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Mii?irus kehtestatakse iihisveevargi ja-kanalisatsiooni seaduse $ 8 l6ike 4 alusel.

1. peatiikk
Ur,usArrno

$ 1. Eeskirja reguleerimisala

(1) Viljandi valla iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) siitestab

veevarustuse ja reovee ning sademe- ja drenaaLivee v6i muu pinnase- ja pinnavee iirajuhtimise

teenuste osutamise nduded ja tingimused ning teenuste osutamise ja kasutamise korra Viljandi
vallas.

(2) Eeskiri on kohustuslik tiiitmiseks kdigile tihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga seotud

juriidilistele j a fiifl silistele isikutele Vilj andi vallas.

$ 2. Mdisted

( 1 ) Eeskirj as kasutatakse mdisteid j iirgmises tlihenduses :

l) abonenttasu - tasu, mida klient maksab i.ihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni n6uetekohase

toimimise tagamise eest s6ltumata iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni kasutamisest;

2) abonent - iga korter kortermajas jalv6i iga m66dusdlme omav ehitis/hoone kinnistul;
3) arvestusperiood - veevarustuse vdi reo- ning sademevee arajuhtimise teenuse osutamise

periood, mille kohta kliendile esitatakse arve;

4) avalik veevdtukohf - tihisveevlirgil asuv veevdtukoht koos teenindamiseks vajalike seadmete,

ehitiste ja muu sellisega;
5) fe ka al i d - kuivk?iimlatest viilj aveetavad j iiiitmed ;

6) joogivesi - joogiks, toidu valmistamiseks ja muudeks olmevajadusteks kasutatav vesi;

7) klient -kinnistu omanik, hoonestusdiguse alusel maakasutaja v6i ehitise kui vallasasja omanik,

kelle kinnistu vdi ehitise veeviirk v6i kanalisatsioon on i.ihendatud iihisveeviirgi ja
kanalisatsiooniga vajaliku torustikutihenduse kaudu ja kellega vee-ettevdtja on sdlminud lepingu

tihisveeviirgist vee v6tmiseks vdi reo- ning sademevee iirajuhtimiseks;
S) kanalisatsiooni vaatluskaev maapinnale ulatuva luugiga kaev(toru) kanalisatsiooni

torustikul;
9) kontrollkaev - n6uetele vastav
lirajuhitavast reo- ning sademeveest;

kanalisatsiooni vaatluskaev proovi v6tmiseks kinnistult

10) m66dusdlm _vee v6i reovee m66tmiseks etteniihtud

armatuurist koosnev tehniline s6lm;
1l) mdddukaev -kaev, kus asub m66dus61m;

arvestist ja arvesti juurde kuuluvast



12) paisutustase t6en2ioline tase, milleni vdib tdusta reo- ning sademevee tasapind

iihiskanalisatsioonis ;

13) pealcraan - iihisveeviirgi viimane sulgemisseade enne kinnistu veeviirki;
14) peatoru - iihisveeviirgi v6i -kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega

varustamine vdi kinnistutelt reo- ning sademevee 2irajuhtimine;

15) purgimiskoht - tekkekohast iiraveetud reovee v6i fekaalide tihiskanalisatsiooni laskmise

koht;
16) reostusgrupp - reovee reostustaset niiitavate reostusn?iitajate vahemik, mis on aluseks

tilenormatiivse reostuse tasu kehtestamisele. Reostusgrupp on veeteenuse hinna alus.

17) reovee kanalisatsioon - ehitised ja seadmed reovee iirajuhtimiseks ja kanaliseerimiseks;

18) reovesi -iile kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;

19) sademevesi - loodusliku piiritoluga sademe- ja drenaalivesi ning muu pinnase- ja pinnavesi,

mis ei ole reovesi ning mis juhitakse [hiskanalisatsiooni v6i sademevee kanalisatsiooni;

20) sisendustoru - kinnistu veeviirgi torustiku l6ik liitumispunktist veearvestini;

2l) vee-ettevdtia -eradiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veeviirki

tihisveeviirgi kaudu veega v6i korraldab tihiskanalisatsiooni kaudu kliendi kinnistu
kanalisatsioonist reo- ning sademevee iirajuhtimist;
22) t)hisveevrirk.ja-kanalisatsioon -ehitiste ja seadmete siisteem, mille kaudu toimub kinnistute
veega- varustamine v6i reo- ning sademevee lirajuhtimine ja mis on vee-ettevOtja hallatav;

23) i.ihisveevcirgi ja -kanalisatsiooni avarii - iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni ehitiste vdi
seadmete etteniigematu purunemine vdi rikkiminek, mille tagqarjel oluliselt halveneb vdi katkeb

klientide veega varustamine v6i nende reovee ning sademevee iirajuhtimine v6i on ohustatud

inimesed, ehitised v6i keskkond.

(2) Uhisveeviirgi ja -kanalisatsioonina kiisitletakse tihisveevtirki v6i iihiskanalisatsiooni eraldi

v6i m6lemat koos.

$ 3. Uhisveeviirgi ja -kanalisatsiooni kasutamine

(1) Uhisveeviirgi ja -kanalisatsiooni abil veevarustuse ja reo- ning sademevee iirajuhtimise
teenuseid osutab vallavolikogu otsusega tegevuspiirkonda miiiiratud vee-ettevdtja.

(2) Uhisveevflrgi ja -kanalisatsiooni toimimise ning korrashoiu oma tegevuspiirkonnas tagab

vee-ettevoda vastavalt eeskirjale ning Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vee-

ettevdtja vahel sdlmitud lepingule.

(3) Uhisveev2irgist klientidele antava vee kvaliteet ja kvaliteedikontroll peab vastama

sotsiaalministri kehtestatud n6uetele. N6uete taitmise peab tagama vee-ettev6tj a.

(4) Uhisveeviirgi ja -kanalisatsiooni klientidel on 6igus saada iihisveeviirgist vett ja juhtida
tihiskanalisatsiooni reo- ning sademevett vastavalt vee-ettevdtjaga sdlmitud lepingule (edaspidi
teenusleping). Teenusleping sdlmitakse kinnistu, hoonestusdiguse alusel maa kasutaja vdi ehitise
kui vallasasja omanikuga.

$ 4. Veeteenuse hind ja selle tasumine

(1) Veevarustuse ja reo- ning sademevee puhastamise eest v6ib vdtta jiirgmisi tasusid:

1) tasu v6etud vee eest;
2) tasu reovee drajuhtimise ja puhastamise eest;

3) tasu sademe- ja drenaaLivee iirajuhtimise ja puhastamise eest;

4) abonenttasu.

(2) Veeteenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettev6tjal oleks tagatud:



I ) p6hj endatud tegevuskulude katmine;
2) investeeringud olemasolevate tihisveeviirgi ja -kanalisatsioonisiisteemide jiitkusuutlikkuse
tagamiseks;
3) keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutusnduete ttiitmine;
4) pohj endatud tulukus vee-ettevdtj a poolt investeeritud kapitalilt.

(3) Veevarustuse ja reo- ning sademevee iirajuhtimise teenuste hinnad kehtestab vee-ettev6da
kooskdlastatult Konkurentsiameti v6i kohaliku omavalitsusega.

(4) Klient tasub veevarustuse ja reo- ning sademevee iirajuhtimise teenuste eest vee-ettev6tjale
kehtestatud hindade alusel vastavalt teenuslepingule.

$ 5. Uhisveeviirgi ja -kanalisatsiooni kasutamine iildistes huvides

(1) Uhiskanalisatsiooni kaudu avalikelt teedelt, tiinavatelt ja vriljakutelt sademevee iirajuhtimist
ning i.ihisveeviirgil asuvatest tuletdrjehiidrantidest ja veemahutitest kahjutule t6rjumiseks ning
teisteks piiiistetoodeks ja dppusteks, samuti avalikest veevotukohtadesi muuks otstarbeks vee
vdtmist ning selle eest tasumist reguleeritakse vallavalitsuse ja vee-ettevdda vahelise lepinguga.

(2) Reovee ja fekaalide viiljavedu ning tihiskanalisatsiooni purgimine v6ib toimuda vee-ettev6tja
miiiiratud purgimiskohtades vee-ettev6tjaga sdlmitud lepingu alusel.

(3) Uhisveeviirgi tuletdrje htidrantide ja veemahutite, samuti avalike veevotukohtade korrashoiu
eest vastutab vee-ettevdtja. Tuletdrje htidrante ja veemahuteid kasutab piirkondlik priiistekeskus
(edaspidi pcidstekeskus) Viljandi valla territooriumil kahjutule t6rjumisel ja vajaduse korral
teistel piiiistetciddel. Neist vdib muuks otstarbeks vett kasutada vaid vee-ettlv6tja loal lepingu
alusel. Htidrantide ja veemahutite kasutamine dppustel ning neist tarvitatav vee kogus tuleb vele-
ettevddaga eelnevalt kooskdlastada, vastasel juhul loetakse veevdtt omavoliliseks.

2. peatiikk
VEEGA VARUSTAMINE JA REO- NING SADEMEVEE ARAJUHTIMINE

$ 6. Uhisveeviirgi ja -kanalisatsiooni ulatus ja liitumispunkt

(1) Uhisveeviirgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks
on vee-ettevdda mlidratud liitumispunkt. Nduded liitumispunkti paigutusele esitatakse
liitumistingimustes.

(2) Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni tiks meeter viiljaspool kinnistu piiri. Kui
liitumispunkti ei ole vdimalik eelnimetatud tingimustel miiiirata, mdiiratakse see vee-ettevotja ja
kliendi vahelisel kokkuleppel.

(3) Veevzirgil on liitumispunktiks peakraan, kanalisatsioonil vaatluskaev (toru) v6i esimene kaev
viilj aspool kinnistu piiri.

(4) Liitumispunkt fikseeritakse kirjalikult piiritlusaktis koos skeemiga, mis on koos
liitumislepingu ja liitumistingimustega teenuslepingu lahutamatu osa.

(5) Avalike teede, tanavate ja viiljakute sademevee dravooluehitiste liitumispunkt asub
sissevoolul peatorusse, kui pole kokku lepitud teisiti. Liitumispunktide asukohti piiritlusaktis ei
fikseerita.



(6) Kinnistu piiride vdi hoonestuse muutmise korral tuleb kliendil see eelnevalt kooskdlastada

vee-ettev6tjaga. Kui seoses sellega tekib vajadus liitumispunktide v6i teiste veeviirgi- vdi

kanalisatsioonirajatiste i.imberehitamiseks, seab vee-ettev6tja tehnilised tingimused koos

teostusttihtajaga 30 kalendripiieva jooksul kooskdlastamise taotluse esitamise piievast arvates.

$ 7. Uhisveevflrgi veerdhk ja iihiskanalisatsiooni paisutustase

(1) Veerdhu liitumispunktides mii?irab vee-ettevdtja piirkonniti, l2ihtudes hoonestuse valdavast

kdrgusest ja vdrgurajatiste tehnilistest vdimalustest.

(2) VAhim ndutud veerohk liitumispunktis, m66detuna maapinna k6rgusel, on tihekorruselise

hoonestuse korral 20 m veesammast (2 bar), millele hoonestuse iga jiirgmise korruse kohta

lisandub 4 m veesammast(0,4 bar). Kui kinnistul vajatakse suuremat veer6hku, peab rdhu

tdstmise korraldama klient oma r6hutdsteseadmega ja oma kulul.

(3) Rdhk torustikus ei tohi iiletada 60 m veesammast (6 bar).

(4) Paisutustase i.ihiskanalisatsioonis on miiiiratud kanalisatsiooni tehnilise lahendusega ja

esitatakse liitumistingimustes. Kui paisutustase ei ole ette antud, siis on selleks reovee-

kanalisatsiooni korral liitumispunktis oleva vaatluskaevu kaanest 10 cm kdrgem tase ning

sademevee- v6i iihisvoolse kanalisatsiooni korral tiravoolu suunas liihima tiinavapinna kdrgus

*0,1 m. Kui reo- v6i sademevee isevoolne v6i iileujutusriskita iirajuhtimine ei ole tagatud, peab

klient reo- v6i sademevee tilepumpamise vdi paisutustasemest allpool asuvate ruumide ja
pindade kaitse korraldama oma seadmetega ja oma kulul.

$ 8. Ajutised torustikud

(1) Vee-ettevdtja v6ib lubada tAhtajalist veekasutust v6i reo- ning sademevee tirajuhtimist

ajutisteks tarvidusteks (ehituseks, kaubanduseks, kastmiseks) tema vdljastatavate tehniliste

tingimuste ja 6htaj alise teenuslepingu aluse I e elneva liitumi slepinguta.

(2) Ajutiste torustike ehitamise, hoolduse ja likvideerimise korraldab tahtajalise teenuslepingu

taotleja oma kulul. Kui selliseid i.ihendusi i.ihisveeviirgi ja -kanalisatsiooniga tiihtaegselt ei

likvideerita, vdib seda teha vee-ettevStja kliendi kulul.

(3) Ajutiste torustike kohta kehtivad kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni n6uded.

Liitumispunktideks ajutiste torustike ja tihisveevZirgi v6i tihiskanalisatsiooni vahel on nende

iihinemiskohad. Veetorustike iihinemiskohal peab olema sulgur ja tagasild<igiklapp.

(4) Tahtajalise teenuslepingu taotlejal tuleb veekasutuse v6i reo- ja sademevee iirajuhtimise
arvestuse pidamiseks oma kulul paigaldada ajutisele torustikule vee-ettevdtja nduetele vastav

veem66dus6lm ja arvesti, kui taotleja ja vee-ettev6tja ei ole kokku leppinud teisiti.

(5) Vee-ettevdtja v6ib lubada tiihtajalist vdi tilhtajatut veekasutust ajutisteks tarvidusteks

(ehituseks, kastmiseks) tema viiljastatavate tehniliste tingimuste alusel kliendile tema

veetorustikust.

$ 9. Nouded kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni ehituse, korrasoleku ja hoolduse kohta

(1) Kinnistu veeviirk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses 6igusaktide ning

tehniliste notmdokumentidega.



(2) Vee tagasivoolu vdltimiseks kinnistu veevZirgist iihisveeviirki

veemdddusdlmele olema paigaldatud tagasildd giklapp.
peab kinnistu

(3) Kinnistu kanalisatsioonil peavad allpool iihiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja

sademeveeneeludel ning drenaaLivee iiravoolul olema kaitseseadmed uputuste viiltimiseks.

(4) Vee-ettevotjal on 6igus nduda, et kanalisatsiooni iihendustorustik oleks ventileeritud labi

kinnistu kanalisatsiooni vZihemalt iihe viilisdhku avaneva ventilatsioonitoru kaudu vdi ehitise

sisese vaakum/tuulutusklapi abil.

(5) Klient on kohustatud:
1) kasutama kinnistu veeviirki ja kanalisatsiooni

ei oleks ohuks kinnistul viibijatele, ei kahjustaks

teenuse osutamist teistele klientidele;
2) hoidma sisendustoru kontrollimiseks ia

selliselt ja hoidma need sellises korras, et need

iihisveeviirki v6i -kanalisatsiooni ega takistaks

remondiks selle kohal oleva maa-ala

juurdepii2isetavana;
i; trrUu-u paigaldada kinnistu veeviirgile veearvesteid ja vdimaldada nende hooldust;

4) lubama vie-ettev6tjal vdtta kinnistu v6rgust vee- ja reo- ning sademeveeproove ja

Terviseametil veeproove;
5) hoidma tema puhastusalal ja kinnistul asuvate tuletdrje hiidrandikaevude ja peakraani luugid

lume- ja jaiivabadning hoidma vabad juurdepliiisud maapealsetele htidrantidele;

6) jalgima liitumispunktide luukide ja iihisveevargi tahissiltide seisundit ning teavitama vee-

ettevdtj at nende vigastustest j a kaotsiminekust;
7) lubama vee-ettevdtjal iihisveeviirgi avariide v6i remonttocide korral kasutada kinnistu veev?irki

teiste klientide veega varustamiseks tingimusel, et see ei halvenda kliendi kasutustingimusi,

kelle veeviirki kasutatakse ja talle hiivitatakse tekitatud otsesed kulutused;
g) sisendustoru niihtava lekke avastamisel vdi vastava kahtluse tekkimisel koheselt teatama

sellest vee-ettev6tjale, vastasel korral samastatakse juhus omavolilise veekasutusega ja

veearvestus toimub eeskirja $15191 alusel.

(6) Kinnistul on keelatud tihendused, mis ohustavad tihisveevlirgi ja -kanalisatsiooni t<i<id v6i

nende kasutaj aid. Keelatud iihenduseks loetakse:

1) i.ihendus, mis vdimaldab reostunud v6i reostusohtliku vee, samuti tOOdeldud (muudetud

kvaliteediga) v6i k6rge temperatuuriga vee vdi auru, ohtlike vedelike v6i gaaside

tagasivoolamist v6i imbumist veev?irgiga iihendatud seadmetest vdi siisteemidest nii normaal-

kui alar6hu korral veeviirgis;
2) iihendus, mis v6imaldab tihisveeviirgiga vahetus tihenduses (vaba viiljavooluta, torukatkestita,

jms) olevasse kinnistu veeviirki juhtida vett teistest veeallikatest vdi veevarustussiisteemidest;

i; t innlrtu veeviirgi vahetut tihendust kanalisatsioonitorustike, -seadmete ja -kaevudega,

vedelike ,.r.rurruurfd.gu, kdrgsurveseadmetega, samuti seadmestikuga, milles kasutatakse

tervisele ohtlikke aineid;
4) i.ihendus, mis vfiimaldab juhtida reovett sademevee kanalisatsiooni;

5j uhendus, mis v6imaldab juhtida sademevett reoveekanalisatsiooni, kui see ei ole kokkulepitud

vee-ettevdtja ja kliendi vahelise lepinguga.

(7) Kui kliendi tehtud keelatud iihenduse, iihiskanalisatsiooni ohustava reostuse 2irajuhtimise vdi

kliendi muu siiiilise tegevuse tdttu on reostunud vesi i.ihisveeviirgis, rikutud iihiskanalisatsiooni

raiatist v6i tekitatud kahju keskkonnale, siis kahju htivitab klient seadusega etteniihtud korras.

$ 10. Veeseadmete Plommimine

(l) Vee-ettev6tjal on 6igus kinnistu veeviirgil ja kanalisatsioonil plommida:

1) veearvestita tuletddesiisteemi sulgur ja htidrant;



2) vee- ja reoveearvesti liitmik ning arvesti elektritoite ja -i.ilekande siisteem;

3) kinnistu veeviirgi sisendus- j a kanalisatsiooni vziljundtorustik;
4) i.ihendused, mis v6imaldavad veev6ttu enne veearvestit.

(2) Plommide paigaldamine vormistatakse kahepoolse aktiga, mille kohaselt klient vastutab

plommide siiilimise eest ning on kohustatud otsekohe teatama vee-ettevdtjale nende

kaotsiminekust v6i rikkumisest.

(3) Kliendil on keelatud iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni juurde kuuluvate ning kinnistuv6rkude

plommitud sulgurite omavoliline avamine v6i sulgemine, viilja arvatud kiiesoleva paragrahvi

l6ikes 4 nimetatud iuhtudel.

(4) Klient v6ib tuletdrjesiisteemi sulguritelt ja hiidrantidelt plomme iira v6tta:

1) tuletdrjesi.isteemi katsetamiseks piirast kooskdlastamist vee-ettevdtjaga;

2) kahiutule tdrjumiseks, millest ta on kohustatud vee-ettevdtjale teatama hiljemalt 24 tunni
jooksul piirast plommi eemaldamist.

(5) Eemaldatud plommide tagasi paigaldamise kulud kannab klient, valia atvatud kiiesoleva

paragrahvi lOikes 4 loetletud juhtudel.

$ 11. Kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni kontroll

(1) Oigus teostada kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni siisteemi koosseisu ja korrasoleku

kontrolli on vallavolikogu otsusega volitatud isikul (edaspidi volitatud rsifr) v6i vee-ettevddal

vastavalt teenuslepingule j a kiiesolevale eeskirj ale.

(2) Kontrolli ktiigus leitud puuduste v6i rikkumiste kohta koostatakse kahes eksemplaris akt,

millest iiks j?ietakse kliendile. Akt on s6ltuvalt puuduste v6i rikkumiste iseloomust tahtajaliste

teadete vdi ettekirjutuste, vee andmise ja reo- ning sademevee iirajuhtimise katkestamise,

kahj uhtivitise ning seadusj iirgs ete trahvide miiiirami se aluseks.

3. peatiikk
TEENUSE OSUTAMISE KATKESTAMINE JA TAASTAMINE NING TEENUSE

OSUTAMINE AVARIIOLUKORRAS

$ 12. Vee andmise ja reo- ning sademevee iirajuhtimise katkestamine ja taastamine

(1) Vee-ettevdtjal on 6igus, kui klient on viivitanud veevarustuse ja reo- ning sademevee

iirajuhtimise teenuste arve vdi muude maksekohustuste tasumisega tile 30 piieva maksettihtaja

saabumisest arvates, taotleda vallavalitsuselt kirjalikku koosk6lastust vee andmise ja reo- ning

sademevee iirajuhtimise katkestamiseks. Loa saamisel on vee-ettevdtja kohustatud eelnevalt

klienti kirjalikult hoiatama viihemalt kaks niidalat ette veevarustuse- ja reo-ning sademevee

iiraj uhtimise katkestamisest.

(2) Vee-ettevdtjal on 6igus piirast klienti eelnevalt kirjalikult hoiatades, kuid mitte varem kui
hoiatusest kahe niidala moodumisel, katkestada kliendile vee andmine ja reo- ning sademevee

tirajuhtimine, kui selleks esineb vdhemalt iiks jtirgmistest alustest:

1) klient ei v6imalda kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni kontrollimist, veearvesti hooldust vdi
vee ja reoveearvesti niiitude lugemist, kinnistu veeviirgile ja kanalisatsioonile plommide

paigaldamist ning vee-, reovee- ning sademevee proovide v6tmist;
2) klient ei ole arvesse vdtnud vee-ettevdtja vdi volitatud isiku trihtajalisi teateid v6i tiiitnud

eeskirj ast tulenevaid ettekirj utusi ;



3) klient ei ole taganud kinnipidamist vee tarbimise ja reo- ning sademevee ?irajuhtimise n6uetest

v6i liitumistingimuste kohasest veetarbimise ja reo- ning sademevee iirajuhtimise hulgast;

4) klient ei ole tiiitnud eeskirja $ 6 l6ike 6 kohast nduet vdi ei ole kinni pidanud n6ude teostamise

tahtajast.

(3) Vee-ettev6tjal on 6igus eelneva kirjaliku hoiatuseta katkestada kliendile vee andmine ja reo

ning sademevee iirajuhtimine:
1) omavolilise veevdtu v6i reo-, sademe- ning drenaaLivee iirajuhtimise ilmsiks tulekul;

2) kinnistu veeviirgist v6i kanalisatsioonist lZihtuva reostuse korral, mis ohustab tihisveevdrki vdi
-kanalisatsiooni, inimese elu vdi tervist v6i keskkonda;

3) sisendustoru lekke ilmnemisel.

(4) Kui kiiesoleva paragrahvi l6ike 3 kohasel tegutsemisel ei ole rikkumise v6i puuduse kohta

vormistatud akti iileandmisega klienti katkestuse p6hjusest teavitatud, tuleb katkestamise

p6hjustest teavitada klienti kirj alikult esimesel vdimalusel.

(5) Vee andmine ja reo- ning sademevee iirajuhtimine taastatakse kliendi kirjaliku taotluse alusel

piirast katkestamise p6hjuste k6rvaldamist ja sellega vee-ettevdtjale tekitatud kahju hiivitamist.

Omavoliline liitumine on keelatud.

(6) Vee-ettevdtja ei vastuta kliendi kinnistule eeskirja kohase vee andmise ja reo- ning

sademevee iirajuhtimise katkestamise korral sellest kliendile v6i kolmandale isikule pdhjustatud

v6imalike kahjude eest.

(7) Vee andmise vdi reo- ning sademevee iirajuhtimise katkestamise p6hjuseks ei saa lugeda

seda, et vee-ettevotja ja kliendi vahel puudub kirjalik leping, kui vee-ettevdtja esitab regulaarselt

veeteenuste arveid ja klient on arved digeaegselt tasunud.

(8) Erakorraliste asjaolude korral on vallavalitsusel 6igus piirata iihisveeviirgi vee kasutamist

kastmiseks.

$ 13. Vee andmine iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni avarii ning remonttiiiide korral

(1) Vaaramatu j6u tagajiirjel tekkinud veevarustuse vdi reo- ning sademevee Zirajuhtimise

katkemisel teostab klientide veega varustamist v6i reo- ning sademevee iirajuhtimist vee-

ettevdtj a, liihtude s val I av alitsuse antud korralduste st.

(2) Vee-ettev6tjal on 6igus piirata vdi katkestada kliendile vee andmine ja reo- ning sademevee

arajuhtimine avariiliste ja plaaniliste remonttocide korral. Kui veekatkestus toimub remonttocide

t6ttu, mis kestavad enam kui 24 tundi, tagab vee-ettevdtja ajutise veevdtu vdimaluse klientide

esmasteks vaj adusteks.

(3) Vee-ettev6tja on kohustatud sisestama ettev6tte kodulehektiljel olevasse

operatiivinformatsiooni andmebaasi i.ihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni rajatiste plaaniliste ehitus-

ja remontto6de aja hiljemalt iiks niidal enne toode algust ja avariiliste remonttoode aja vahetult

parast seda, kui vee-eitevotja on avariiteate registreerinud. Plaaniliste remonttdode algusest ning

nendega seotud vee andmise ja reo- ning sademevee vastuv6tu piiramisest v6i katkestusest

teavitatakse kliente kirjalikult (teadetega kortermajade trepikodades ja avalikult kiiidavates

kohtades teadete tahvlil, e-posti teel) viihemalt tiks niidal enne toode algust.

(a) Kui kiiesoleva paragrahvi l6ike 3 kohasest teavitamise kohustusest kinni ei peeta, vastutab

vee-ettevdtja plaaniliste remonttodde t6ttu kliendile vee andmise v6i reo- ning sademevee

iirajuhtimise piiramisest vdi katkestamisest pdhjustatud vdimalike kahjude eest.



(5) Vee-ettev6tja ei vastuta kliendile vee andmise vdi reo- ning sademevee iirajuhtimise
viihenemise vdi katkemise ning iileujutuste ja nendest p6hjustatud vdimalike kahjude eest, kui
need on toimunud vtitiramatu j6u tagajlirjel. Kui vee-ettev6tja on tihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni
hooldus- v6i remonttdijde ktiigus pdhjustanud kliendi kinnistu veeviirgile vdi kanalisatsioonile
kahjustusi v6i ruumide i.ileujutusi, korvab vee-ettevdtja kliendile kahiustuste kdrvaldamiseks
vajalikud kulud.

(6) Teemaa vdi tiinava pinnale ulatuvate iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni rajatiste purunemise vdi
rajatiste purunemisest p6hjustatud teepinna vajumise korral tiihistab vee-ettev6tja teelOigu
liikluskonaldusvahenditega ja likvideerib purunemise vdi vajumise koosk6lastatult tee vdi
tdnava omanikuga.

4. peatiikk
OMAVOLILINE VEEVOTT JA REO- NING SADEMEVEE ARAJUHTIMINE

$ 14. Omavolilise veevdtu ja reo- ning sademevee iirajuhtimise miiiiratlus

(1) Omavoliliseks veevdtuks v6i reo- ning sademevee iirajuhtimiseks loetakse juhtumit, mil:
i) isikul puudub vee-ettevdtjaga teenusleping, viilja arvatud tihisveeviirgi -ja kanalisatsiooni
seaduse $ 8 ldikes 4lsiitestatud juhul;
2) torustikule, sulguritele, tuletdrjestisteemile, ning vee- v6i reovee m6Sdus6lmele vee-ettevdda
pandud plommid on eemaldatud vdi rikutud, viilja arvatud eeskirja $ 10 ldikes 4 siitestatud juhul;
3) vee- v6i reoveearvesti taatlusplomm on eemaldatud v6i rikutud;
4) vee- vdi reoveearvesti nliitusid on moonutatud v6i arvesti on rikutud vdi eemaldatud;
5) kinnistu veeviirgile on enne veearvestit monteeritud veev6ttu v6imaldav iihendus;
6) vee-ettev6tja loata toimub veevdtt tuletdrje hiidrandist, viiljaarvatud eeskirja $ 10 ldikes 4
siitestatud juhul;
7) vee-ettevdtja loata toimub vaatlus- vdi muu kaevu kaudu reovee v6i fekaalide purgimine
tihiskanalisatsiooni vdi reovee kanalisatsiooni juhitakse sademe- vdi drenaalivett vdi juhitakse
reovett sademeveekanalisatsiooni ;

8) pannakse toime tegu, mis on suunatud teenuste tarbimisele selle eest miidratud hinda
maksmata.

(2) Vee omavolilise kasutamise vdi reo- ning sademevee omavolilise iirajuhtimise ilmsiks tulekul
koostab i.ilevaatust teinud volitatud isik v6i vee-ettevdtja rikkumist miiiiratleva akti.

$ 15. Omavoliliselt vdetud vee ja omavoliliselt iira juhitud reo- ning sademevee mahu ja
maksumuse miidramine

(1) Omavolilise veevdtu ilmsiks tulekul tasub klient vee-ettevdtjale hiivitist kinnistu sisendustoru
liibilaskev6ime jiirgi toru avamise, rikkumise, i.ihenduse v6i plommi eemaldamise korral
arvestusega, et tciritab kogu toru ristlOige 24 tundi riciplevas vee voolukiirusega 0,5 m/sek.
Veearvesti ja veemdddusdlme plommide rikkumise vdi eemaldamise v6i arvesti niiitude
moonutamise korral v6etakse liibilaskev6ime miiiiramisel aluseks arvesti arvestuslik
siseltibimOOt. Kui omavoliliselt v6etud vett oli vdimalik juhtida iihiskanalisatsiooni, lisatakse

hi.ivitisele tasu selle iirajuhtimise eest. Hiivitis arvutatakse kehtivatest veevarustuse ning reo- ja
sademevee iiraj uhtimise teenuste hindadest liihtudes.

(2) Omavolilise reo- ning sademe- vdi drenaaLivee ilra juhtimise ilmsiks tulekul tasub klient vee-

ettevdtj ale htivitist:



1) fihisveeviirgist v6i muust veeallikast (sdltuvalt vee saamise kohast) kliendi kinnistu veeviirki
suubuva veetoru liibilaskevdime i2irgi vastavalt kiiesoleva paragrahvi l6ike 1 kohasele

arvestuskonale;
2) reoveearvesti vdi m66dusdlme plommide rikkumise v6i niiitude moonutamise korral vastavalt

kiiesoleva paragrahvi l6ike 1 kohasele arvestuskorrale arvesti toru arvestusliku siseliibimdddu
jargi;
3) sademe- vdi drenaaZivee iirajuhtimisel reoveekanalisatsiooni iga sademe- v6i drenaaZivee

vastuv6tu- v6i i.ihenduspunkti (restkaevu, drenaaZiiihenduse, kanalisatsio^oni vaatluskaevu

konaldatud dravoolu, katuseiiravoolu jne) pealt, liihtudes iiravoolust 75 m3 kalendrikuus ja
reovee iirajuhtimise teenuse hinnast.

(3) Omavolilisel veevdtul iihisveeviirgi tuletdrjehtidrantidest tasub vee v6tja vee-ettevdttele

hiivitist vastavalt kiiesoleva paragrahvi l6ike I kohasele arvestuskorrale. Kui omavoliline veevdtt

hiidrantidest vdi omavoliline reovee vdi fekaalide iirajuhtimine (purgimine) toimus teisaldatavate

mahutite tiiitmiseks vdi tiihjendamiseks, tasub vee vdtja v6i iirajuhtija vee-ettev6ttele hiivitist,
liihtudes kasutatud mahuti mahust ja reovee iirajuhtimise teenuse hinnast, kusjuures

maksimaalselt on v6imalik nduda tasu 15-kordset mahuti mahu eest. Purgimisel
sademeveekanalisatsiooni suurendatakse hiivitist vee-ettev6tia makstud kdrgendatud

keskkonnatasu ja tavapiirase keskkonnatasu vahe vdrra.

(4) Omavolilise veekasutuse v6i reo- ning sademevee iirajuhtimise kestus arvutatakse tagasi

piievani, mil volitatud isik vdi vee-ettevdtja vdis veenduda omavolilise veekasutuse vdi reo- ning
sademevee iirajuhtimise puudumises ja selle dokumenteerida, kuid mitte iile kuue kalendrikuu
tagasi.

(5) K[esoleva paragrahvi lOigetes 1, 2 ja 3 nimetatud hrivitise miiiirasid v6ib vee-ettevdtja

vlihendada, lZihtudes faktilistest tingimustest ja tehnilistest asjaoludest.

(6) Omavolilise veekasutuse vdi vee iirajuhtimise juhtudel, mille mahu ja maksumuse arvestus ei

mahu kiiesoleva paragrahvi ldigete 1,2 ja 3 kohase arvestuskorra alla, mtiiirab hiivitise volitatud
isik vee-ettevdtj a tehniliste arvestuste alusel.

5. peattikk
NOUDED AN,I..TUTTTTAVA REO. JA SADEMEVEE KOHTA

$ 16. Reo- ja sademevee iirajuhtimise nduded ja tingimused

(1) Uhiskanalisatsiooni on lubatud juhtida ainult sellist reovett ja sademeveekanalisatsiooni

sellist sademevett, mis ei kahjusta kanalisatsiooni ehitisi ja seadmeid ning on puhastusseadmetes

puhastatav.

(2) Uhiskanalisatsiooni on keelatud juhtida
juhtida sademevett, mis sisaldab:

1) pdlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;

reovett ja sademeveekanalisatsiooni on keelatud

2) torustikule kleepuvaid ja ummistusi tekitavad ained;

3) inimesele ja keskkonnale ohtlikke aineid ja gaase;

4) radioaktiivseid aineid;
5) inimesele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust;

6) biopuhastusele toksiliselt m6juvaid aineid;
7) bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid.

(3) Araiuhitava reovee temperatuur ei tohi olla k6rgem kui 400 C.



(4) Uhiskanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni on keelatud lasta olmepriigi, ehitusprahti,
tootmisjii2itmeid, lund, lokaalsete puhastite jAatmeid jms, sh purustatud kujul.

(5) Reovee ja sademevee iirajuhtimisel on keelatud tekitada nii hiidraulilisi kui ka reostuslikke
lorikkoormusi.

(6) Avariijuhtudest, mis on pdhjustanud iirajuhitava reo- ning sademevee reostusniiitajate tdusu
vdi ttiiendavate, kanalisatsioonirajatistele, inimesele v6i keskkonnale ohtlike saasteainete
sattumise iihiskanalisatsiooni, on klient kohustatud viivitamatult teatama vee-ettev6tjale
ohutusmeetmete rakendamiseks.

$ 17. tihiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusniiitajate piirviiiirtused

(1) Uhiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusniiitajate piirviiiirtused on jiirgmised:
i.ildreostusniii iirviiiirtused

Reostusniiitaia M66tiihik

Reostussruoid

PiirviiiirtusI I ilI
Hdljuvaine mg/l

kuni
300 30 I -700 701 - 1300 I 300

BHTT mgO2ll
kuni
2s0 25t-600 651 - 1400 1400

Naftasaadused mgll kun 1.0 1,1-3,0 3,1 - 10,0 10,0

Uldfosfor mgll kun 2,0 2,l -10,0 10,1 - 30,0 30,0

Uldlammastik

Vesinikioonide
min sisaldus
Vesinikioonide
maks sisaldus
Rasvad

KHT

mgll

pH iihik

pH tihik

mgll

mgOzll

kuni
15,0

Kuni i0
Kuni
500

15,1-50,0

10,1-40

501-1200

50,1
150,0

40,1 -90

l20t-2000

150,0

6,5

8,5

80

2000
Reo- v6i sademevesi loetakse kdrgemasse gruppi kuuluvaks, kui vZihemalt tiks reostusn?iitaja
iiletab madalama grupi piirviiiirtust

2) ohtlike ainete reostusniiitajate piirviiiirtusteks on iihisveevlirgi ja -kanalisatsiooni seaduse $ 10
l6ike 2 alusel keskkonnaministri kehtestatud piirviilirtused;
3) sademevee juhtimisel sademevee kanalisatsiooni (kraavi) on naftasaaduste piirvtitirtuseks 5

mg/l, kui sademevee kanalisatsioonil puuduvad puhastusraj atised;
4) sademevee juhtimisel sademevee kanalisatsiooni (kraavi) on heljuvainete sisalduse piirvii2irtus
40 mgfl, kui sademevee kanalisatsioonil puuduvad puhastusrajatised ja ohtlike ainete sisalduse
piirviiiirtused vastavad kiiesoleva l6ike punktis 2 siitestatule.

(2) Vee-ettevdtja on kohustatud kliendilt vastu v6tma reovett, mille reostusniiitajad ei i.ileta
kiiesoleva paragrahvi lSikes I esitatud piirviiiirtusi, ning reovett, mille jaoks saasteainete
sisalduse piirviiiirtusi ei ole kehtestatud, kui need ained ei kahjusta i.ihiskanalisatsiooni ega
p6hjusta puhastusprotsessi hiiireid.



(3) Kui reo- v6i sademevee reostusntiitajad tiletavad kiiesoleva paragrahvi l6ike 1 kohaseid

piirvaartusi, on klient kohustatud enne reo- vdi sademevee iihiskanalisatsiooni juhtimist

kasutama eelpuhastust.

$ 18. Reo- ja sademevee reostusniiitajate kontrollimine

(1) Kliendi reovee reostusniiitajate kontrollimise proovivdtu kohaks on kontrollkaev, mis

fikseeritakse teenuslepingus. Kui kinnistul on mitu viiljalaset i.ihiskanalisatsiooni, siis miiiiratakse

prooviv6tukoht igall ial.lalasule. Kontrollkaevuks on kinnistu kanalisatsiooni viimane

vaatluskaev enne liitumispunkti, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui kontrollkaev ei ole

teenuslepinguga m?iiiratud, vdetakse proov liitumispunktist v6i selleks sobivast kinnistupoolsest

vaatluskaevust.

(2) Kliendi sademevee reostusniiitajate kontrollimise prooviv6tu kohaks on kontrollkaev, selle

puudumisel tuleb proove v6tta vahetult enne sademevee suubumist sademeveekanalisatsiooni.

(3) Reo- ja sademevee proovivdtu sageduse ja proovis reostusnaitajate loetelu ning reostusgrupi

mlarab vee-ettev6tja, lahtudes reostuse iseloomust ja tasemest. Kui kinnistul on mitu viiljalaset

i.ihiskanalisatsiooni ning reovett eraldi ei m66deta, siis m[iiratakse reostusgrupp kdrgemate

reostusniiitajate jtirgi. i.lient, kes kasutab oma tegevusalas v6i tehnoloogias ohtlikke aineid

sisaldavat tooret, ab-imaterjale, pooltooteid v6i kemikaale, on kohustatud teatama vee-ettevotjale

k6igist reoveega 6rajuhitavatesi saasteainetest ja kinnistul kasutatavatest v6i hoitavatest ohtlikest

ainJtest ja miterjaiidest, sealjuures bakterioloogiliselt ja radioaktiivselt ohtlikest ainetest ja

materjalidest.

(4) proove v6tab vee-ettev6tja proovivotja kliendi esindaja v6i volitatud isiku juuresolekul.

piooviv6tja peab olema atesteerilud keskkonnaministri kehtestatud korras ja omama asjaomast

tunnistust. Vee-ettevdtja korraldab proovide analiiiisi veeuuringuteks akrediteeritud

laboratooriumis.

(5) proov v6etakse punktproovina, jiirgides keskkonnaministri mii?irusega kehtestatud

proovivdtmise n6udeid.

(6) Reo- ja sademevee proovide votmine vormistatakse prooviv6tu protokolliga kahes

eksemplaris, millest iiks antakse piirast proovide anali.iiisimist koos anali.iiisiandmetega kliendile'

(7) Kui proovivdtu analiitisi andmetel p6hjustab reovee reostusn2iitajate tase reovee reostusgrupi

muutumist, viiljastatakse kliendile sellekohane kirjalik teatis kahe nadala moddumisel prooviv6tu

piievast arvates.

(g) Kui proovi analiii.isi andmetel reovee reostusn?iitajate tase iiletab eeskirja v6i kliendi ja vee-

etievotja vahelise teenuslepinguga mliiiratud saasteainete piirviidrtusi v6i reovee reostusgruppe

(k.a ohtlike ainete sisalduse osas), on vee-ettevdtjal 6igus v6tta tilenormatiivse reostuse tasu kuni

,rue proovi analtiiisi andmete esitamiseni, miliest selgub et saasteainete (k.a ohtlike ainete)

sisaldus vastab eeskirjas v6i teenuslepingus miirgitule. Kui lubatud reostuse piirviiiirtust iiletava

reovee v6i kontsentreeritud ,uuJ. kanalisatsiooni juhtimise korral kahjustati

kanalisatsioonirajatisi v6i toimus looduskeskkonna tilemaarane saastamine, on vee-ettevdtjal

6igus si.itidlaselt n6uda kahjustuste ja iilemiiiirase saaste likvideerimiseks tehtud kulutuste

hiivitamist.



6. peatiikk
VEE MOOTMINE NING REO. JA SADEMEVEE ARVESTUS NING TEENUSTE EEST

TASUMINE

$ 19. Vee m66tmine

(1) Kinnistu veev?irk peab olema varustatud veem66dus6lmega'

(2) Kinnistul tarbitav vesi peab olema m66detud iihes veem65dus6lmes. Enam kui iihe

veem66dus6lme rajamine kinnistule ilhisveevdrgist saadava vee m66tmiseks vdib toimuda

erandina vee-ettev6tj a loal.

(3) Veem66dus6lm peab asuma hoones sellise paigutusega, et sisendustoru oleks v6imalikult

itihik., v6i m66dukaevus, kohe p?irast sisendustoru suubumist kinnistule'

(4) Veem66dus6lm paigutatakse vee-ettevdtj a otsusel m66dukaevu' kui :

1) hoones puudub selle paigutamiseks v6imalus;

Zitinttirt" on hoonestamatavdi puudub ruum, kus oleks viilditud veearvesti ki.ilmumine;

3) sisendustoru kinnistul osutub pikemaks kui 50 m'

(5) Veem66dus6lme asukoht ja ehitus peavad vastama vee-ettev6tja esitatud tehnilistele

n6uetele. Vee-ettev6tja paigaldat veem6ddusdlme oma arvesti, kui klient ja vee-ettev6tja ei lepi

kokku teisiti. Arvesii,-mitte klient paigaldamiseks iile annab, peab vastama vee-ettev6tja

tehnilistele nduetele.

(6) Kui vee-ettevdtja paigaldab kliendi kinnistu nduetekohasesse veem6Sdusdlme oma

veearvesti, teostab ta f.a ei'aspidist veearvesti hooldust ja taatlust. Teenuslepingu ldpetamisel

demonteerib vee-ettevdtj a arvesti.

$ 20. Kliendi kohustused veearvesti toimimise tagamiseks

(1) Klient peab tagama:
i;'u..uru.rti saililise vigastamatuna ning selle kaitsmise kiilmumise v6i tilekuumenemise eest;

2j veem66dus6lme ,urriri v6i m66dukaevu korasoleku, puhtuse ja kuivuse, samuti ruumi

valgustuse;
3 ) veem6 6 dusd lme armatuuri t<itikorras o leku;

4) juurdepiiiisu veemdodusdlmele ning selle lahimale iimbrusele veearvesti kontrollimiseks ja

teenindamiseks;
5) veearvesti niihtavuse.

(2) Veearvesti riketest, vigastustest, kiilmumisest vdi tilekuumenemisest peab klient otsekohe

vee-ettevdtj ale teatama.

(3) Vee-ettev6tjale kuuluva rikutud (ka ktilmunud v6i kuumenenud) v6i omavoliliselt

eemaldatud veearvesti asendab vee-ettevdtja viie toopiieva jooksul piirast seda, kui klient on

tekitatud kahjude eest m?iiiratud hiivitise vee-ettev6tjale tasunud. veearvesti tehnilise rikke

korral, mis ei s6ltunud kliendist, asendab vee-ettevdtja aruesti tasuta'

(4) Klient v6ib kirjalikult n6uda vee-ettevdtjale kuuluva veearvesti tiipsuse kontrollimist enne

taatlustiihtaega. x.ui taatlemiser selgub, et mddtetiipsus on lubatud vea piires, kannab kulud

klient, vastasel juhul vee-ettevdtj a'

$ 21. Kliendi veearvestus



(2)
iga

(1) Kliendile antava vee arvestus toimub kinnistu veeviirgile paigaldatud veearvesti niiitude jiirgi.

(2) Veearvesti rikke korral v6i kui veearvesti ei toimi nduetekohaselt muul p6hjusel ja klient ei
ole selles stitidi, arvestatakse tarbitud vett rikke avastamisele eelnenud m66teperioodi
kaheteistkiimne kalendrikuu keskmise dopiievase tarbimise jtirgi. Juhul kui kliendi tarbimise
periood oli liihem kui kaksteist kuud, v6etakse aluseks kliendi tarbimise perioodi keskmine
ddp2ievane tarbimine. Nimetatud tasu arvestamise kord kehtib rikke tuvastamise kalendrikuu
kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni.

(3) Kui eeskirja $ 20 l6ike 4 kohasel erakorralisel taatlusel osutus veearvesti m66teviga lubatust
suuremaks, teeb vee-ettevdtja vea ulatuses tarbitud veekoguse iimberarvestuse arvesti
paigaldamise kuupiievast mdddunud poole aja, kuid mitte rohkem kui kuue kuu eest.

(4) Kinnistusisese tulekustutusstisteemi kaudu tarbitud vee eest tasub klient veearvesti niiidu
jiirgi tildistel alustel. Kui vesi ei lZibinud arvestit, teeb eeskirja $ 10ldikest 4 tulenevatel juhtudel
veekasutuse akti ja kuluarvestuse vee-ettevdtja.

$ 22. Vee eritar"vituste arvestus

(1) Vee, mida piiZistekeskus vdtab avalikust veev6tukohast kahjutule tdrjumiseks, teisteks
pliiistetdtideks v6i 6ppusteks, arvestus ja tasumine toimub vastavalt vallavalitsuse ja vee-ettevdtja
vahelise lepingu tingimustele.

Uhekordseid veetarvitusi (ltibipesuks, katsetusteks jms) m66dab v6i arvestab vee-ettevdtja
kord vastavalt kasutusele.

$ 23. Reo- ja sademevee arvestus

(1) Reovee kogus, mille klient juhib rihiskanalisatsiooni, v6rdsustatakse iihisveeviirgist tarvitatud
vee kogusega. Reovee m66tmist kasutatakse, kui klient seda soovib. Kdik m66dus6lme
ehitamise ning arvesti paigaldamise, taatlemise ja hooldusega seotud kulud kannab klient.

(2) Kui klient saab kogu vee vdi osa sellest muudest veeallikatest kui tihisveeviirk, miiiiratakse
iihiskanalisatsiooni iirajuhitud reovee kogus reoveearvestiga v6i vdrdsustatakse kdigist
veeallikatest kokku tarvitatud ja eeskirja kohaselt m66detud veega. Kdik reovee m66dus6lme v6i
muudest veeallikatest tarvitatud vee m66dus6lmede ehitamise ning arvestite paigaldamise,
taatlemise ja hooldusega seotud kulud kannab klient.

(3) Kliendi soovil kasutatakse sademevee m66tmist. K6ik m66dus6lme ehitamise ning arvesti
paigaldamise, taatlemise ja hooldusega seotud kulud kannab klient. Kui klient ei soovi kasutada
sademevee m66tmist, siis sademevee koguse arvutamine siitestatakse kliendi ja vee-ettevdtja
vahelises lepingus.

$ 24. Reo- ja sademevee m66tmine

(1) Reo- ja sademevee m66dus6lme paigutus ja ehitus ning kasutatavad reo-ja
sademeveearvestid peavad tehniliselt vastama vee-ettevdtja esitatud n6uetele.

(2) Reovee m66dusdlme vaatab iile, annab kasutusloa ja plommib vee-ettevdtja. Koostatakse akt
m66dus6lme juurde kuuluvate plommide vastuvdtu kohta.



(3) Vee-ettevdtjal on 6igus oma kulul kontrollida reo- ja sademeveearvesti ttipsust enne

taatlustiihtaega.

(4) Klient peab tiiitma eeskirja $ 20 l6igetes 1 ja 2 veem66dus6lme ja arvesti kohta siitestatud

ndudeid ka reo- ja sademevee m66dusdlme suhtes'

(5) Kui vee-ettevoda on tuvastanud, et sademevesi satub suures koguses kinnistu

ieoveekanalisatsiooni tilenormatiivse infiltratsiooni vdi muul teel, on vee-ettev6tjal 6igus

teostada kinnistult iirajuhitava reovee koguse kontrollmOOtmist. Kliendil on 6igus jalgida sellise

m66tmise teostamist. 
"M66t*irundmed 

on aluseks kinnistu kanalisatsiooni vdimalike tzihtajaliste

korrastusettekirjutuste tegemisel v6i teadete esitamisel ning iirajuhitava reovee eest tasumisel.

$ 25. Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste eest tasumise kord

(1) Veevarustuse ning reo- ja sademevee iirajuhtimise teenuste arvepidamine toimub

ieenuslepingu alusel ko-oskdlas eeskirjaga. Klient registreerib vee- jalv6i reoveearvesti niiidu ja

teatab selle vee-ettev6tjale. Kasutatud vee v6i arajuhitud reovee kogus arvestatakse kuupmeetri

tiipsusega.

(2) Arvestusperioodi alguskuupiieva ja kestuse miiiirab vee-ettev6tja teenuslepingus, kuid

arvestusperiood ei tohi olla pikem kui kolm kalendrikuud'

(3) Abonenttasu mdiiratakse iihe kuu tasuna, mida makstakse iga arvestusperioodi l6pus.

(4) Klient on kohustatud tasuma veevarustuse ja reo- ning sademevee iirajuhtimise teenuste eest

vee-ettev6tjale teenuslepingus kokkulepitud ajal vastavalt vee-ettev6da esitatud arvele. Kui arve

tasumise tihtaeg ei ole kokku lepitud, on klient kohustatud tasuma arve ki.imne kalendripiieva

jooksul arve kattesaamisest arvates. Arve loetakse katte saaduks, kui see on esitatud

teenuslepingus miirgitud kliendi posti- v6i e-postiaadressile ja postitamisest on m66dunud viis

piieva. RrvJ loetakJe tasutuks kuupiieval, mil raha on vee-ettevdtja arvelduskontole laekunud.

Nimetatud gihtaegade tiletamise korral tasub klient vee-ettevdtjale viivist vastavalt

teenuslepingule.

(5) Viivise suurus lepitakse kokku teenuslepingus, kuid see ei v6i olla suurem kui 0'2oh tasumata

summast piievas. Viivist ei tasuta, kui kliendile ei ole arvet oigeaegselt vastavalt teenuslepingule

saadetud vdi esitatud arve ei ole 6ige.

(6) pretensioone arvete digsuse asjus v6ib klient vee-ettevdtjale esitada kiimne todpiieva jooksul

arve kiittesaamise paeval arvates. Pretensioon lahendatakse ktimne tcitipzieva jooksul selle

kiittesaamisest u*ut.r. Klient on kohustatud arve tasuma ktimne plieva jooksul piirast

pretensioonilahendi kiittesaamist.

7. peatiikk
TEENUSLEPINGU SOLMIMINE JA LOPETAMINE

$ 26. TeenuslePingu s6lmimine

(1) Teenusleping sdlmitakse maatamata tahtajaks, kui

iihisveev6rgi Ja -tanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning

liitumistasu viimase osamakse tasumiseni v6ib teenuste

teenuslepingu.

on tiiidetud kiiesoleva eeskirja,

liitumislepingu tingimused. Kuni
kasutamiseks sdlmida tiihtajalise



(2) Eeskirjakohase tiihtajalise vdi t?ihtajatu teenuslepingu sdlmimiseks peab klient esitama vee-

ettevdtjale vormikohase avalduse, kinnistu omandidigust tdendavad dokumendid ning eeskirjast

ja muudest digusaktidest tulenevad lepingu sdlmimiseks vajalikud dokumendid.

(3) Kui kinnistu, maa vdi ehitis kui vallasasi on kaasomandis, sOlmitakse tihisveeviirgist vee

v6tmiseks v6i reo- ning sademevee tihiskanalisatsiooni juhtimiseks iiks kirjalik leping

kaasomanike enamiku otsuse alusel nende volitatud esindajaga vastavalt asjaOigusseadusele.

Lepingu tiks pool on vee-ettevdtja ja teine pool k6ik kinnistu, maa v6i ehitise kui vallasasja

kaasomanikud volitatud esindaj a kaudu.

$ 27. T?ihtajatise teenuslepingu sdlmimine

(1) Eeskirja g 8 l6ike 1 kohase tahtajalise teenuslepingu sdlmimiseks esitab klient avalduse ja

dokumendid, mis tdendavad tahtajalise teenuse kasutamise vajadust. Avalduse alusel esitab vee-

ettev6tja tehnilised tingimused. Paigaldatud torustikud ja seadmed vaatab iile vee-ettevdtja

esindaja, kes nende nduetele vastavuse korral vormistab kasutusele lubamise akti, mille alusel

sdlmitakse teenusleping.

(2) Kui tahtajalist teenuste kasutamist soovitakse olemasolevate v6i ehitatavate kinnistu

iihendustorude kaudu (ehitusaegne veekasutus), mis edaspidi jiiaivad alalisse kasutusse,

s6lmitakse teenuste osutamise tahtajaline leping eeskirja $ 2616igete 1ja 2 kohaselt.

(3) Uhekordse veekasutuse vdi reo- ning sademevee iirajuhtimise loa saamiseks esitab seda

soovinud isik vabas vormi avalduse. Uhisveevargist vee saamiseks vdi reo- ning sademevee

iiraj uhtimi seks iihi skanali satsio oni koo statakse tAhtaj aline leping.

$ 28. Teenuslepingu iilesiitlemine

(1) Kliendil on 6igus teenusleping iiles iielda v6ladigusseaduses ja teenuslepingus siitestatud

tingimustel ja korras, kui ta ei soovi edaspidi teenuseid kasutada, samuti muudel lepingus

etteniihtud iuhtudel. Kinnistu omandidiguse iileminekul teisele isikule on klient kohustatud

kirjalikult teatama lepingu iilesiitlemisest neliteist toopiieva ette. Kui uus klient jatkab teenuste

kaiutamist, on ta kohustatud seitsme tooplieva jooksul piirast kinnistu omandamist esitama

avalduse koos kinnistu omandit t6endavate dokumentidega uue teenuslepingu s6lmimiseks.

Vastasel juhul v6ib vee-ettevdtja lugeda veekasutust v6i reo- ning sademetevee iirajuhtimist

omavoliliseks.

(2) Vee-ettev6tjal on 6igus v6ladigusseaduses ja teenuslepingus siitestatud korras i.iles <ielda

kliendiga sdlmitud teenusleping:
i) juhJ, kui klient ei ole vee-ettev6tja miiiiratud tahtajaks kdrvaldanud p6hjusi, mille t6ttu

kinnistule vee andmine vdi reo- ning sademevee iirajuhtimine oli eeskirja alusel katkestatud;

2) juhul, kui kinnistu piiri muutumise vdi kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni iimberehitamise

v6i muu teo t6ttu ei ole klient enam kinnistu v6i ehitise kui vallasasja omanik v6i

hoonestus6iguse alusel maa kasutaja;

3) i.ihisveeviirgi ja-kanalisatsiooniga seotud ehitiste lammutamise korral;

4) juriidilise isiku ldpetamise korral kui juriidilisel isikul ei ole digusjiirglast;

5) muudel digusaktidest vdi teenuslepingust tulenevatel pdhjustel.

(3) Teenuslepingu i.ilestitlemisest kiiesoleva paragrahvi l6ike 2 alusel teatatakse kliendile

kirjalikult, valja arvatud punktis 5 nimetatud juhul. Teenuslepingu ldpetamisel liitumistasu ei

tagastata.



$ 29. Uue teenuslepingu sdlmimine

(1) Kliendil on iihe aasta jooksul piirast teenuslepingu l6petamist 6igus teenusleping uuesti

s6lmida endises mahus ja tingimustel liitumislepingut sdlmimata, kui teenuslepingu l6petamise

p6hjused on ndutud viisit tOivaldatud ja olemasolevaid iihendustorusid on vdimalik kasutada.

teenuslepingu uuesti sdlmimiseks tuleb avaldqal eelnevalt tasuda vee-ettevdtjale vee andmise

vdi reo- ning sademevee lirajuhtimise taastamise kulud.

(2) Kui 1ihe aasta jooksul piirast teenuslepingu l6petamist ei ole lepingut kiiesoleva paragrahvi

ioit. 1 kohaselt uuesti s6lmitud, on vee-ettev6tjal 6igus lahutada kinnistu veeviirk ja

kanalisatsioon iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni rajatistest. Kui edaspidi soovitakse veevarustuse

v6i reo- ning sademevee iirajuhtimise teenuseid kasutada, tuleb s6lmida liitumisleping.

8. peatiikk
r,OppsArrno

$ 30. Jiirelevalve

Vee-ettev6tja tegevuse vastavust tihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni seadusele, kiiesolevale

eeskirjale ning tihisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale kontrollib ning teeb otsuseid

j a ettekirj utusi vallavalitsus.

$ 31. Vaidluste lahendamine

Eeskirja tiiitmisel kliendi ja vee-ettevdtja vahel tekkivad lahkarvamused lahendatakse

liibiriiikimiste teel v6i Sigusaktidega kehtestatud korras.

$ 32. Miiiiruse rakendamine

(1) Tunnistada kehtetuks p[rsti Vallavolikogu 20. miirtsi 2013 mti?irus nr 74 ,,Piirsti valla

iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri".

(2) Tunnistada kehtetuks Saarepeedi Vallavolikogu 9. aprilli 2009 mii2irus m 75 ,,Saarepeedi

valla tihisveev[rgi j a -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri"'

(3) Tunnistada kehtetuks Viiratsi Vallavolikogu 28. juuni 2007 mfldrus nr 10 ,,Viiratsi valla

tihisveeviirgi j a -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri".

(4) Tunnistada kehtetuks Paistu Vallavoliko gu 26.jaanuar 2001 mainus nr 1 ,,Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri"

(5) Mdarus jdustub 1. juulist 2014.

Hellar Mutle
volikogu esimees
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