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LISA nr 1 

Suure-Jaani Vallavolikogu 

25.02.2011 

määrusele nr 42 

 

Liitumislepingu üldtingimused 
 

§ 1 Tõlgendused 

 

(1) Liitumislepingu (edaspidi nimetatud leping) osade, punktide ja paragrahvide pealkirjad kannavad 

üksnes lepingu käsitlemise hõlbustamise eesmärki ning ei mõjuta seega ühegi lepingu sätte 

tõlgendamist. 

 

(2) Lepingus, kus kontekst seda nõuab, võivad ainsuses olevad sõnad tähendada mitmust ja 

vastupidi. 

 

(3) Juhul, kui esinevad vastuolud lepingu üldtingimuste ja lisade vahel, lähtutakse tõlgendamisel 

lepingu lisast. 

 

 

§ 2 Poolte õigused ja kohustused 

 

(1) Liituja kohustub maksma vee-ettevõtjale lepingu tähtaja jooksul liitumistasu vastavalt 

maksegraafikule. 

 

(2) Vee-ettevõtja kohustub ehitama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kuni liitumispunktini 

kokkulepitud mahus ja tähtajaks. 

 

(3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ettenähtud mahus mittetähtaegselt ehitamise korral maksab vee-

ettevõtja liitujale leppetrahvi 6 eurot iga ehitustähtaega ületanud päeva eest, kuid mitte üle 10% 

liitumistasust. 

 

(4) Pooltel on õigus lepingut muuta ja täiendada ainult teise poole nõusolekul, kui muutmine ja 

täiendamine ei tulene seadusest või muust õigusaktist. 

 

§ 3 Lepingu muutmine ja täiendamine 

 

(1) Lepingus tehtavad muudatused ja täiendused, mis on tehtud üldtingimuste § 3 lõike 4 kohaselt 

või seadusest või muust õigusaktist tulenevalt, on kehtivad ja pooltele siduvad ainult siis, kui need 

on vormistatud kirjalikult lepingu lisana, millele on alla kirjutanud mõlemad pooled või nende 

volitatud esindaja(d). 

 

(2) Juhul, kui lepingu säte osutub seadusega või muu õigusaktiga vastuolus olevaks, ei mõjuta see 

ülejäänud lepingu sätete kehtivust. Pooltel on õigus ühepoolselt õigusaktidega vastuolus olev säte 

asendada uue legitiimse sättega, informeerides sellest teist poolt. 
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§ 4 Vaidluste lahendamine 

 

(1) Pooled kohustuvad tegema kõik selleks, et lahendada vaidlusküsimused ja lahkarvamused, mis 

tekivad poolte vahel seoses lepingu sõlmimisega, muutmisega, täiendamisega, vastutuse 

kohaldamisega omavaheliste läbirääkimiste teel heas tahtes ja vastastikuses mõistmises. 

 

(2) Pooled nõustuvad juhul, kui lepingust tekkivaid lahkarvamusi ei õnnestu lahendada kahepoolsete 

läbirääkimiste teel, andma vaidluse lahendada kohtule. 

 

§ 5 Pooltevahelised teated 

 

(1) Kõik lepinguga seotud pooltevahelised teated esitatakse kirjalikult või kirjalikult taasesitatavas 

vormis lepingus toodud aadressil või mõnel muul aadressil, mille üks pool on teisele poolele 

teatavaks teinud.  

 

(2) Pooled kohustuvad viivitamatult teineteist informeerima muudatustest poolte juriidiliste ja 

postiaadresside osas. 

 

(3) Kõik pooltevahelised teated jõustuvad kirja või muul teel edastatud teate kättesaamisel teise 

poole poolt. 

 

§ 6 Lepingu jõustumine 

 

(1) Leping jõustub allakirjutamise hetkest, kui pooled on eelnevalt tutvunud lepingu üldtingimuste 

sätetega, nendest aru saanud, need vastavad poolte tahtele ja nad on nõus neid täitma. 

 

(2) Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb liitujale 

ja teine vee-ettevõtjale.                                                                                              

 

                                              

   

 

  

 


