalt 5 kalendripaeva ette. Teavitamisest 
kinnipidamise korral, ei vastuta vee -ettev5tja remonttaade puhul klientidele vee andmise v5i 
heitvee kanaliseerimise piiramisest v5i katkestamisest p5hjustatud v5imalike kahjude eest; 
3. 11 Veekatkestuse korral remonttaade tOttu Ole kahekOmne nelja tunni, korraldab vee
ettev5tja elumajade juurde ajutise veev5tu v5imaluse elanike esmasteks vajadusteks; 
3.12. Kui klient vajab vee andmise plaanilist peatamist, mis pohjustab teiste klientide vee 
andmise voi heitvee vastuv5tmise piiramise v5i peatamise, tuleb tal sel1eks esitada taotlus vee
ettevotjale vahemalt kolm aapaeva ette. Piiramise v5i peatamisega seotud kulud kannab sel1e 
tellija. 
3.13 Heitvee ja fekaalide valjaveol ja purgimisel Ohiskanalisatsiooni tuleb juhinduda 
vallavalitsuse pooh kinnitatud heitvee ja fekaalide valjaveo korrast; 
3.14 K5ik isikud, kes on soOdi Ohisveevargi ja -kanalisatsiooni rajatiste ja seadmete 
vigastamises, kannavad seaduse alusel vastutust tekitatud kahju, sealhulgas veekao ja 
keskkonnakahjude eest. Veekao suurus arvestatakse vee-ettev5tja poolt veevoolu ristl5ike 
pinna, kiiruse ja veevoolu kestvuse jargi v5i kontrollm50tmise teel. 

4 	 Rajatiste piiritlemine 

4.1 	Ohisveevargi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevargi ja kanalisatsiooni vahelise piiri 
maarab liitumispunkt; 

42 Liitumispunktiks veevargil on peakraan, mis kuulub Ohisveevargi hulka. Kui torustikel 
enne kinnistu piiri (krundistamata hoonestuse puhul enne ehitusse sisenemist) puudub 
sulgarmatuur, asub liitumispunkt kuni 2 meetrit kinnistu piirist valjaspool kui vee
ettevotja ja kinnistu omanik ei ole kokku leppinud teisiti. 

4.3 Liitumispunktiks kanalisatsioonitorustikul on kinnistupoolseim vaatluskaev tanaval enne 
kinnistu piiri v5i kaev kinnistul, kui see asub vahetult kinnistu piiri aares. Esimesel juhul 
kuulub vaatluskaev Ohiskanalisatsiooni, teisel kinnistu kanalisatsiooni hulka. Kaevude 
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puudumisel on liitumispunktiks uhenduskoht peatoruL Kui hoone kanalisatsiooni vaijal~sk14de 
kogumistorustik on kinnistu hoonestamata ala piiratuse tottu paigaldatud valjaspooie kinnistut 
tanavale, loetakse liitumispunktiks vaatluskaev, millest toimub aravool peatorusse. 
Krundistamata hoonestuse puhul on liitumispunktiks elamute puhul viimane vaatluskaev, 
millest torustik siseneb hoonesse, teiste ehitiste puhul uhenduskoht peatoruL 
4.4 Kui uhisveevargi voi -kanalisatsiooni peatoru labib kinnistut ja sell est hargneb torustik 
ehitisse, on peakraaniks peatorule koige lahem sulgur, kanalisatsiooni liitumispunktiks aga 
peatorul hargnemiskohas asuv vaatluskaev. 
4.5 Olemasoleva hoonestusega krundistamata aladel viiakse ala krundistamisel veevargi ja 
kanalisatsioonirajatiste piiritlus uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga kooskolla krundistatud 
alade piiritlusega. Kinnistu piiride muutmisel voi kinnistu ttikeldamisel tapsustatakse ka 
piiritlust. Kui eehooduga kaasneb veevargi ja kanalisatsioonirajatiste umberehitamise vajadus, 
esitab vee-ettevotja vastavad nouded detailplaneeringu voi krundijaotusplaani labivaatamisel. 
4.6 Kui vee-ettevotja voi kinnistu omanik taotleb liitumispunkti umberehitamist, toimub see 
taotleja kulul; 
4.7 Kruntide suuruse ja piiride muutmiseks detailplaneeringuta, kui seal asuvad uhisveevargi 
ja -kanalisatsiooniga uhendatud rajatised, tuleb kinnistute omanikel see eelnevalt 
kooskolastada vee-ettevotjaga. Kui sell ega seoses tekib vajadus veevargi ja 
kanalisatsioonirajatiste umberehituseks, valjastab vee-ettevotja tehnilised tingimused koos 
teostustahtajaga. Kui kinnistu omanik ei jargi eeltoodut voi ei pea kinni teostustahtajast, on 
vee-ettevottel oigus vee andmine voi heitvee kanaliseerimine sulgeda. 
4.8 Sademetevee restkaev koos aravoolutoruga, kuivendusdrenaaD ja muud sarnased heitvee 
arajuhtimise rajatised ei kuulu uhiskanalisatsiooni hulka. 
4.9 Liitumispunktid fikseeritakse kirjalikult piiritIusaktis koos skeemiga, mis on teenuslepingu 
lahutamatu osa. 

5. Teenuste hinnad 

5.1 Veevarustuse ja heitvee arajuhtimise teenuste hind kliendile moodustub abonenttasust, 
tasust voetud vee eest ning tasust heitvee arajuhtimise eest. 
5.2 Klient tasub veevarustuse ja heitvee arajuhtimise teenuse eest vee-ettevotjale vallavalitsuse 
pooh kehtestatud hindade alusel vastavalt kliendi ja vee-ettevotja vahel solmitud 
teenuslepingule; 
5.30hiskanalistatsiooni kaudu avalikelt teedelt, tanavatelt ja valjakutelt sademete- ja 
drenaazivee ning muu pinnase- ja pinnavee arajuhtimise kulud ning uhisveevargil asuvatest 
tuletorjehudrantidest kahjutule tOrjumiseks, teisteks paastetOodeks ja oppusteks kasutatava vee 
eest tasutakse vastavalt vallavalitsuse ja vee-ettevotja vahelisele lepingule; 
5.4 Veevarustuse ja heitvee arajuhtimise teenustele kehtestab hinnad vallavalitsus vastavalt 
vallavolikogu poolt kinnitatud veevarustuse ja heitvee arajuhtimise teenuse hinna 
reguleerimise korrale. 

6. Veega varustamise nouded ja tingimused 

6.1 Ohisveevark on ette nahtud veekasutajate varustamiseks joogivee kvaliteediga veega, 
samuti vee votmiseks kahjutule torjumisel ja avalike veevotukohtade veega varustamiseks; 

6.2 Vee-ettevotja peab tagama nii uhisveevarki juhitava kui ka seal oleva, vee kvaliteedi 
kontrolli vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud vee kvaliteedi kontrolli nouetele. Vee
ettevotja ei vastuta vee kvaliteedi muutuste eest kinnistu veevargis. 
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6.3 Uhisveevargi vee tarvitamist kastmiseks voib vee-ettevotja piirata teeJ;llislepingug~ 
maaratud tingimustel. 
6.4 Uhisveevargil olevate avalike veevotukohtade hooldust korraldab selle omanik, kes peab 
tagama veevotukoha heakorra ning sanitaarnouete taitmise. 
6.5 Uhisveevargi tuletorje hudrantide korrashoiu eest vastutab vee-ettevotja. Tuletorjehudrante 
kasutab Tuletorje- ja Paasteamet (edaspidi tuletorje- ja paasteamet) kahjutule torjumisel ja 
teistel paastet60de vajadusteI. Neist voib muuks otstarbeks vett kasutada vaid vee-ettevotja 
loal lepingu aluseI. Hudrantide kasutamine oppustel ja neist tarvitatav vee kogus tuleb vee
ettevotjaga eelnevalt loa saamiseks kooskolastada, vastasel juhul loetakse veevott 
omavoliliseks. 
6.6 Sisendustoru voib paigaldada, remontida voi asendada vee-ettevotja voi nendeks t60deks 
litsentsi omav ettevotja vee-ettevotja tehnilise jarelevalve all. Sisendustorul ei tohi olla 
veevottu voimaldavat uhendust. 
6.7 Klient peab hoidma sisendustoru kohal oleva maa-ala toru kontrollimiseks ja 
remontimiseks vabana ja juurdepaasetavana. 
6.8 Sisendustoru nahtava lekke ilmnemisel voi vastava kahtluse olemasolul peab klient sell est 
koheselt teatama vee-ettevotjale. 
6.9 Sisendustoru lekke kohta koostatakse ulevaatust teinud volitatud isiku voi vee-ettevotja 
esindaja poolt sellekohane akt, mille alusel on vee-ettevotjal oigus sulgeda vee and mine 
kinnistule koheselt. 

7. Heitvee arajuhtimise nouded ja tingimused 

7.1 Uhiskanalisatsioonivorku on lubatud juhtida ainult seHist heitvett, mis ei hairi 
kanalisatsioonivorgu ja -rajatiste t6oreziimi, ei kahjusta torustikke ega rajatisi ning mida on 
voimalik reoveepuhastis puhastada. 
7.2 Torude paigalduskorgus (sugavus) liitumispunktis ja heitvee paisutuskorgus on maaratud 
kanalisatsiooni tehnilise lahendusega ja antakse uhiskanalisatsiooniga liitujale teada tehnilistes 
tingimustes. Kui paisutuskorgus ei ole eelnevalt maaratletud, loetakse selleks kinnistu poo1t 
esimese, uhiskanalisatsiooni juurde kuuluva vaatluskaevu kaane korgusest 10 em vorra 
korgem tase. Kui antud korgustest ei piisa kinnistult vee isevoolseks voi uleujutusriskita 
kanaliseerimiseks, tuleb vee umberpumpamine voi paisutuskorgusest allpool asuvate ruumide 
ja pindade kaitse uleujutuse eest lahendada kinnistuomanikul oma seadmetega ja omal kuluI. 
7.3 Uhiskanalisatsioonist pohjustatud uleujutuste eest vastutab ja tekkinud kahju huvitab vee
ettevotja. Vee-ettevotja ei vastuta kliendi kinnistul allpoo! heitvee paisutuskorgust paiknevate 
ehitiste, ruumide voi pindade uleujutuse eest kanalisatsiooni kaudu ja vaaramatu jou tulemusel 
toimunud heitvee vastuvotu vahenemise voi katkemise ning uleujutustest pohjustatud kahjude 
eest. 
7.4 Heitvett ja fekaale voivad uhiskanalisatsiooni purgida ainult vastavat luba omavad 
ettevotjad ja ainult vee-ettevotja poolt selleks maaratud kohtades. Purgimiskohtade hooldust 
korraldab vee-ettevotja. 
7.5 Uhiskanalisatsiooni on keelatud kanaliseerida vett, mis sisaldab: 
7.5.1 polemis- ja plahvatusohtlikke aineid; 
7.5.2 torustikule kleepuvaid ja ummistusi tekitavaid aineid; 
7.5.3 inimestele ja keskkonnale ohtlikke murkaineid ja gaase; 
7.5.4 radioaktiivseid aineid; 
7.5.5 inimestele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust; 
7.5.6 biopuhastusele toksiliselt mojuvaid aineid; 
7.5.7 bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid. 
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7.6 Kanaliseeritava heitvee temperatuur ei tohi olla korgem kui 40° C ja pH madalam kui 6,5 
ning korgem kui 8,5. 
7.7 Ohiskanalisatsiooni on keelatud lasta olmeprugi, ehitusprahti, tootmisjaatmeid, lund, 
lokaalsete puhastite jaatmeid jms, seda ka eelnevalt purustatud kujul. 
7.8 Heitvee kanaliseerimisel on keelatud tekitada uhiskanalisatsioonis nii hudraulilisi kui 
reostuslikke lookkoormusi. 
7.9 Ohiskanalisatsiooni on keelatud kanaliseerida vett, mis sisaldab reostust, mille kohta 
puudub lubatav piirkontsentratsioon voi mille kohta ei ole teenuslepingus esitatud 
vastuvotutingimusi. Lubatavad piirkontsentratsioonid, heitvee reostumuse maaramine ja 
heitvee arajuhtimise teenuse hinnad kehtestatakse teenuslepinguga vastavalt vallavalitsuse 
kinnitatud juhendile "Ohiskanalisatsiooni juhitud heitveest proovide votmine ja saasteastme 
maaramine." 
7.10 Vee-ettevotjal on oigus nouda, et kanalisatsiooni uhendustorustik oleks ventileeritud labi 
kinnistu kanalisatsiooni vahemalt uhe valisohku avaneva ventilatsiooni toru kaudu. 
7.11 Kanalisatsioonivorku ei tohi juhtida tinglikult puhast heitvett, sademete ja drenaazivett, 
kui see ei ole kooskolastatud ettevottega. 
7.12 Kui kliendi heitvesi ei vasta teenuslepingus toodud nouetele, tuleb kliendil heitvesi enne 
kanalisatsioonivorku juhtimist kohtpuhastis noutava tasemeni puhastada. 
7.13 	 Reostuskoormuse suure ebauhtluse korral tuleb kliendil ehitada reostuskoormuse 

uhtlustamiseks vahemahuti. 
7.14 	 Veeettevotte esindajal ja vallavolikogu poolt volitatud isikul on oigus kontrollida 

kliendile kuuluva kohtpuhasti tood. 

8. Omavolilised iihendused. 

8.1 Mistahes torustiku uhendust (ka ajutist vooliktihendust) tihisveevargi ja -kanalisatsiooniga, 
mis on tehtud ilma liitumislepinguta ja vee-ettevotja tehnilise jarelevalveta, loetakse 
omavoliliseks uhenduseks. 
8.2 Omavolilise tihenduse ilmsikstulekul: 
8.2.1 koostatakse vee-ettevotja voi volitatud isiku poolt sellekohane akt ning tihendus kuulub 
vee-ettevotja poolt kohesele sulgemisele; 
8.2.2 kliendil voi kinnistu omanikul, kelle tarbeks tihendus tehti, tuleb vee-ettevotjale tasuda 
huvitus vastavalt arvestuskorrale ning lisaks tasuda tihenduse sulgemise ja uhisveevargi ja 
kanalisatsiooni rajatistele tekitatud kahju eest. 
8.3 Omavolilise tihenduse kestvus arvutatakse ajast, mil tihendus tehti. Kui vee-ettevottel pole 
seda kullaldaste toendite puudumisel voimalik maaratleda, loetakse kestvuseks 1 aasta; 
veevotu korral tuletOrje htidrantidest 1 kuu. 
8.4 Kui omavoliline uhendus tehti ajutisena mahutite taitmise voi ttihjendamise (purgimise) 
ajaks, siis selle tuvastamisel tasub tihenduse tegija vee-ettevotjale htivitust taidetud voi 
ttihjendatud mahuti 15-kordse mahu ulatuses. 
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9. Omavoliline veekasutus ja heitvee kanaliseerimille 

9,1 Omavoliliseks veekasutuseks v5i heitvee kanaliseerimiseks loetakse juhtumit, mil: 
9,1,1 ei ole veew ettev5ttega s51mitud teenuslepingut; 
9,1.2 on eemaldatud v5i rikutud torustikule, sulguritele, tulet5rjesusteemile, vee- v5i 

heitveem55dus51mele vee-ettev5tte poolt pandud plommid.; 
9.1.3 on eemaldatud v5i rikutud vee- v5i heitveearvesti taatlusplomm; 
9,1.4 vee- v5i heitveearvesti on rikutud (ka kOlmumise v5i kuumenemise t5ttu), arvesti naitu 

on moonutatud ; 
9.1.5 on eemaldatud veew v5i kanalisatsioonitorustiku sulgemiseks vee-ettev5tte poolt 

paigaldatud sulgur v5i arvesti; 
9.1.6 on avatud vee-ettev5tja poolt suletud peakraan v5i uhenduskraan; 
9,1.7 kinnistu veevargi sisendustorule on monteeritud veev5ttu v5imaldav uhendus; 
9,1,8 vaatluskaevu kaudu toimub heitvee v5i fekaalide purgimine uhiskanalisatsiooni; 
9,1,9 vett v5etakse omavoliliselt tulet5rje hudrantidest. 
9.2 Omavolilise veekasutamise v5i heitvee kanaHseerimise ilmnemisel koostatakse ulevaatust 
teinud veew ettev5tja esindaja v5i volitatud isiku poolt sellekohane akt ning kinnistule vee 
andmise v5i heitvee kanaliseerimise v5ib vee-ettev5tja sulgeda ette teatamata. Eemaldatud 
plommi asendamise eest tasub klient v5i kinnistu omanik. 
9.3 Omavolilise veekasutuse ilmnemisel tasub klient v5i kinnistu omanik vee-ettev5tjale 
huvitust toruuhenduse labilaskev5ime jargi arvestusega, et toru tbbtab kogu ristl5ikega 24 
tundi bbpaevas. Kui vett oli v5imalik kanaliseerida uhiskanalisatsiooni, lisatakse huvitusele 
tasu kanaliseerimise eest. Huvitus arvutatakse lahtudes vastavale tarbijagrupile kehtestatud 
teenuste hindadest. 
9.4 Omavolilise heitvee kanaliseerimise ilmnemisel tasub klient v5i kinnistu omanik vee
ettev5tjale huvitust,mis arvutatakse lahtudes kanalisatsiooniUhenduse maksimaalsest 
labilaskev5imest . 
9.5 Omavolilise veekasutuse v5i vee kanaliseerimise kestvus arvutatakse paevani, millal 
viimati kohal kainud vee-ettev5tja esindaja v5i volitatud isik v5is veenduda omavolilise 
veekasutuse v5i vee kanaliseerimise puudumises, kuid mitte Ule Ohe aasta tagasi. 
9.6 Kui omavoliline veekasutamine v5i vee kanaliseerimine on tekkinud teenuslepingu 
15ppemise, 15petamise v5i kinnistu omaniku vahetuse t5ttu, on vee-ettev5tjal oigus sulgeda 
kinnistule vee and mine v5i kinnistu kanaliseerimine , 

10 Nouded kilillistu veevargile ja kallalisatsioollile 

10.1 Kinnistu veevark ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses nende kohta 
kaivate oigusaktide, tehniliste normdokumentide ja vee-ettevotja nouetega. 
10.2 Klient on kohustatud: 
10.2.1 kinnistu veevargi ja kanalisatsiooni projekteerimis-, ehitus- ja remonttbbdel kasutama 
nendeks tbbdeks litsentsi omavaid ettev5tjaid; . 
10,2.2 tagama kinnistu veevargi ja kanalisatsiooni korrasoleku ning vastavuse tehnilistele 
standarditele ja normidele ning kaesolevale eeskirjale, samuti teistele selle kohta kaivatele 
nouetele; 
10,2.3 kasutama kinnistu veevarki ja kanalisatsiooni nii, et oleks tagatud teiste klientide 
veevargi ja kanalisatsiooni ning uhisveevargi ja -kanalisatsiooni ohutus ning ei oleks hairitud 
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teiste klientide teenuslepingujargsete nouete taitmine; 
10.2.4 tagama volitatud isikul ja vee-ettevotja esindajale vaba juurdepaasu kinnistu veevargile 

ja kanalisatsioonile vastavalt teenuslepingus ettenahtud tingimustele. 

10.3 Vee-ettevotja voib sulgeda vee andmise kinnistule voi kinnistu kanaliseerimise : 

10.3.1 kui rikutakse alapunktide 10.2.1, 10.2.2 ja 10.2,3 noudeid; 

10,3.2 kui klient ei ole taganud punkti 10.2.4 kohastjuurdepaasu. 

10.4 Kinnistu omanik peab hoidma lume- ja jaavabad tema kinnistul olevad hudrandikaevude 

ja peakraani luugid ning hoidma vabad juurdepaasud maapealsetele hudrantidele vastavuses 

Joelahtme valla heakorra eeskirjale, samuti hoolitsema peakraani luugi ja uhisveevargi 

tahissiltide sailivuse ning nahtavuse eest, nende vigastustest ja kaotsiminekust koheselt 

teatama vee-ettevottele. Tahissiltide paigaldamine toimub planeerimis- ja ehitusseaduse 

kohaselt. 

10.5 Keelatud on uhisveevargi juurde kuuluvate sulgurite omavoliline avamine voi sulgemine. 

Erandina on kliendil lubatud, teatades sulgemisest koheselt vee-ettevotjale, sulgeda oma 

kinnistu peakraan, kui on ilmnenud leke kinnistu sisendustorust voi on tekkimas uputus 

veemoodusolme armatuuri purunemise tottu. 

10.6 Vee-ettevotjal on oigus uhisveevargi ja -kanalisatsiooni avariide ja remontt66de korral 

kasutada kinnistu veevarki voi kanalisatsiooni teiste kinnistute veega varustamiseks voi 

heitvee kanaliseerimiseks tingimusel, et see ei halvenda kliendi kasutustingimusi, kelle 

veevarki ja kanalisatsiooni kasutatakse ning talle huvitatakse tekkinud kahju. 

10.7 vee-ettevotjal on oigus kinnistu veevargil ja kanalisatsioonil plommida: 

10.7.1 veearvestita tuletorjesusteemi sulgur ja hudrant; 

10.7.2 vee voi heitveearvesti Iiitmik ja arvesti elektritoite ja -Ulekande susteem; 

10.7.3 vee- voi heitvee moodus51me sulgur; 

10.7.4 omavolilise voi keelatud uhenduse sulgur; 

10.7.5 kanalisatsioonitorustiku sulgur. 

] 0.8 Klient vastutab kinnistu veevargil ja kanalisatsioonil asuvate arvestitega nendele 

paigaldatud plommide sailirnise eest ning on kohustatud koheselt teatama vee-ettevotjale 

nende kadumisest voi rikkumisest. 

10.9 Klient voib tuletorjesusteemi sulguritelt ja hudrantidelt plomme ara votta: 

10.9.1 tuleto~jesusteemi katsetamiseks parast selle eelnevat koosk51astamist vee-ettevotjaga; 

10,9.2 kahjutule torjumiseks, millest ta on kohustatud vee-ettevotjale teatarna koheselt, kuid 

mitte hiljem kui 24 tunni jooksul peale plommi eemaldamist. 

10.10 Kui vee-ettevotja on tuvastanud, et sademete-, drenaa[:J iveed voi muud pinnase- ja 

pinnaveed satuvad Ulenormatiivse infiltratsiooni voi muul teel suures ulatuses kinnistu 

reoveekanalisatsiooni, on vee-ettevotjal oigus teostada vee kontrollmootmist. Kliendil voi 

tema poolt volitatud isikul on oigus jalgida kontrollmootmise teostamist. Vee mootmisega 

seotud kulud kannab klient, kui ulenormatiivne infiltratsioon leiab kontrollmootmistega 

kinnitust. Mootmisandmed on aluseks kanaliseeritava vee eest tasumisel lahtudes vastava 

tarbijagrupi heitvee hinnast. 

10.11 Vee-ettevotjal voi tema pooh volitatud juriidilisel isikul on oigus kontrollida kliendi 

lokaalse reoveepuhasti 166 t5husust vastavalt teenuslepingu tingimustele. 


11 Keelatud iihendused 

11,1 Kinnistu veevark peab olema paigaldatud ja uhendatud nii, et oleks takistatud reostunud 
voi reostusohtliku vee, samuti ohtIike vedelike voi gaaside tagasivoolamine voi imbumine 
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torustikuga ilhendatud seadmetest v5i silsteemidest kinnistu veevarki (seda nii v5rgu hormaal
kui ka alar5hu korral). Kinnistu veetorustik peab olema kaitstud k5rgetemperatuurilise vee v5i 
auru sinna sattumise eest. Uhendusi, mis eeltoodut v5imaldavad, loetakse keelatud 
ilhendusteks. 
11.2 Keelatud ilhendusteks on ka: 
11.2.1 ilhendused, mis v5imaldavad ilhisveevargiga vahetus ilhenduses olevasse kinnistu 
veevarki juhtida vett teistest veeallikatest v5i veevarustussilsteemidest; 
11.2.2 kinnistu veevargi vahetu ilhendamine kanalisatsioonitorustike, -seadmete ja 
kaevudega, vedelike reservuaaridega (v.a. joogivee reservuaarid), k5rgsurvekateldega, samuti 
tehnoloogilise seadmestikuga, milles kasutatakse tervisele ohtlikke aineid; 
11.2.3 uhendused, mis v5imaldavad reovee juhtimist sademetevee kanalisatsiooni; 
11.2.4 uhendused, mis v5imaldavad sademete- ja drenaaDivee ning muu pinnase- ja pinnavee 
juhtimist reoveekanalisatsiooni. 
11.3 Keelatud uhenduse i1msikstulekul koostatakse Olevaatust teostanud vee-ettev5tja esindaja 
v5i volitatud isiku poolt sellekohane akt.Klient tasub vee-ettev5ttele hOvitist vastavalt 
tehnilistele arvutustele. 
11.4 Sademete- ja drenaa[]ivee ning muu pinnase- ja pinnavee vastuv5tu- v5i Ohenduspunkti 
pealt (restkaev, kuivendusdrenaa[]i Ohendus, maapinna kaldega korraldatud aravool 
vaatluskaevu, katusearavool jne.) arvutatakse hilvitus summast, mis vastab 75 m3 vee 
kanaliseerimise teenustasule kuus. 
11.5 Kui kliendi v5i kinnistu omaniku pooh keelatud uhenduse tegemise v5i nende muu 
silOlise tegevuse t5ttu on reostunud vesi ilhisveevargis v5i koormati Ole uhiskanalisatsiooni 
rajatised, huvitatakse sellest tuJenevad kahjud kJiendi v5i kinnistu omaniku poolt. 
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12 Ajutised torustikud 

12.1 Vee-ettevotja voib lubada tahtajalist veekasutust jaivoi heitvee kanaliseerimist ehituseks, 
tanavakaubanduseks, kastmiseks ja muudel juhtudel teenuste tahtajalise lepingu alusel. 
12.2 Ajutisi vee- ja kanalisatsioonitorustikke on lubatud Ohisveevargiga Ohendada vastavuses 
vee-ettevotja pooh antud tehnilistele tingimustele. 
12.3 Ajutiste torustike ehitamine, hooldus ja likvideerimine toimub teenuste tahtajalise lepingu 
taotleja pooh ja tema kulul. Kui Ohendusi Ohisveevargi ja -kanalisatsiooniga tahtaegselt ei 
likvideerita, voib seda teha vee-ettevotja teise lepingupoole kulul. 
12.4 Liitumispunktideks ajutise torustiku ja Ohisveevargi jaivoi -kanalisatsiooni vaheJ on 
nende Ohinemiskohad. Veetoru Ohinemiskohal peab olema sulgur, vee-ettevotja noudmisel ka 
tagasiloogiklapp. 
12.5 Ajutiste torustike kohta kehtivad kaesolevas eeskirjas kinnistuveevargi ja kanalisatsiooni 
kohta kaivad nouded ja kliendi kohustused, ainult suvel kasutatavate torustike puhul ei kehti 
neile kOlmumisohuga seonduvad nouded. 
12.6 Kui vesi saadakse Ohisveevargist, tuleb teenuste tahtajalise lepingu taotlejal veekasutuse 
Ole arvestuse pidamiseks paigaldada tema poolt ja kulul ajutisele torustikule vee-ettevotja 
nouetele vastav veemoodusolm. 

13 Vee mootmine 

13.1 Kinnistu veevark, mis on otseseJt Ohendatud Ohisveevargiga, peab olema varu statud 
veemoodusolmega. 
13.2 Kinnistu piires tarbitav vesi peab tulema veemoodusolme kaudu. Enam kui Ohe 
veemoodusolme rajamine kinnistule Ohisveevargist vee votmiseks voib toimuda erandina vee
ettevotja loal. 
13.3 Veemoodusolm peab asuma hoones selle peatorupoolsel kOljel, kohe peale sisendustoru 
suubumist hoonesse voi veemoodukaevus, kohe peale sisendustoru suubumist kinnistule. 
13.4 Veemoodusolm paigutatakse vee-ettevotja otsuseJ veemoodukaevu kui: 
13.4.1 hoones puudub selleks voimalus; 
13.4.2 kinnistu on hoonestamata voi puudub ruum, kus oleks valditud veearvesti ki.llmumine; 
13 .4.3 sisendustorustik krundil osutub pikemaks kui 30 m; 
13.4.4 sisendustorustik varustab veega mitut kinnistut voi kinnistute gruppi v5i kinnistut labi 
teise kinnistu. 
13.5 Veemoodusolme asukoht ja ehitus peab vastama vee-ettevotja esitatud tenilistele 
tingimustele. Solme paigaldab oma veearvesti vee-ettevotja kui klient ja vee-ettevotja ei lepi 
kokku teisiti; 
13.6 Veemoodusolme, kui see noutaval kujul puudub, peab ehitama kinnistu omanik, vottes 
vee-ettevotjalt seBeks eeJnevah tehnilised tingimused. Keeldumise korral on vee-ettevotjal 
oigus teenusleping katkestada. 
13.7 Veemoodusolme sisustamine(torude, sulgurite, arvestikandurite jrn. paigaldamine) 
toimub kliendi kulul. Veearvesti monteerib vee-ettevotja omal kulul teenuslepingut omava 
kliendi veemoodusolme viie toopaeva jooksul peale lepingu solmimist, korraldades ka 
edaspidist veearvesti hooldust ja taatlust. Teenuslepingu 15petamisel demonteeritakse 
veearvesti vee-ettevotja poolt. 
13.8 Peale veearvesti paigaldamist koostatakse kahepoolne akt arvesti ja solme juurde 
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kuuluvate plommide vastuvotu kohta, mille alusel klient vastutab nendenouetekbhase 
toimimise eest; 
13.9 Klient peab tagama: 
13.9.1 veearvesti sailimise vigastamatuna ja kaitsmise kulmumise ja ulekuumenemise eest; 
13.9.2 veemoodusolme ruumi voi veemoodukaevu korrasoleku puhtuse ja kuivuse; ruumi 
valgustuse; 
13.9.3 veemoodusolme armatuuri tOokorras oleku; 
13.9.4 veemoodusolme lahima umbruse ja juurdepaasu veearvesti kontrollimiseks Ja 
teenindamiseks vabana; 
13.9.5 veearvesti ei oleks uputatud ruumi voi kaevu valgunud vee pooh. 
13.10 Vee-ettevotjale kuuluva rikutud (ka kulmunud, kuumenenud) voi kaotsilainud veearvesti 
asendab vee-ettevotja viie tOopaeva jooksul peale tekitatud kahjude tasumist vee-ettevotjale 
kliendi poolt. Veearvesti tehnilise rikke korral, mis ei soltunud kliendist, asendatakse arvesti 
vee-ettevotja poolt tasuta. 
13.11 Kui ei ole kinni peetud punktide 13.9.2, 13.9.3, 13.9.4 ja 13.9.5 nouetest, on vee
ettevotjal oigus sulgeda vee andmine kinnistule. 
13. 12 Veearvesti riketest, vigastustest, kulmumisest, ulekuumenemist ning arvesti ja 
veemoodusolme plommide kaotsiminekust tuleb kliendil koheselt teatada vee-ettevotjale. 
13.13 Klient voib kirjalikuIt nouda vee-ettevotjale kuuluva arvesti tapsuse kontrollimist enne 
taatlustahtaega. Kui taatlemisel selgub, et mootetapsus on lubatud yea piires, kannab kulud 
klient, vastasel juhul vee-ettevotja. 
13.14 Vee-ettevotjal on oigus kehtestada noudeid veearvestite elektritoite ja -ulekande 
susteemide mng nende plommimise kohta. Nimetatud plomme kasitletakse kui 
veemoodusolme plomme. 
13.15 Veemoodusolmes ei tohi olla veearvestist moodaviivat toru. Rooptoru on lubatud ainult 
siis, kui hoones on eraldi tuleWrje veevark. Siis peab rooptorul olema sulgur, mis on kinni ja 
millel on vee-ettevotte plomm. 
13.16 Veearvest ees ja taga peab olema sulgur, arvesti ette voib panna vaid taisavaga 
sulguri. Veearvestitaguse sulguri taga peab olema tagasiloogiklapp (kui ei ole arvestisse sisse 
ehitatud). 
13.17 Arvesti ees asuv filter peab olema plommitud. 
13.18 Veemoodusolmes peab arvesti taga olema kraan susteemi tiihjakslaskmiseks, 
veeproovide votmiseks ja arvesti kontrollimiseks. 
13.19 Arvestile peab eelnema vahemalt viie torulabimoodu ning jargnema vahemaIt kolme 
torulabimoodu pikkune sirge toruloik. 
13.20 Paigaldada voib ainult neid arvesteid, millel on Eesti standardiorganisatsiooni 
tiiubikinnitus. 
13.21 Kastmisveele voib olla eraldi ehitatud valjund, mis on varustatud omaette 
veemoodusolmega. 

14 Heitvee mootmine 

14.1 Heitvee moodusolmega varustatakse kinnistud juhtudel, kui uks lepingupoo\test sed a 
soovib voi see toimub eeskirja kohaselt. 
14.2 Heitvee moodusolme paigutus ja ehitus peab vastama vee-ettevotja ettekirjutustele. 
Solme paigutatavate heitveearvestite tiiubi, suuruse ja arvu maarab vee-ettevotja. 
14.3 Uldjuhul ehitab heitvee moodusolme klient omal kulul, vottes vee-ettevotjalt selleks 
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eelnevalt tehnilised tingimused. 
14.4 Heitvee valminud moodusolme vaatab Ole, annab kasutusloa ja plommib vee-ettevotJa. 
Moodusolme hooldust korraldab ja kulud kannab klient. Heitveearvesti taatlust korraldab vee
ettevotja vastavalt teenuslepingu tingimustele. Kulud kannab klient. 
14.5 Heitveearvesti riketest, vigastustest, kulmumisest, ulekuumenemisest ning arvesti Ja 
moodusolme plommide kaotsiminekust tuleb kliendil koheselt teatada vee-ettevotjale. 

15 Veearvestus 

15.1 UJdjuhul kliendi veetarvitust moodetakse veearvestiga. 

15.2 Veearvesti puudumisel maaratakse elanikkonna veetarvitus vallavolikogu poolt 

kinnitatud kulunormide alusel. Teiste veetarbijate veetarvitus maaratakse teenuslepinguga. 

15.3 Veearvesti puudumisel voib vee-ettevotja lekke avastamise korral kinnistutorustikes 

kasitleda seda kui omavolilist veekasutust ja rakendada vastavaid sanktsioone. 

15.4 Veearvesti rikke korral, kui klient ei ole selles suudi, arvestatakse tarbitud vett rikke 

avastamisele eelnenud mooteperioodi kolme kalendrikuu keskmise bbpaevase tarbimise jargi, 

arvestamata sealjuures arvesti viimase kalendrikuu naitusid. Nimetatud arvlemiskord kehtib 

arvesti rikkimineku tuvastamise paevast kuni uue arvesti paigaldamiseni. 

] 5.5 Kui klient ei ole voimaldanud kahe nadala mbbdumisel parast kirjalikku hoiatust 

juurdepaasu veearvestile, voib vee-ettevotja veekasutust kasitleda kui omavolilist veekasutust. 

15.6 Kui kontrolltaatlusel osutus arvesti mooteviga lubatust suuremaks, tehak~e vee-ettevotja 

pooh tasaarveldus viimase kolme kuu veetarvituse kohta, kaasa arvatud kontrolltaatluse 

kalendrikuu paevade kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni. Taatluskulud katab vee-ettevotja. 

15.7 Avalikust veevotukohast voetava vee arvestus ja tasumine toimub vastavalt vee-ettevotja 

pooIt kehtestatud korrale kooskolas vallavalitsuse ja vee-ettevotja vahelise lepingu 

tingimustele. 

15.8 Uhekordsed veetarvitused (labipesud, katsetused jms) arvestatakse vee-ettevotja poolt 

igakordselt vastavalt kasutusele voi moodetakse. 

] 5.9 Tuletorje- ja Paasteameti poolt kahjutule tOrjumiseks, teisteks paastet6bdeks ja oppusteks 

kulutatud veekoguse ule peab arvestust tuletOrje- ja paasteamet, esitades kord kvartalis vee

ettevotjale sellekohased andmed. 

15. 10 Kinnistusisese tulekustutussusteemi kaudu tarbitud vee eest tasub klient veearvesti naidu 

jargi Oldistel alustel. Kui vesi ei labinud veearvestit, teeb vastava veekasutuse akti ja 

kuluarvestuse vee-ettevotja. 


16 Heitvee arvestus 

16.1 Kliendilt uhiskanalisatsiooni arajuhitava heitvee kogus vordsustatakse uhisveevargist 
tarvitatud vee kogusega voi moodetakse eraldi heitveearvestiga. Heitvee mootmist kasutatakse 
siis, kui uks lepingupooltest sed a soovib voi see toimub eeskirja kohaselt. 
16.2 Kui klient saab kogu vee voi osa sellest muudest veeallikatest kui uhisveevark, 
maaratakse uhiskanalisatsiooni arajuhitud vee kogus heitveearvestiga vOi vordsustatakse 
koigist veeallikatest kokku tarvitatud veega, kui vee-ettevotja loeb selle mootmist 
usaldusvaarseks ja ei eelda muu vee ulemaarast sattumist kanalisatsiooni. Koik heitvee 
moodusolme voi muudest veeallikatest tarvitatud vee moodusolmede ehitamise ja hooldusega 
seotud kulud kannab klient, kui teenustelepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 
16.3 Heitveearvesti rikke korral arvutatakse arajuhitud heitvee kogus punktis 15.4 satestatud 
korras. 
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16.4 Uhekordsed heitvee arajuhtimised iihiskanalisatsiooni (Iabipesud, kat~etused jms) 
arvestatakse vee-ettevotte poolt igakordselt vastavalt kasutusele. 
16.5 Kinnistult sademete- ja drenaaUivee ning muu pinnase- ja pinnavee kogus maaratakse 
vee-ettevotja poolt tehniliste arvestuste alusel voi moodetakse, kusjuures arvestusviis 
maaratletakse teenuslepinguga. 

17 Arvlemine veevarustuse ja heitvee iirajuhtimise teen use eest 

17.1 Arvlemine veevarustuse ja heitvee arajuhtimise teenuse eest, sealhulgas veearvesti naidu 
registreerimine ja nende teatamine vee-ettevotjaJe toimub teenuslepingu alusel kooskolas 
eeskirjaga. Kasutatud vee ja arajuhitud heitvee kogust arvestatakse kuupmeetri tapsusega. 
17.2 Arve saanud klient on kohustatud tasuma vee-ettevotjale teenuslepingus kokkulepitud aja 
jooksul alates arve valjasaatmise paevast. Nimetatud tahtaegade iiletamisel tasub klient vee
ettevottele viivist tasumata arve summast iga tasumise tahtaega iiletava paeva eest. 
17.3 Viivise suurus lepitakse kokku teenuslepingus, kuid see ei voi olla rohkem kui 0,5% ja 
elanikele kuni 0,15% tasumata summalt paevas. Viivist ei tasuta, kui klient ei ole temast 
olenemata pohjustel saanud arvet voi ei ole saanud sed a oigeaegselt voi esitatud arve on 
ebaoige. 
17.4 Pretensioone arvete oigsuse tuleb esitada vee-ettevotjale kirjalikult kiimne tOopaeva 
jooksul arve kattesaamise paevast. Pretensiooni esitamine ei pikenda arve tasumise tahtaega. 
Pretensioonid vaadatakse labi kiimne tOopaeva jooksul. Tulemustest teavitatakse klienti 
kirjalikult. 
17.5 Veevarustuse ja heitvee arajuhtimise teenuste arve ja muude maksekohustuste tahtajaks 
taitmata jatmisel on vee-ettevotjal oigus esitada kliendile viie 160paeva moodudes kirjaliku 
hoiatuse veeandmise ja vee kanaliseerimise sulgemiseks. 

18 Teenuslepingu solmimine, lopetamine .ia uuendamine 

18.1 Teenusleping solmitakse maaramata tahtajaks, kui on taidetud kaesoleva eeskirja ja 
iihisveevargi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ja liitumislepingu tingimused. Kuni 
Iiitumistasu viimase osamakse tasumiseni voib teenuste kasutamiseks solmida tahtajalise 
teenuslepingu. 
18.2 Kaesoleva eeskirjaga ettenahtud tahtajalise voi maaramata tahtajaks teenuslepingu 
solmimiseks tuleb kinnistu omanikul esitada vee-ettevotjale avaldus, kinnistu omandioigust 
tOendavad dokumendid ja muud kaesolevast eeskirjast tulenevad lepingu solmimiseks 
vajalikud dokumendid. 
18.3 Tahtajalise teenustelepingu s51mimiseks esitab kinnistu omanik (voi klient) avalduse ja 
dokumendi, mis t5endab tahtajalise teenuse kasutamise vajadust. Avalduse alusel villjastab 
vee-ettevotja toode kohta tehnilised tingimused. Paigaldatud torustikud ja seadined vaatab tile 
vee-ettevotja esindaja, kes nende nouetele vastavuse korral vormistab kasutusele lubamise 
akti, mille alusel solmitakse leping. 
18.4 Kui tahtajalist iihisveevargi teenuste kasutamist soovitakse olemasolevate voi ehitatavate 
kinnistu iihendustorude kaudu (ehitusaegne veekasutus), mis edaspidiselt jaavad alalisse 
kasutusse, toimub teenuste tahtajalise lepingu solmimine maaramata tahtajaks solmitava 
teenuslepingu kohaselt. 
18.5 Dhekordse veekasutuse v5i heitvee kanaliseerimise loa saamiseks esitab seda soovinud 
isik vormikohase avalduse. Dhisveevargist vee saamiseks v5i heitvee kanaliseerimiseks 
iihiskanalisatsiooni koostatakse tahtajaline leping. 
18.6 Teenusleping 15petatakse kliendi taotlusel, kui ta edaspidi ei soovi teenuseid kasutada, 
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sam uti muudel lepingus ettenahtud juhtudeL Kinnistu omandi5iguse uleminekul teisele isikule 
on klient kohustatud kirjalikult teatama lepingu 15petamisest viisteist 166paeva ette ja tas.unia. 
kasutatud teenuste eest. Teenuste kasutamise jatkamisel kinnistu uue omaniku poolt on 
viimane kohustatud seitsme 166paeva jooksul peale kinnistu omandamist esitama avalduse 
koos kinnistu omandit t5endavate dokumentidega uue teenuslepingu s5lmimiseks. Vastasel 
juhul v5ib vee-ettev5tja lugeda veekasutuse ja/v5i heitvee kanaliseerimise omavoliliseks. 
18.7 Kui klient 15petab teenuslepingu p5hjusel, et teenuseid enam ei vajata ehitiste 
kasutamisotstarbe muutumise v5i lammutamise Wttu, tuleb eelnevalt tasuda vee-ettev5tjale 
kulutused uhendustorude likvideerimise eest. 
18.8 Vee-ettev5tjal on 5igus 15petada kliendiga s5lmitud teenusleping: 
18.8.1 k5igil juhtudel kui klient ei ole vee-ettev5tja poolt maaratud tahtajaks k5rvaldanud 
p5hjusi, mille t5ttu oli kinnistule vee andmine v5i heitveekanaliseerimine kaesoleva eeskirja 
alusel suletud. Leping taastatakse, kui klient on tasunud nii uhisveevargist ja kanalisatsioonist 
lahutamise kui ka taasuhendamise kulud ning huvitanud tekitatud kahju. 
18.8.2 kinnistu piiride muutumine v5i kinnistu veevargi ja kanalisatsiooni umberehitamine v5i 
muu tegevus, mille t5ttu klient muutub vee-ettev5tja suhtes mittekliendiks; 
18.8.3 ehitise lammutamisel; 
18.8.4 juuriidilise isiku likvideerimisel kui tal ei ole 5igusjarglast; 
18.8.5 kinnistu omaniku surma korral kui tal ei ole parijat; 
18.8.6 muudel, teenuslepingust tulenevatel p5hjustel. 
18.10 Teenuslepingu 15petamisest teatatakse kliendile kirjalikult. Teenuslepingu 15petamisel 
liitumistasu ei tagastata. 

19 	 Loppsatted 

19.1 Kui eeskirjas margitud 5igusakt ei ole j5ustunud, kehtivad kaesoleval ajal vastavaid 
suhteid reguleerivad 5igusaktid niiv5rd, kuiv5rd need ei ole vastuolus seadusega, 
kaesoleva eeskirja v5i muude kehtivate 5igusaktidega. 

19.2 Enne kaesoleva eeskirja j5ustumist vallavalitsuse 	ja vee-ettev5tja ning kliendi ja vee
ettev5tja vahel s5lmitud lepingud kehtivad niiv5rd, kuiv5rd need ei ole vastuolus 
seadusega v5i muude kehtivate 5igusaktidega. Nimetatud lepingute asendamine kaesoleva 
eeskirja n5uetele vastavate lepingutega tuleb 15petada hiljemalt 2001. aasta 
31.detsembriks. 

19.3 Kaesoleva 	 eeskirja taitmisel tekkivad lahkarvamused kliendi ja vee-ettev5tja vahel 
lahendatakse nendevaheliste labiraakimiste teel, vallavalitsuse poolt v5i vastavate 
5igusaktidega kehtestatud korras. 


