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$ 1.

Eeskirja iilesanne

(1) Mustvee linna iihisveevdrgi ja
kehtestab Mustvee linna iihisveel

j

tihisveeviirgi j a -kanalisatsiooni
iirajuhtimise teenuste osutamisle kona ja

c0

lr
c

I

(3) Eeskirjas iihisveeviirgi ja -kanalfsatsi
tihiskanalisatsiooni ouhul.

heitvee iirajuhtimise teenuste osutamise perioodl
;

il asuva veevdtu seadme (olmevesik,

kaudu iirajuhitav sademete- jald
s) kanaliseerimine - heitvee
6) klient - kinnistu omarrik vdi
kui vallasasja omanik vdi vhldaj
iihisveeviirgi ja -kanalisat$ioo
teenuslepingu;

paal<autod{

kelle veeviirk v6i kanalisatsioon on iihendatud

ga ning kes on sdlminud vee-ettevdtjag{
1

7\ kinnistu

iiksusena kantud kinnisasi v6i

kinnistusraamatusse i

hoonestusdigus;
kanalisatsic,on
(sealhulgas ehitiste
iihiskanalisatsiooni :

8) kinnistu

ibt kimistupoolsed ehitised ia

D

kinnistult heitvee

seadmed

iirajuhtimiseks

9)

kinnistu veeviirk -. liitumispunktist nnis{upoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas
ehitiste siseveevZirk) kinnistu veega v
amiseks iihisveevtirgist;
10) liitumine - kinnistu veeviirgitorusti
tihendamine iihisveeviirsi torustikuga vol
kinnistu kanalisatsiooni iihendamine hiskhnalisatsiooni rajatirstega veevarustuse ja

heitvee iiraj uhtimise teenuste kasutami
11)liitumisleping l<innistu omaniku
ijhisveeviir gi ja -kanalisatsiooniga;
12) liitumispunkt - iihis.reeviirgi ja
kanalisatsiooni ga, niis miiiirab nendev
13) paisutuskdrgus - kdrgusmiirk, mil
rjh i skanal i satsioonis;
14) peakraan - viimare sulgemisseade i.i
15) peatoru - i.ihisveeviirgi ja -kanali
veega varustamine v6i kinnistutelt heit
16) purgimine - tekkek.ohast iiraveetud
17) sademevesi - villnavr:si vdi sulamis
vesi;
18) sademevee kanalisatsioon - raiatised
pinnase- ja pinnavee kanaliseerimise
19) sisendustoru - kirmistu veetorustiku
20) teenusleping - vee-ettevdtja poolt kli
iiraj uhtimise teenuse m i.iiimiseks ;
21) vaatluskaev
iwatava
kanalisatsioonitorustikul ;
22) vee-ettevdtja .- Must'vee Linnavali
hallatav asutus, kes osutab veevarustu
ja -kanalisatsiooni abil;
23)vee- vdi heitvee nn66tesdlm - vee
heitvee-arvestist j a arvesti j uurde kuul
24lvee- v6i heitvee m66tekaev - kaev"
25) iihenduskraan - veetorustiku pea
26) iihendustoru - kinnisl.u veev2irki vee
vastuvdttev toru peatolust liitumispunk
27) tihiskanalisatsioon
ehitiste ja
kanaliseerimiseks;
28) iihisveevdrk -- ehitiste ja seadmete
ning vee kasutamis;ek.s kahjutule t6rj
veevdtukohti;
29) tihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni avar
seadmete etteniigematu purunemine v6
vdi katkeb klientide 'veesa varustami
ohustatud inimesed, ehitised v6i keskk
30) iihisveevdrgi ja -kanalisatsiooniga
piirideni on olemes veevarustusetorustik:

ksl'l

vdl

valdajaga sdlmitav leping liitumiseks

ishfsiooni
,lrrT iihenduskoht kinnistu veeviirgi ja
liqE piiri Eieskirjas tiipsemalt miiiiratud viisil;
VQib paisutuse korral tdusta vee tasapind

veo j a fekaalide tihiskanalisatsiooni laskmine

;

si, sbmuti rnuu maa vdi ehitiste pinnal esinev
dmed sademe-

ja

drenaaLivee ning muu

k liitumispunktist veearvestini ;
iga sdlmitav leping veevarustuse ja heitvee

i1

pdhjasasuva voolureruriga kaev

pdolt mddratud ettev6tja v6i linnavalitsuse
ja

!]eitvee draj uhtimise teenuseid iihisveevtirgi
j

-.
heitvee m66tmiseks ettentihtud vee- v6i
'6i

ini;

qete kompleks mitme kinnistu

heitvee

tl
pleks
mitme kinnistu veega varustamiseks
rnlsbl, kui selleks ei ole ette niihtud muid

i - iiihisvee'varyi ja -kanalisatsiooni ehitiste vdi
r:ik1(iminel:, mille tagajarj el oluliselt halveneb
j7 nende heitvee kanaliseerimine, vdi on

etird ala

-

ala. millel asuvate kinnistute

kdnalisatsiooniteenuste osutamiseks sobiv

31) tihisvoolne kanalisatsioon
pinnase- ja pinnavee iihiseks

heitvee ning sademe- ja drenaaLivee nine mu{
tseenmlseKS.

g 3.

Uldnoudeo
(1) Uhisveevlirk ja -kanalisatsrioon rija
ja -kanalisatsiooni arendamise kuvu Iusel. Klientide nduetekohase i.ihisveeviirgiveeg{
varustamise ning heitvee arajuhtimisf tihi ;kanalisatsiooni kaudu tasab vee-ettevdti a.
(2) Uhisveeviirgi vesi on m6oldud ilasut
kahjutule kustutamiseks. Uhisveeviirgi

olme-,
kvaliteet

kvaliteedin6uetele.

(3) Uhiskanalisatsioon on m6eldud
j
$eitvge vastuvdtmiseks, iiraj uhtimiseks a puhastamiseks
Selleks etteniihtud kohtades ja eritinlimugte I v6ib tihislcanzrlisatsiooni purgida ka fekaale.

(4) Avalikelt teedelt, tiinavatelt ja v6lj
pinnavee vastuv6tt tihiskanalisatsiooni
lepinguga.
$ 4. Uhisveeviirgi

(i)

Uhisveevlirgi

telt sademe-

ja drenaaLivee

ning muu pimase-

I

j{

leeritakse Mustvee linna ia vee-ettevdtj a vahelisg

ja -kanalisatsioorri pii tlemine

ja

-kanalisatsiooni ni
miiiirab liitumispunkt, milleks on iihi
veeviirgi j a kanalisatsiooniga. Liitumlspu
kui vee-ettevdtja ja klient ei ole kok\u le

kinnistu veeviilgi ja kanalisatsiooni vahelise piirf
evlirgi ja -kanLalisatsiooni i.ihenduskoht kinnistri
t asub kuni kaks rneetrit kinnistu piirist viiljaspoolj
inud teisiti.

(2) Liitumispunktiks veeviirgil on ppak an, mis kuulub i.ihisveeviirgi hulka. l(ui torustiku{
vahetult enne kinnistu piiri puudub sulgemisvahend, on liitumispunktiks kolrt, ku$
sisendustoru iiletab kinnistu piiri. Kr
istamata hoonestuse puhul on liitumispunktik$
iihenduskraan, kui vee-ettevdtja ja kl{ent i ole kokku leppinud teisiti.
(3) Liitumispunktiks kanalisatsioonifo
alal enne kinnistu piiri. Vaatl
ku
puudumisel on liitumispunktiks v
vee-ettevdtja ja klient ei ole kokk 1etr
liitumispunktiks viimane vaatl
mil

ikul on kinnistupoolseim vaatluskaev tanava maa)
ub iihiskanalisal.siooni hulka. Nduetekohase kaevd
v v6i tihenduskoht iihiskanalisatsiooni peatorul. kul
rinud teisiti. Kr:undistamata hoonestuse nuhul ori
(----
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1
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(a) Kui iihisveevZirgi vdi -kanalisatdioo
ehitisse, on peakraaniks peatorgle
liitumispunktiks aga peatorul hargnelpis

(5) Olemasoleva hoonestusega krundis
tta aladel viiakse ala krundistamisel veevZirgi j{
kanalisatsiooniraj atiste piirithrs koo$kOl
krundistatud alade piiritlusega. Kinnistu piirid{
muutmisel vdi kinnistu ttikeldamisbl
sustatakse ka piilitlust. Kui eeltoo<luga kaasne!
veevlirgi- ja kanalisatsioonirajatiste rl
n6uded detailplaneeringu vdi krundij pp
(6) KuivendusdrenaaZ, sademetevee
tirajuhtimise rajatised ei kuulu tihis
leppinud teisiti.

rehitamise vaja.dus, esitab vee-ettevdtja vastava{
laani liibivaatannisel.
koos iiravoolutorusa ia muud sarnased
isatsiooni hulka, kui vee-ettev6tjaga ei

is koos skeemiga, mis on teenuslepingu
ja drenaaLivee ning muu pinnase- ja

iks i.ihiskanalisatsiooni vaatluskaev v6i
i ei koostata. Liitumisounktide muutmine
z. pe?tiil
2.
neirti
Uursvn:nvARGI- JA .KANALIS

OONIGA LIITUMINE

ja -kanalisatsiooniga liiturlr
zr r i.rr
j
ja
((1)
1 ) Uhisveeviirgi
-kanalisatsiooni ga kaetud hlal
UhisveevArgi a -kanalisatsiooniga
$ 5. Uhisveeviirgi

ngimused
kdigil kinnistute omanikel vdi valdajatel
ja -kanalisatsiooniga. Liitumine toimub
6igus Eeskirjas toodud korras liituda iihisveeviir
vee-ettev6tjale esitatud liitumistaotluse ja sellp p6hjal vee-ettev6tja poolt viiljastatud
liitumistingimuste alusel, mis koos kinnistu olri iku v6i valdaja kirjaliku kinnitusega
moodustavad liitumislepingu.
(2) Vee-ettevdtjal on 6igus liitumistaotlust mi
1) veevajadust ei ole vdimalil< iihisveev
kahjustamata;
2) tahab juhtida iihiskarralisatsiooni
n6uetele;
3) heitvee kogust ei ole vdimalik juhtida
$ 6.

luldada, kui liituda soovija:

t rahuldada

selle nduetekohast toimimist

milles ohtlike ainete sisaldus ei

vasta

satsiooni seda kahj ustamata.

Liitumistaotluse l2ibivaatamise kord

(1) Kinnistu omanik veii valdaia es
liitumistaotluse. Taothrse vorrni koostab v
1) andmed taotleja kohta;
2) andmed kinnistu v6i hoonestusdiguse
3) andmed olemasoleva ja kavandatava
4) andmed olemasoleva .ja kavandatava
koguse kohta iihisveeviirgist, sealhul
tunnitarve:
5) andmed iihiskanalisats iooni iuhitava hei
6) ettepanek liitumispunkti asukoha kohta;

kasutatava maa kohta:
use kohta;

utuse otstarbe (olme- v6i tootmisvesi) ja
keskmine odpiievane veetarve ia suurim
koguse ja reostusastme kohta;

6) kinnistu veeviirgi ja kan{lipatsiooni iihendamise tiihtaeg iihisveevlirgi

ja

kanalisatsiooniga.

(4) Kinnistu veevtirgi ja
toimub liitumistingimuste
liitumisprojekt) kohaselt

rLihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni
prrojekti v6i joonise (edaspid
e all.

e

ve

(5) Liitumisprojekti koostamine ja koolkOlastamine, iihendustorustiku ning kiruristu veevti
-kanalisatsiooni ehitamine ning kasr.rtgselevdtmine toimub planeerimis- ja ehitussead
kohaselt ja liituja kulul.

ja

(6) Liituda soovijal on

6igus

liifupisleping l6petada l.eavitades sellest

vee-el

kirjalikult.
(7) Vee-ettevdtjal on digus liitumislepirng ldpetada:
1) juriidilisest isikust liituja likvideerimisel, kui tal ei ole digusjdrglast;
2) flitisilisest isikust liituja surma korral, kui tal ei ole prirrjat.
3) liituja poolt omaalgatuslike tifepdUste loomisel taristusse.

(8) Liitumislepingu muutminer v6ib toilmuda ulatuses, millega ei kaasne uue liitumisprojek
(ehrivusaja mcjodumisel on kliendil 6igus n6ud
koostamine. Liitumistingimuste lqehtivusaja
n6ud
liitumistingimuste kehtivus
ttevdtjal on liitumistingimuste pikendamise
6igus esitada

digusaktidest

tingimus;i.

(9) Liitumistingimuste muutmiseks, pealhprlgas olemasolevatele i.ihendustele iihisveevlirgi ja
kanalisatsiooniga tiiiendavate iihe4dqstp tegemiseks v6i olemasoleva tihendustorusti
timberehitamiseks, esitab liituj a uue l]iitumistaotluse.
S. peatiikk
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g 7. Uldnouaed

(1)
kanal
kehte

vaiustamise ja heitvee 2irajuhtimise i.ihisveeviirgi ja
vptjia vastavalt teenuslepingule. Vee-ettevdtjal on 6ig
st l[htrlvad ja neid tiipsustavad teenuslepingu iildtingimused.

(3) Teenusleping sdlmitakse kliendi avalduse alusel, millele lisatakse kinnistu omandidigus

vdi valdamist tdendavad dokurnen{idr ning Eeskirjast ja muudest 6igusaktidest tuleneva<
lepingu sdlmimiseks vajalikud dok$mendid, viilja arvatud varem liitumistaotlusele lisatu<
dokumendid.

(5) Vee-ettev6tjal on 6igus ldpetada kliendiga s6l
ja ning nende olemasolul ka teenuslepingu iildting
1) kliendi kirjaliku taotluse alusel;
2) kdigil juhtudel, kui klient ei ole
pdhjuseid, mille tdttu oli kinnistule vee p
alusel suletud;
?\ kinnistu piiri rnuutumise v6i kinnistu
muu tegevuse korral, mille tdttu klient m
4) ehitiste lammutamisel samaviiiirse veetal
i uriidilisest isikust kimistuo.maniku likvi
6) fiiiisilisest isikust kliendi surma konal. ku
l) muudel teeriuslepingust tulenevatel pdhj

ud teenusleping vastavalt teenuslepingule

ele, s.h:

poolt miiiiratud tahtaj aks kdrvaldanud
ja heitvee kanaliseerimine eeskirja
ja

kanalisatsiooni i.imberehitamise v6i
vee-ettev6tj a suhtes mittekliendiks;
ise ja heitvee ?irajuhtimise taastamiseta;
imisel, kui tal ei ole digusjtirglast;
I ei ole piirrjat;

(6) Teenuslepingu ldpetamisest teatab vee- ettev6

kliendile kirjalikult.

(7) Kui mitme kinnistu vdi kinnistute grupi
kanaliseerimine iihiskanalisatsiooni toimub mi
kokkuleppel iihe teenuslepinLgu alusel, on
kanalisatsioonitorustikke ning muid raj atisi j a
kinnistu veeviirki j a kanalisatsiooni.

varustamine iihisveeviirgist ja heitvee
e kinnistule v6i kinnistute grupile nende
st rihe kliendiga, ning kdiki vee- ja
id piirast liitumispunkti kiisitletakse kui

(8) Vee-ettev6tjal on 6igus kliendile vee
eelnevalt kirjalikult informeerides, ajutiselt kat
ning nende olemasolul ka teenuslepingu iildtingi
1) vee-ettev6tja poolt teo$tatakse plaanilisi
2) klient ei taga vee-ettevdtia esindajal
vahetamiseks:
3) sisendustorul on niihtav leke v6i veevdttu
4) klient ei hoia rraa-a1a s;isendustoru kohal

a heitvee kanaliseerimist. sellest klienti
vdi piirata vastavalt teenuslepingule ja
le, s,h juhul, kui:
t- ia hooldustdid:
urdepZi2isu

arvesti kontrollimiseks

vOi

imaldav tihendus;
e kontrollimiseks j uurdepiiiisetavana.
f

(9) Plaaniliste remont- ja hooldustocjde korral
vee-ettevOtial kohustus teavitada sellest
kliente ja Mustvee Linnavalitsust kirjalikult v
alt viis kalendripiieva ette ja avaldada
vastav informatsiooni kohalikus aialehes ia raadi
Veekatkestuse korral i.ile kaheteistkiimne
tunni tagab vee-ettev6tja eh,rLmajade juurde ajqt $e veev6tu vdimaluse elanike esmasteks
vajadusteks.

(10) Vee-ettevdtjal on 6igus kliendile ette
andmine ia heitvee kanaliseerimine vastavalt
teenuslepingu iildtingimustele, s.h: :
1) loodus6nnetusekoral;
2) energiavarustuse katkemise ja sellest ti
3) i.ihisveevtirgi v6i kanalisatsiooniraja
keskkonnareosluse oht vdi kui sulsemi
4) seoses vaj adusega suutendada tuletdrj eved
\l
omavolilise veekasutuse ia k.analiseerimisb

sulgeda kas osaliselt

ingule

v6i tiiielikult

vee

ja ning nende olemasolul

reaalse keskkonnareostuse ohu

ka

koral;

avarii korral, kui on

reaalne
nnetatakse olulist maj anduslikku katrj u;
f'vt

(11) Kdigil juhtudel, kus Et>skir'i annab
iv6tjale 6iguse kliendile vee andmise ja
kinnistu heitvee kanaliseerimise sulgemiseks vd selle piiramiseks ja kui vee-ettev6tja on
kinni pidanud teavitamise korrast. ei vastuta
v6tja sellest kliendile p6hjustatud
vdimalike kahjude eest.
6

(12) Veevarustuse ja heitvere tirajl.rhtimise teenuste osutamisel vee-ettevdtjate vahel ef
juhinduta Eeskirja siitetest. Nimetattd]teenuste osutamise kord ja tingimused reguleeritaks{
eraldi

lepingutega.

'

e o 17^---

hitava kui ka seal oleva vee kvaliteedi j{
ele, Vee-erttevdtja ei vastuta vee kvaliteedf

(2) Vee-ettev6tja kohustub tagama (innistu
suuremat pdlrku,

Kui kinnistul vajatakse

hjustatud kahju hiivitab Vee-ettev6tja, valjd,
asolul ka teenuslepingu iildtingimuste kohaself
sellise vastutuse viilistavad.

(4) Uhisveeviirgi tulet6rjehiidrantiie kgrrashoiu eest vastutab taristu omanik. Tuletdrje{
hiidrante kasutab piilisteteenistus MUstvee lir

piilistet
milles
loetaks

vestust veetarbimfsel
tarbitud vep kogus
iliseks.

ed

(1) Uhiskanalisatsioon on ehitusviibilt ette
drenaazivee ning muu pinnase- ja pilnavee k
(2) Torude paigalduskdrgus (-stigavuq) liiitumi

iileuj utusriskita kanalis eerimi st, tul eb heitvee
asuvate ruumide ja pindade kaitse iilppjutuse e

kulul.
:

(3

) Uhi skanali

sats io

onist pdhj ustatud bleqj utu

gimist konaldab vee-ettevdtj

(5)

Uhiskanalisatsiooni on k
keskkonnaministri sellekohasele
teenuslepingus siitestatud vastuv6tuti

r

kanaliseerida heitvett,

a.

mis sisaldab vastaval

ohtlikke aineid v6i mille kohta

samuti heitvett. mis sisaldab:

ei

olr

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

pdlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;
torustikele kleepuvaid ja ummistusi tekltav
inimesele ja keskkonnale ohtlikke miirkai
radioaktiivseid aineid;
inimestele ja keskkonnale otrtlikku
biopuhastusele toksiliselt mdjuvaid ainqid;
bioloogiliselt raskesti lagundatavaid kes
puhastusprotsessile mittealluvaid aineid

(6) Kanaliseeritava heitvee temperatuur ei tohi ol
ning kdrgem kui 8,5.

Itst reostust;

htlikke aineid;

kdrgem kui 40 'C ja pH madalam kui 6,5

(7) Uhiskanalisatsiooni on keelatud

,

lasta
lokaalsete puhastite jiiiitmeid jms (ka eelnevalt

(8) Reoainete lubatavad piirkontsentratsioonid

ehitusprahti, tootmisjiiiitmeid, lund,

kujul).

kli

ile lcinnitab Mustvee Linnavalitsus.

(9) Vee-ettevdtjal on 6igus nduda, et taristu
projekteerimisel pumplate jiirgse iilerdhu ja

ik

nZieks ette kanalisatsiooni trasside

leviku tdkestamiseks ventileerimise

vdimalusi. Ventileerinfstoru kdrsus ei tohi olld all kolme meetri.
$ 10. Keelatud i.ihendused
(1) I(eelatud i.ihendusteks loetakse kiiesoleva eeski
1) rihendusi, mis vdirnaldavad iihisveevtirg ga vahetus iihenduses olevasse kinnistu
veeviirki j uhtida vett teistest veeallikatest
i vee varustussiisteemidest:
2) kinnistu veev2irgi vahetut iihendamisf nalisatsioonitorustike. -seadmete ning
kaevudega j a muude tehnoloogiliste
ega, milles kasutatakse tervisele ohtlikke
aineid;
1l iihendusi, mis vdimaldavad heitvee juhlirrii
saderrLevee kanalisatsio oni;
4) mistahes torustiku tihendust iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooniga, mis on tehtud ilma
vee - ettev6tj a p o o lt viilj astatud liitumistingi
5) sisendustorule paigaldatud veevdttu
iihendust.

(2) Keelatud iihenduse ilmsikstulekul koostab
likvideelitakse. Kinnistu omanikul v6i valdai

a esindaja kontrollakti ja iihendus
tuleb vee-ettevdtjale tasuda seejuures

i.ihenduse sulgemiseks tehtud kulutused.

$ 11. Omavoliline veekasutus ja heitvee kanii
veekasutuseks ja heitvee kanali
1) ei ole vee-ettevdtjaga s6lmitud teenuslepin
2) on eemaldatud v6i rikutud torustikrlle;
heitveem66tesdlmele vee-ettevdtja pooft
3) on eemaldatud v6i rikutud vee- vdi heiti
4) vee- v6i heitveearvesti on rikutud (ka
ntiitu on moonutatucl vdi arvesti on omavol
5) on eemaldatud vee- v6i kanalisatsidorli

(1) Omavoliliseks

rrmtne
rimiseks loetakse juhtumit, kui:
t.

sulguritele, tuletdrjesiisteemile, vee- v6i
rdud plommid;
esti taatlusplomm;
lrnumise v6i kuumenemise tdttu), arvesti
liselt eemaldatud;
u sulgemiseks vee-ettevdtja poolt

paigaldatud sulgur;

6) on avatud vee-ettevdtja poolt suletud pea
7) vaatluskaevu kaudu toimub heitvee vdi

v6i rihenduskraan;

l

8) on vee- vdi
omavoliliste

kanalisatsioonitorustikku. kinnistu kanalisatsiooni

i.ihen duste

v6i

veeviirkk

tesemine.

(2) omavolilise veekasutuse v6i heitvee kanaliseerimise avastamise
ettevdtja poolt kontrollakt ning vee-ettevdtjal on lubatud kinnistule
kanaliseerimine ette teatamata 16petada.

(3) omavolilise veekasutuse ilmnemisel tasub klient vee-ettevdtiale
ettevdtj a viilj atootatud miiZiradele.

(3)

oleks tagatud teiste klientid{
isatsiooni ohutus ning ei olek$
tmine;

tme- ja jaavabad tema puhastusalal ja kinnistu{
ri luugid ja vaatluskaevud ning vdimaldam{

(5) Uhisveeviirgi juurde kuuluvate sulgurft
Erandina on kliendil lubatud, teatadeq Sulg
peakraan, kui on ilmnenud leke kirilnis{u
purunemise t6ttu tekkimas reaalne kallju qp

(7) Vee-ettev6tjal on 6igus kinnistu voevriigil ja kanalisatsioonil sulgeda ja plommida:
1) veearvestita
I)
vsearvesrrra tuletdrjesi.isteemi
turerorJesusrceml qulgprJa
gulg]r ja ntotuttol.rroite
hiidrant;
ktritoite ja -iilekande siisteem;
siisteem.

t)

sulgur.

sioonil asuval;e plommide siiilirnise eest nin$
e kadumisest v6i rikkumisest, vastasel juhut

z

(9) Klient v6ib tuletdrjesiisteemi sulguritelt ja hiid
It plomme 2ira v6tta:
1) tuletdrjestisteemi katsetamiseks piirast eel vat koo skdlastamist vee-ettev6tj aga;
2) kahjutule t6rjumiseks, millest ta on koh
ud vee-ettevdtjale teatama mitte hiljem
kui24 tunni jooksul piirast plommi eeniald

(10) Vee-ettevdtjal on 6igus kontrollida kliendi
j a kanalisatsiooniraj atiste, -v6rkude j a
seadmete seisukorda ja hooldamist ning kliendi veekasutust ja heitvee iirajuhtimist. Veeettevdtjal on 6igus teha kliendile miirkusi ja an juhiseid puuduste kdrvaldamiseks ning

tohi

hoolduse korraldamiseks. Vee-ettevdtia pi
kanalisal.sioonirajatiste kontroliimisel saadud
kanalisatsiooni kasutamise rikkumisesa vd

ilvalikustada

kliendi vee-

es.a

vet, .mis ei ole seotud veeviirgi ja
tihisveeviirgi

jalv6i

-kanalisatsiooni

ohustamisega.

mise avariilise piiramise kord
$ 13. Veevarustuse- ja karnalisatsiooniteenuqte
(1) Vee-ettevdtjal on 6igus piirata v6i katkesthda liendile vee andmine ia heitvee vastuvdtt
avariiliste ja plaaniliste rernonttoode korral, tehvi es sellest Kliente plaaniliste torjde konal
kida, raadio, telefoni, e-posti vdi kohaliku ajalohe iihemalt 5 kalendripiieva ette.
,

(2) Rohkem kui eelduslikult 12 tundi viiltavhte variiliste toride korral kooskdlastab

vee-

ettevdtj a klientide teavitamise liruravalitsusega.

(3) Remonttoode t6ttu iile l]6 tunni vtiltava
ajutise veevdtu v6imaluse tema esmasteks vajad

(4) Viiiiramatu jdu (loodusdnnetus, elektrikatlies
heitvee tirajuhtimise katkernisel teostab v
iiraj

se

konal tagab vee-ettevdtja kliendile

jne) tagajiirjel tekkinud veevarustuse ja
ja kliendi veega varustamist ja heitvee

uhtimist vastavalt Mustvee Linnavalitsuse poo kinnitaLtud ametiisiku korraldustele.

(5) Vee-ettev6da ei vastuta kliendlile vee andm
katkemisest p6hjustatud vdimalike kahjude

ja heitvee vastuvdtu v2ihenemisest vdi
kui see on toimunud viiiiramatu i6u

tulemuselna.

4. peatii
VEE JA HEITVEE IU66T NE NING ARVESTUS
$ 14. Vee m66tmine
(1 ) Uhisveeviirgiga iihendatud kinnistu veeviirk

(2) Kinnistu piires tarbitav vesi petrb iildjuhul t
i.ihe veem66tes6lme raiamine kinnistule
liitumistingimustes.

(3) Veem66tes6lm peab asuma hoones

pea

veemddtekaevus, kohe peale sisendustoru suu
(4) Veem66tes6lm paigutatakse vee-ettev6tj a
l) hoones puudub selleks vdimalus;
2) kinnistu on hoonestamatavdi puudub niu
3) sisendustoru varustab veega mitut kinnist

b olema varustatud veem66tes6lmesa.
ma iihe veemd6tes6lme kaudu. Enam kui
siitestatakse pdhjenduste olemasolul

sisendustoru suubumist hoonesse vdi
kinnistule.
I veemddtekaevu,

kui:

kus oleks vzilditud veearvesti ktilmumine;
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(6) Veemddtesdlme paigaldab oma kulpl
|zee-ettev6tja kui ei lepita kokku teisiti. Kliendi pool
paigaldatud veem66tes6lm peab vastama yee-ettevdtja poolt esitatud tehnilistele tingimustele,

(7) Veemddtesdlme paigaldab vee-ettevptj a pdrasL kliendiga teenuslepingu sdlmimist vii
tooptieva jooksul tahtajatult, teostadeq ka edaspidist veearvesti hooldust ja taatlus
Teenuslepingu ldpetarnisel on vee-qttevdtjal 6igus veem66tes6lm vdi veearves

demonteerida.

r

(8) Pflrast veemSdtes6lme paigaldarnist koostatakse akt arvesti
plommide vastuvdtu kohta.
(9) Klient peab tagama:
l) veearvesti siiilimise vigastarnatu

ja

sdlme juurde kuuluvat

selle kaitse kiilmumise ia tilekuumenem

eest;

2)
3)

veem6dtesdlme ruumi vdi
korrasoleku, puhtuse, kuivuse ning ruum
valgustuse;
vee-ettevdtja esindaja juurdepii2isu veearvesti kontrollimiseks ja teenindamiseks.

(10) Vee-ettevdtjale kuuluva rikutud (ka kiilmunud, kuumenenud) vdi omavolilisel
eemaldatud veearvesti asendab vee-ettevOtja viie tciopiieva .jooksul piirast tekitatud kahj
hiivitamist, Veearvesti tehnilise rikke korfral, mida ei pdhjustanud klient, asendatakse arvest
vee-ettevdtj a poolt tasuta,

I tuleb

kliendil vee-ettevdtiat sellest informeerida.

(12) Klient vdib kirjalikult niiuda vee-etlevdtjale kuulr-rva arvesti tzipsuse kontrollimist en

stisteemide

ning nende

plommimi:se kohta. Nimetatud plomme kiisitletakse

veemddtes6lme plomme.
$ 15. Yeearvestus
(1) Vee-ettevdtja kohustub pidama arygstpst hangitud, klientidele mtitidud ja arvestamata
i

ule.

(2) Kliendi veetarvitust m66detakse
(3) Kliendi poolt mittepdhjustatud
avastamisele eelnenud kuue keLlendrikuu
arveldamiskord kehtib rikke tuvastarnise

(4) Kui kliendi soovil toimunud

sti rikke korral arvestatakse tarbitud vett rikke
ise 6cipiievase tarbimise jiirgi. Nimetatud
lendrikuu kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni,

ko rolltaatlusei osutus arvesti m66tevisa lu
suuremaks, tehakse vee-ettevdtja poolt
rveldus eelneva kuue kalendrikuu veetarvi
kohta, kaasa arvatud kontrotrltaatlilse kalendrikuu piievade kohta kuni uue ar-vest

paigaldamiseni. Kliendi poolt enaml.asutud summa arvestalakse jiirgneva arvestusperioodi eest
etl.emaksuna v6i makstakse kliencli ndudel tagasi jdoksval l<uul.

(5) Avalikust veev6tukohast v6etava vee alvestus ja tasuLmine toimub vastavalt Mustvee linna
ja vee-ettevdti a vahelise lepingu tingimustele.

(6) Uhekordsed veetarvitused (liibipesud, katsetused
ettev6tj a poolt i gakords elt vast[avalt kasutusele.

jms) mdcidetakse v6i arvestatakse vee-

(7) Piiiisl.eteenistuse poolt kahjutule t6rjumiseks, telsteks piiiistel.oodeks ja dppusteks kulutatud
veekoguse i.ile peab arvestust piiiisteteonistus, ,ss:itades igakuiselt vee-ettevdtjale
va stavasisulise 6iendi.

(8) Veearvesti

puudumisie

korral arvestatakse kliendi tarbitud veekogus jflrgmiste

kulunorrnide jiirgi:

Veekulu

Veekulu (-')

liik

kuus

inimese kohta

Veevarustusegaeluruumis, kuspr-rudubkanalisatsioon 2,7

Veevarustuse

ja

kanalisatsiooniga eluruumis,
' kus

J,,xx -,A:,,-'.'^
^,.,,,1,,-,-,,1 du55
puuduveLd
vdi vann

V eevaru stuse j a kanalisatsio - oni
ga koht-kiitte
----'- ---"'-oga
-'^-a--

*:f l^^ on vann
milles

eluruum.is,,
"--'-"",

Tr;bntraalkiittega
r L)wllLr44u\uLL954
r\vrLvlIUwD, milles
korlerites,
rlllllwJ
ult du55
on
uuJJ
Tsbntraalkrittega korterites, milles on vann ja
Arihooned ja muud hooned

.2.6
4-0

5,8
du55

7,6
7,0

KihnistuL 1 m2 kohta

0,1 rn3

Avalik veevdtukoht

100 m3lkoht

(e) Vee tarbimise arvestarniseks kitesoleva paragrahvi 8. ldikes siitestatud kulunormide jiirgi
teatab klient vee-ettevotjale hoories asuvate isikute (elanikud, iii.irnikud) arvu.

(10) Omavolilise veekasutuse ihnrremisel tasub klient rzee-elJevdtiale hiivitust vastavalt veeettevdtj a viilj atodtud miiiirarlele.

(1
et1
ka

jseerimise kestvus arvutatakse piievani, millal veeveenduda oma''rolilise veekasutuse ia heitvee
tsme aasta tagasi.

Heifvee mddtmine
(1; H.it.,"" m66tes6lmega varustatakse kinnistpd juhul, lcui:
1) liituja esitab va.stava ndude liitumistingirnuste taoth;ses;
2) kasutatud veel p6hirLev heitvee arvestus pole usalduLsviilirne.

$

15.

(2) Heitrree m66tesdlme paigutus ja ehitus ning kasutatavad heitveearvestid peavad tehniliselt
vaStama vee-ettev6da poolt esitatr-rd tingimustele.

(3) Heitvee m66tes6lme paigalduse, heitveezirvesti taatlemise ja hooldusega seotud kulud
katpb klient, kui teenuslepirrgus pole ette niihtud teisiti.
12

(4) Heitveearvesti paigal duse jzr. sdlr
vee-ettevdtj a kontrollakti.
(5) Klient peab tagama:
1) heitveearvesti siiillimise rri

jrlurde kuuluvate plommide vastuv6tu kohta koostab

atuna ning s elle kaits;e ki.ilmumise j a tilekuumenemi sti

eestl

2)
3)

heitveearvesti ruumi
ruumi valgustuse;
vee-ettevdtja esindaja

(6) Heitveearvesti riketest,

:vu korrasoleku, puhtuse
jj

ja kuivuse nin$

heitveearvesti kontrollimiseks i a teenindamiseks.

j{

mS6tes6lme plommide kaotsirni

est, kiilmumisest, iilekuumenemisest v6i arvesti
tuleb
ulso Krrenoll
kliendil KOne
kohe Lealao'a
teatada vee-euevolJale.
vee-ettevdtj ale.

(7) Vee-ettev6tjal on 6igus keh
ning nende plommimise l<ohta. l{i

n6udeid arvestite elel<tritoite ja -iilekande siisteemid$
u{ plomme kiisitletakse kui m66tes6lme plomme.

vigas

$ 17. Heitvee arvestus
(1) Vee-ettevdtja kohustub pidama
suunatud heitvee koguse ning I

ja puhastusseadmetel$
suunatud puhastatud vee koguse ja reostusnliitajat|

rst klientide poolt Hrajuhitud

i.ile.

(2) Kliendilt tihiskanalisatsiooni ii
tarvitatud vee kogusega v6i m66,deta

uhitava heitvee kosus vdrdsustatakse rihisveeviirgisf
heitveearvestiga.

(3) Kui klient saab kogu vee vdi osa
iihiskanalisatsiooni iirajuhitud vee
veeallikatest kokku tarvitatud veega,
ei eelda muu vee sattumist kanali
m66tes6lmed plommitakse
koostatakse kontrollakt.

(4) Heitveearvesti rikke korral
Ltatrikse Zirajuhitud heitvee kogus rikke avastamisel{
eelnenud kuue kalendrikuu
riso oopZievalse heitvee koguse jArgi. Nirnetatud
arveldamiskord kehtib rikke turvastam se l(alendrikuu kohta kuni uue
u
arvesti paigaldamiseni.
(5) Uhekordne heitvee Araiuhtimine
isatsiooni iuhul. kui kasutatakse vett, InIS CI olq
m66detud (ltibipesu, katsetuse jms), arvestatakse vee-ettevdtj a poolt igakordselt vasta val{
kasutusele.

ARVELDAMI

Ana.ru

$. peatiikk
VEEVARUSTUSI] JA HEITVEE
MISE TEENUSI] EEST

$ 18. Tasumiifirade kehtestamine
Kliendi poolt i.ihisveeviirgist vdetud veg ja i.ihiskanalisatsiooni juhitud heitvee
ettev6ti ale makstava teenustas u
kinnitab Mustv ee Linnavalitsus.
$ 19. Arveldused ja sanl<tsioonid
(1) Arveldamine veevarustuse ja heit
registreerimine ja niiidu teatamine

,"aal

se teenuste eest, sealhulgas arvesti naidq

toirnub teenuslepingu alu sel koo skolal
13

ngu iildtingimustega. Kasutatud vee ja
iirdj

uhitud heitvee kogust
ko gust arvestatakse kuup
kuupmt

jale teenuslepingus kokkulepitud

(2)i Arve saanud klient on kohustatud tasu
(2)l
tasun

on klient kohustatud tasuma arve
ise piievast. Nimetatud tiihtaegade
rrfata alve summast iga tasumise tiihtaega

tud,

Viivise suurus lepitakse kold<u teenusle
ryfT"l.t plievas. Vitut:l ei tasuta, kui klient.
(3)]

vOf ei ole saanud seda digeaegselt

vdi esitatud

(4
\4^

(s
k
ta

C

ja

see ei tohi iiletada 0,1%o tasumala
temast olenemata p6hjustel saanud arvet
on ebaiiige.
tasumise arveldussasedus mii2iratakse
ngus, kuid see ei tohi olla pikem kui 3

KI
't,

s 11S

rikuud.

Makse loetakse tasutuks piieval, millal
Kui maksetiihtaeg langeb pu
jaks puhkepiievale v6i riiklikule prihale j

laekub Vee-ettevdtia arvelduskontole vdi
vdi riiklikule ptihale, loetakse tasumise
toopiiev.

Kliendi vdrku iihendatud alltarbij atega
Veevarustuse ja heitvee iirajuhtimise
vddal 6igus lOpetada vee andmine ja
korras.

eest l.lihtaegselt mittetasumisel on veevastuvdtmine kiiesolevates tinsimustes

. Pretensioonide esitarnine

ra
KA

Ja

ensioone arvete Sissuse suhtes vdib klient
kiittesaamise piievast kirjalikult. Prete
Pretensioonid vaadatakse lAbi

misest. Pdhjendatud pretensiooni

o

vee-ettevdtj ale kiimne toopiieva j ooksul
esitamine ei pikenda arve tasumise

ni

toopiieva jooksul arvates pretensiooni
arvestatakse enammakstud summa

eva arvestusperioodi eest ettemakseks.

$ 1. Rakendussiitted
(1
Mustvee Linnavolikosu 28.02.1996
k(
unaalveevarustuse j a kanalisatsiooni kas

Mii2irus j dustub kolmandal piieval Reale

av]lik

m7

kinnitatud Mustvee linna

ise eeskirj ad tunnistatakse kehtetuks.

ist.

Pajula
ikogu esimees

t4

