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Kehtna park
eraomandiks ei lähe
Kehtna lossi omanik Kõljala Mõis OÜ taotles
Kehtna parki eraomandiks, kuid vallavolikogu
otsustas teisiti:
Kehtna Vallavolikogu otsus
19.06.2001 nr 106
Maa munitsipaalomandisse andmise
taotlemine
Vastavalt maareformi seaduse (RT 1991, 34,
426; RT I 2000, 70, 441; 88, 576) § 25 ja § 28 sätetele
ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 06.11.1996.a.
määrusega nr 269 (RT I 1996, 78,1386) kinnitatud
“Maa munitsipaalomandisse andmise korrale”
Kehtna Vallavolikogu otsustab:
1.Taotleda riigilt tasuta Kehtna Valla
munitsipaalomandisse kaitsealuse Kehtna pargi
üldkasutatav ala pindalaga 10,6 ha.
2.Vallavalitsusel avalikustada põhimäärusega
kehtestatud korras maa munitsipaalomandisse
taotlemine.

Tõnu Teder,
Volikogu esimees
Reet LANGI foto
* Mul on hea meel, et minu üleskutse on leidnud teie hulgas ja kõigis Eesti maakondades nii suurt
poolehoidu. Ta on leidnud poolehoidu ka nende inimeste hulgas, kellel ei ole palju raha. Ma
ütleksin isegi vastupidi: ta ei leidnud poolehoidu nende inimeste hulgas, kes ehitavad viie ja
kümne miljoni krooni eest endale kodusid. Raha ja kaunis Eesti kodu ei käi mitte koos, vaat et nad
isegi käivad teineteise vastu.
* Kodu ongi see keskkond, mis vormib inimest kodanikuks. Jah, ma ei ole neid sõnu varem kõrvuti
pannud, aga seegi on ilus tõde, et kodust sünnib kodanik. Eestil on vaja häid kodanikke ja selleks
on Eestil vaja häid kodusid.
Mis on hea kodu? Hea kodu on kõigepealt kodu, kus valitseb üksmeel. Kus on vanemate ja laste
vahel üksmeel. Kus tehakse palju, kui mitte kõike koos. Ja kui kõik on koos tehtud, olgu see väike
lillepeenar, olgu see kas või kelder, kuhu pannakse talvekartulid ära, on sellel tööl hoopis uus
väärtus, see muutub kalliks.
Sellest kallist oma kätega tehtust, aga mitte üleskutsetest ja loosungitest, kasvab välja meie veel
laiem ühine tunne oma kodumaa vastu.
• Kodukaunistamisaasta on tugeva Eesti kujundamise aasta. Ta on kõigi ajutiste vastuolude
silumise aasta. Ta peab olema ka üksteise abistamise aasta, sest meie hulgas on nii jõukamaid
kui ka vaesemaid. Tunded ei sõltu ju rahakotist, tunded tulevad südamest. Ka see on
kodukaunistamise aasta eesmärk ja see on andnud ülitugeva usu Eestisse.
• Kui terve on Eesti kõigile meie probleemidele ja hädadele vaatamata! Kui enesekindel on Eesti,
sest enesekindlad me saame olla ainult siis, kui me vaatame tulevikku ja kui me mõistame, et
see, mida me teeme praegu, jääb alati meie kodumaale, et see kodu, mida me loome, jääb alati
meile, meie lastele ja nende järeltulijatele. Ka see on kodukaunistamine.
• Kodu ei tohi olla kasarm – jumal hoidku, kogu Eesti vabadusvõitlus on ju olnud võitlus võõra
kasarmu ja kasarmu mõttelaadi vastu..
•
Eesti kodus mõeldakse Eesti moodi ja Eesti kodus kasvab laps Eesti kodanikuks. Ka
sellepärast peab olema kodu kaunis.
•
Me ehitame oma Eesti kodud kauniks selleks, et nad jääksid ja areneksid ja et me Eesti kodu
oleks Eesti nägu. Eesti kodu peab olema Eesti nägu ja kasvatama tugevat eestlast ja andma
talle selle meeletu armastuse, mida me kõik tunneme oma ema-isa vastu, oma kodu vastu, oma
kodumaa vastu, oma ilu vastu.

Kellele on vaja
Kehtna parki?
Noh nii, pealinna sündroom on siis ka Kehtnasse
jõudmas: anna sõrm kuradile ja ta võtab terve
käe. Ikka nii, et enne natuke erastatakse ja siis
juba päris ärastatakse.
Juttu tuleb Kehtna pargist. Hea, et vallavolikogus on veel hingega maamehi ja mehi maalt,
kes soovivad näha enda ümber elavat loodust,
mitte ainult äriobjekte. Hea, et Kehtna park
otsustati anda munitsipaalomandisse, mitte
Kehtna lossiomaniku omandiks. Viimase kaudu
on tänapäeval loogiline tee: liiguvad maaomandid, miljonid, välismaalased ja lõpuks omad
vaatavad vesise suuga takka järele.
Kui olin veel tüdrukutirts, viis ikka ema lehma
karjamaale. Tuli minna läbi rabametsa ja üle
niitude. Pea iga päev tuli ta koju lilleõitega, väga
erinevatega. Ja kui üllatav oli lastele rohukõrs
maasikate, pohlade, mustikate, sinikatega! Ja nii
tegin ka mina oma lastele ja need omadele. Järg
on juba tütrepoja käes. Küllap vist suuresti selle
tõttu meeldis mullegi korraldada ekskursioone
vabasse loodusesse. Eesti on risti-põiki läbi
käidud ja mitmel korral üle piirigi.
Kust saavad lasteaia- ja koolilapsed näha, mis
Järg 6. lk.

Valla Vaatleja 2
KEHTNA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
19.06.2001 nr 32
Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine
Võttes aluseks elamuseaduse (RT I 1992, 7,
254; 1994, 28, 426; 40, 653; 1995, 30, 380; 53, 846;
1996, 42, 811; 1998, 60, 953) § 8 punkti 2,
eluruumide erastamise seaduse (RT I 1993, 23,
411; 71, 1002; 1994, 25, 405; 32, 505; 51, 860; 54,
905; 94, 1609; 1995, 24, 337) § 3 lg 6 punkti 8 ning
sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323;
1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309) § 14 lg 1,
Kehtna Vallavolikogu määrab:
1.Kinnitada sotsiaaleluruumide eraldamise ja
kasutamise kord (lisatud).
2.Määrus jõustub 01.juulist 2001.a.

Sotsiaaleluruumide eraldamise ja
kasutamise kord
1. Üldsätted
1.1 Käesolev sotsiaaleluruumide eraldamise
ja kasutamise kord (edaspidi kord) reguleerib
Kehtna vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide
eraldamist ja kasutamist.
2. Mõisted
2.1 Korras mõistetakse sotsiaaleluruume
järgmises tähenduses:
2.1.1 sotsiaalkorter – sotsiaalteenust vajava
isiku kasutusse antav vallale kuuluv ehituslikult
kohandatud eluruum, mille vallavolikogu on
tunnistanud sotsiaalseks ja erastamisele
mittekuulu-vaks;
2.1.2 sotsiaalpind – vallale kuuluv,
vallavolikogu poolt sotsiaalseks ja erastamisele
mittekuulu-vaks tunnistatud eluruum, mis
koosneb ühest või mitmest toast mitme
üürilepingu alusel kasuta-tavas korteris;
2.1.3 sotsiaalmaja – vallavolikogu poolt
sotsiaalseks ja erastamise mittekuuluvaks
tunnistatud vallale kuuluv hoone või hoone osa,
mis on kasutusele võetud sotsiaalmajana, kus
asuvad sotsiaalkorterid või sotsiaalpinnad.
3. Sotsiaaleluruumi õigustatud subjektid
3.1 Sotsiaaleluruumi taotlejaks võivad olla
järgmised isikud, kes alaliselt elavad Kehtna
vallas ja on kantud vallaelanike registrisse:
3.1.1 üksielavad pensionärid ja invaliidid;
3.1.2 vähekindlustatud perekonnad;
3.1.3 sotsiaalhoolekandeasutusest lahkunud
isikud;
3.1.4 kohtuotsuse alusel eluruumist
väljatõstetud isikud;
3.1.5 teised isikud erijuhtudel, mille otsustab
sotsiaaleluruume eraldav organ.
3.2 Sotsiaaleluruumi taotlejaks võivad olla
isikud, kes vahetult enne kinnipidamiskohta
paiguta-mist elasid Kehtna vallas.
4. Sotsiaaleluruumi taotlemine
4.1 Sotsiaaleluruumi taotleja esitab
põhjendatud kirjaliku avalduse ning vajaduse
korral lisa-dokumendid sotsiaalnõunikule.
4.2 Laekunud avaldused vaatab läbi
sotsiaalkomisjon, kellel on õigus nõuda taotlejalt
täiendavaid dokumente.
4.3 Sotsiaalkomisjon koostab sotsiaaleluruumi vajajate nimekirja.
4.4 Sotsiaaleluruum antakse järjekorra alusel.
Taotleja kirjalikul keeldumisel pakutavast sotsiaaleluruumist enam kui kahel korral, arvatakse ta
sotsiaaleluruumi vajavate isikute nimekirjast
välja.
5. Sotsiaalleuruumi eraldamine
5.1 Sotsiaalnõunik esitab avalduse koos
lisatud dokumentidega sotsiaalkomisjonile.
5.2 Komisjon vaatab avalduse läbi ja teeb
vallavalitsusele ettepaneku sotsiaaleluruumi
eralda-miseks või avalduse rahuldamata
jätmiseks. Avalduse rahuldamata jätmisest
teatatakse avaldajale kümne päeva jooksul koos
põhjenduse äranäitamisega.
5.3 Sotsiaaleluruum antakse käesolevas
korras nimetatud subjektile elamiseks sotsiaal-

Vallavolikogu, vallavalitsus
eluruumi valdajaga sõlmitud lepingu alusel kuni
viieks aastaks.
5.4 Sotsiaaleluruumi andmise otsuses
näidatakse ära:
5.4.1 isiku ja tema perekonnaliikmete nimed,
isikukoodid;
5.4.2 sotsiaaleluruumi asukoht;
5.4.3 sotsiaaleluruumi suurus;
5.4.4 sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimise
(pikendamise) tähtaeg.
5.5 Üürilepingu eraldatud sotsiaaleluruumile
sõlmib vastava eluruumi haldaja.
5.6 Üürilepingu pikendamisel arvestatakse:
5.6.1 elaniku poolt maksetähtaegadest
kinnipidamist;
5.6.2 senise sotsiaaleluruumi sobivust
elanikule;
5.6.3 sotsiaaleluruumide kasutamist ja
hooldamist elaniku poolt;
5.6.4 sotsiaaleluruumide vajadust vallas.
6. Sotsiaaleluruumi kasutamine
6.1 Sotsiaaleluruumi kasutatakse elamiseks
vastavalt käesolevale korrale ning sotsiaaleuruumile ei laiene elamuseaduse § 32 (üürnike
õigus uue üürilepingu sõlmimiseks), § 46
(eluruumi allüürimine) ja § 49 (üürnike õigus
eluruumi kasutusõiguse vahetamisel).
6.2 Sotsiaaleluruumi üürnikul või temaga koos
elavatel isikutel ei ole õigust võõrandada sotsiaaleluruumi kasutusõigust kolmandatele isikutele
ega vahetada nende kasutuses oleva sotsiaaleluruumi kasutusõigust teise eluruumi kasutusõiguse vastu.
6.3 Sotsiaaleluruumi ei ole lubatud majutada
ajutisi elanikke, välja arvatud kehtiva seadusandlusega ettenähtud juhud;
6.4 Sotsiaaleluruumi mittesihipärasel kasutamisel on õigus lõpetada üürileping ennetähtaegselt
7. Sotsiaaleluruumi eluasemekulude tasumine
7.1 Kõik sotsiaaleluruumi kasutamisega
seotud eluasemekulud tasub üürnik.
7.2 Vähekindlustatud üürniku eluasemekulud
kaetakse osaliselt riiklike sotsiaaltoetuste arvelt
õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja korras.
7.3 Sotsiaaleluruumi remondikulud üürniku
surma või üürilepingu lõpetamise korral nähakse
ette valla eelarves.
7.4 Ajutiselt tühjaltseisvate sotsiaaleluruumide hoolduskulude katteks vajalikud vahendid
nähakse ette valla eelarves.
7.5 Kulutused sotsiaaleluruumide remondile
ja sisustusele võidakse teha vajaduse korral valla
eelarve elamute erastamisfondist.
8. Lõppsätted
8.1 Eluruumile sotsiaaleluruumi staatuse
omistamise otsustab vallavolikogu.
8.2 Sotsiaaleluruumide arvestust peab nende
valdaja.
8.3 Sotsiaaleluruumi normiks on vähemalt 3
m² elamispinda ühe inimese kohta.
8.4 Kontrolli sotsiaaleluruumide kasutamise
ja üüritähtaegadest kinnipidamise üle teostab
vallavalitsus.

Vallavalitsuses
20.06.2001
Vallavalitsus vaatas läbi laekunud kauplemislubade ja alkoholi jaemüügi tegevuslubade
taotlused. Rahuldati FIE Olja Kanniku, OÜ Fristo
ja OÜ Toometid taotlused. Vallavalitsus kinnitas
OÜ Eilo Majad teeninduspiirkonna ühisveevärgija kanalisatsiooni hinnad. Pikemalt peatuti Lelle
Haridus- ja Kultuuriseltsi avalduse juures ning
arutleti kultuurimaja majandamise võimaliku
seltsile üleandmisega seonduvate probleemide
üle. Tulenevalt valla eelarve tulude alalaekumisest kindlustushüvitise viibimisest katkestatakse eelarvelistest vahendite arvelt toetuste
maksmine kuni augustikuuni. Vallavalitsus
kinnitas konkursikomisjoni otsuse Tarmo Mureli
valimise kohta Lelle Põhikooli direktoriks.
Vallavalitsus nõustus õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamistega:
Helle Põld Kaerepere ja Sauna küla Kutsari-Sepa
13,64 ha
Heidi Rahkema Hiie küla Langolepi 13,48 ha
Rein Ert Lau küla Lauri 11,87 ha
Tõnu Männik Ellamaa küla Männiku 20,31 ha
Peeter Männik Ellamaa küla Lainiidu 41,34 ha
Nõustuti alljärgnevate maa ostueesõigusega
erastamisetega:
Merike Raudsepp Keava alevik Põrsaku 16A 1318 m²
Aldur Akker Eidapere alevik Tallinna mnt.18A 1908 m²

ENAMPAKKUMINE
Kehtna Vallavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel 3. augustil 2001. a kell
15.00 Kehtna vallamajas:
1. Jaani majandushoone ja kuuri Metsaääre
külas alghinnaga 20 762 kr
2. Korteri Keava alevikus Põrsaku 2-3,
üldpind 50,4m², 3 tuba, köök, esik, sahver,
ahjuküttega, asutamata, alghind 2430 kr
3. Korteri Ingliste 3-1, üldpind 90 m², 3 tuba,
köök, esik, panipaik, wc, vannituba
kesküttega, asustamata, alghind 6345 kr
4. Kaasiku ühekorruselise puidust elamu
netopinnaga 49,9 m² ning sinna juurde
kuuluva majandushoone netopinnaga
50,9m² ja puurkaevu Ellama külas alghinnaga
30 000 kr
5. Korteri Eidapere alevik Tallinna mnt 15-2,
üldpind 30,5 m²,1 tuba, köök, asustamata
,alghind 1464 kr
6. Korteri Eidapere alevikus Tallinna mnt 15-3,
üldpind 35,7 m², 1 tuba, köök, asustamata,
alghind 1714 kr
Osavõtutasu 100 kr, tagatisraha 500 kr tasuda
avalduse esitamisel valla kassasse.
Ostuhind tuleb tasuda ühe kuu jooksul peale
enampakkumise toimumist. Eelisostuõigus
Kehtna valla elanike registrisse kantud
isikutel. Avaldusi võetakse vastu valla kantseleis
igal tööpäeval.
Info telefonil 75 357

Kehtna allika vesi on joogikõlblik
Rapla Tervisekaitsetalituse ja Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse Rapla filiaali analüüside põhjal vastab Kehtna allika vesi
joogivee nõuetele.
Probleemiks on ainult allika puhtanahoidmine. Nüüd on Meinhard
Lõunat ja Georg Leokin valmistanud allikale kaane ja torustiku.
Loodame, et ka Kehtna elanikud hoolitsevad selle eest, et allikas
püsiks ka edaspidi korras ja vesi oleks joogikõlblik. Ehk on võimalik
ka allika reostajaid ja lõhkujaid korrale kutsuda.

Seadus
KEHTNA
VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
19.06.2001 nr 33
Kehtna valla
ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni
kasutamise
eeskirja kinnitamine
Juhindudes ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse
(RT I 1993,25,363; 2000,39,238; 102,670) § 8 lõikest 4 ning
kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I
1993,37,558; 1994, 12,200; 19,340; 72,1263, 84,1475;
1995,16,228, 17,237, 23,334; 26-28,335; 59,1006; 97,1664;
1996, 36,738; 37,739; 40,773; 48,942; 89,1591; 1997,13,210;
29,449,450; 69,1113; 1998,28,356; 59, 941; 61,984;
1999,10,155; 27,392; 29,410; 82,755; 2000,51,322) § 6
lõikega 1, Kehtna Vallavolikogu m ä ä r a b :
1.Kinnitada Kehtna valla ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (lisatud).
2.Määrus jõustub 01.juulist 2001.a.
Tõnu Teder,
Volikogu esimees
ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA
LIITUMISE JA NENDE KASUTAMISE
EESKIRI KEHTNA VALLAS
Kinnitatud Kehtna Vallavolikogu 19.06.2001 a.
määrusega nr 33
1.Üldosa
1.1. Eeskirja ülesanne
1.1.1. Käesolev eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ning nende
kasutamise nõuded ja korra Kehtna valla territooriumil.
1.2. Mõisted
1.2.1.arvestusperiood – veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise teenuste osutamise periood, mille kohta
kliendile esitatakse arve;
1.2.2.avalik veevõtukoht – ühisveevärgil asuva
veevõtmise seadme (olmevesik, paakautode täitmise seade
jms) koht koos teenindamiseks vajalike ehitistega;
1.2.3.fekaalid –kuivkäimlatest väljaveetavad
jäätmed;
1.2.4.heitvesi - kasutusel olnud ja loodusesse tagasi
juhitav vesi samuti kanalisatsiooni kaudu ärajuhitav
sademete- ja drenaazhivesi ning muu pinnase- ja pinnavesi;
1.2.5.kanaliseerimine - heitvee kogumine ja
ärajuhtimine kanalisatsiooni kaudu;
1.2.6.klient –kinnistu omanik, kelle veevärk ja
kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ja kes on sõlminud vee-ettevõtjaga lepingu
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse kasutamiseks;
1.2.7.kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva
üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand ja
korterihoonestusõigus;
1.2.8.kinnistu kanalisatsioon - liitumispunktist
kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas ehitiste
sisekanalisatsioon) kinnistult heitvee ärajuhtimiseks
ühiskanalisatsiooni;
1.2.9.kinnistu omanik - kinnisasja omanik, hoonestusõiguse omanik, korteriomanik ja korterihoonestusõiguse
omanik ning kuni nende kinnistamiseni ka krundi õiguspärane
valdaja ning ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa
omanik või valdaja;
1.2.10. kinnistu veevärk - liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas ehitiste siseveevärk)
kinnistu veega varustamiseks ühisveevärgist;
1.2.11. liitumine - kinnistu veevärgi torustiku
ühendamine ühisveevärgi torustikuga või kinnistu
kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooni rajatistega
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste kasutamiseks;
1.2.12. liitumistasu - ühekordne tasu, mis tuleb kinnistu
omanikul maksta kinnistu veevärgi ühendamiseks
ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamiseks
ühiskanalisatsiooniga;
1.2.13. peakraan - viimane sulgemisseade
ühendustorul enne kinnistu veevärki;
1.2.14. peatoru - ühisveevärgi või -kanalisatsiooni
torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine
või kinnistutelt heitvee kanaliseerimine;
1.2.15. purgimine – tekkekohast äraveetud heitvee ja
fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmine ;
1.2.16. reovee kanalisatsioon – rajatised ja seadmed
ainult reovee kanaliseerimiseks;
1.2.17. sademetevee kanalisatsioon – rajatised ja
seadmed sademete- ja drenaazhivee ning muu pinnase- ja

pinnavee ja puhta heitvee kanaliseerimiseks;
1.2.18. sisendustoru – kinnistu veetorustiku lõik
liitumispunktist veearvestini;
1.2.19. vaatluskaev - avatava luugi ja põhjasasuva
voolurenniga kaev kanalisatsioonitorustikul;
1.2.20. vee-ettevõtja - ettevõtja, kes osutab veevarustuse, heitvee ärajuhtimise või komplekselt mõlemaid
teenuseid;
1.2.21. vee- või heitvee mõõtesõlm – vee või heitvee
mõõtmiseks ettenähtud vee- või heitveearvesti ja arvesti
juurde kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sõlm;
1.2.22. vee- või heitvee mõõtekaev – kaev, kus asub
vee- või heitveemõõtesõlm;
1.2.23. ühenduskraan – veevarustuse ühendustorul
peatoru juures asuv sulgur, mis järgneva sulguri puudumisel
on ühtlasi peakraaniks;
1.2.24. ühendustoru - kinnistu veevärki veega varustav
või kinnistu kanalisatsioonist heitvett vastuvõttev toru
peatorust liitumispunktini;
1.2.25. ühiskanalisatsioon – ehitiste ja seadmete
kompleks mitme kinnistu heitvee kanaliseerimiseks;
1.2.26. ühisveevärk - ehitiste ja seadmete kompleks
mitme kinnistu veega varustamiseks ning vee kasutamiseks
kahjutule tõrjumisel, kui selleks ei ole ette nähtud muid
veevõtukohti;
1.2.27. ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni avarii –
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste või seadmete
ettenägematu purunemine või rikki minek, mille tagajärjel
oluliselt halveneb või katkeb klientide veega varustamine ja
nende heitvee kanaliseerimine, või on ohustatud inimesed,
ehitised või keskkond;
1.2.28. ühisvoolne kanalisatsioon – rajatised reovee
ning sademete- ja drenaazhivee ning muu pinnase- ja
pinnavee ühiseks kanaliseerimiseks.
1.3. Üldnõuded
1.3.1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendatus peab
tagama ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavaga
määratud alal kõigi kinnistute nõuetekohase veega
varustamise ja heitvee ärajuhtimise.
1.3.2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise
eest vastutab selle omanik, nõuetekohase toimimise eest
vee-ettevõtja.
1.3.3. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamine ja hooldamine peab toimuma selliselt, et oleks tagatud
võrdsed tingimused sellega liitujatele ning klientidele.
1.3.4. Ühisveevärgi vesi on mõeldud kasutamiseks
olme, tootmise ja kastmise vajadusteks ning kahjutule
kustutamiseks. Vee kvaliteet peab vastama sotsiaalministri
15. märtsi 1996.a. määrusega nr. 8 “Joogivee
kvaliteedinõuete kehtestamine” (RTL 1996, 39, 253)
kehtestatud nõuetele.
1.3.5. Ühiskanalisatsioon on mõeldud heitvee
vastuvõtmiseks, ärajuhtimiseks ja puhastamiseks. Selleks
ettenähtud kohtades ja eritingimustel võib ühiskanalisatsiooni
purgida ka fekaale.
1.3.6. Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga toimub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise lepingu (edaspidi
liitumisleping) alusel.
1.3.7. Ühisveevärgist vee võtmine v.a vee võtmine
avalikest veevõtukohtadest ja kahjutule kustutamiseks ning
ühiskanalisatsiooni heitvee juhtimine toimub veevarustuse
ja heitvee ärajuhtimise teenuslepingu (edaspidi
teenusleping) alusel.
1.3.8. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest
maksab liituja Kehtna Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu)
kehtestatud “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise
tasu võtmise korra” kohaselt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
omanikule liitumistasu ning ühisveevärgist võetud vee ja
ühiskanalisatsiooni juhitud heitvee eest maksab klient veeettevõtjale vallavolikogu kehtestatud “Veevarustuse ja
heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra”
kohaselt kehtestatud teenustasu.
1.4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piiritlemine
1.4.1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kinnistu
veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab
liitumispunkt.
1.4.2. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
ühenduskoht kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga.
Liitumispunkt asub kuni kaks meetrit kinnistu piirist väljaspool
kui vee-ettevõtja ja kinnistu omanik või klient ei ole kokku
leppinud teisiti.
1.4.3. Liitumispunktiks veevärgil on peakraan, mis
kuulub ühisveevärgi hulka. Kui torustikul vahetult enne
kinnistu piiri puudub sulgemisvahend, asub liitumispunkt kaks
meetrit väljaspool kinnistu piiri. Krundistamata hoonestuse
puhul asub liitumispunkt kahe meetri kaugusel hoone
välisseinast.
1.4.4. Liitumispunktiks kanalisatsioonitorustikul on
kinnistupoolseim vaatluskaev maa-alal enne kinnistu piiri.
Vaatluskaev kuulub ühiskanalisatsiooni hulka. Nõuetekohase
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kaevu puudumisel kuni selle väljaehitamiseni on
liitumispunktiks ühenduskoht peatorul. Kui hoone
kanalisatsiooni väljalaskude kogumistorustik on kinnistu
hoonestamata ala piiratuse tõttu paigaldatud väljaspoole
kinnistut, loetakse liitumispunktiks vaatluskaev, millest toimub
äravool peatorusse. Krundistamata hoonestuse puhul on
liitumispunktiks elamute puhul viimane vaatluskaev, millesse
juhitakse hoonest heitvett.
1.4.5. Kui ühisveevärgi või –kanalisatsiooni peatoru
läbib kinnistut ja sellest hargneb torustik ehitisse, on
peakraaniks ühenduskraan või peatorule kõige lähem sulgur,
kanalisatsiooni liitumispunktiks aga peatorul hargnemiskohas
asuv vaatluskaev.
1.4.6. Olemasoleva hoonestusega krundistamata
aladel viiakse ala krundistamisel veevärgi ja kanalisatsioonirajatiste piiritlus kooskõlla krundistatud alade piiritlusega.
Kinnistu piiride muutmisel või kinnistu tükeldamisel
täpsustatakse ka piiritlust. Kui eeltooduga kaasneb veevärgi
ja kanalisatsioonirajatiste ümberehitamise vajadus, esitab
vee-ettevõtja vastavad nõuded detailplaneeringu või
krundijaotusplaani läbivaatamisel.
1.4.7. Kui vee-ettevõtja või ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni omanik või kinnistu omanik või klient taotleb
liitumispunkti ümberehitamist, toimub see taotleja kulul.
1.4.8. Kruntide suuruse ja piiride muutmine
detailplaneeringuta, kui muudetaval alal asuvad
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatud rajatised, tuleb
nendel olevate kinnistute omanikel sellest eelnevalt
informeerida vee-ettevõtjat. Kui sellega seoses tekib
vajadus veevärgi ja kanalisatsioonirajatiste ümberehituseks,
väljastab vee-ettevõtja tehnilised tingimused koos
teostustähtajaga. Kui kinnistu omanik ei järgi eeltoodut või
ei pea kinni teostustähtajast, on vee-ettevõtjal õigus punkti
3.1.17 kohaselt vee andmine ja heitvee kanaliseerimine
sulgeda.
1.4.9. Kuivendusdrenaazh, sademetevee restkaev koos
äravoolutoruga ja muud sarnased heitvee ärajuhtimise
rajatised ei kuulu ühiskanalisatsiooni hulka.
1.4.10. Liitumispunktid fikseeritakse kirjalikult
piiritlusaktis koos skeemiga, mis on teenuslepingu ja
liitumislepingu osa. Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt
sademete- ja drenaazhivee ning muu pinnase- ja pinnavee
ärajuhtimise ehitiste puhul kuulub piiritlusakt vallavalitsuse
ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku või valdaja
vahelise lepingu juurde.
2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumine
2.1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud alal,
mis on piiritletud vallavolikogu kinnitatud ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt, on kõigil kinnistu
omanikel õigus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.
2.2. Liitumine toimub kinnistu omaniku või valdaja
poolt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanikule või
valdajale esitatava vormikohase taotluse põhjal koostatud
liitumislepingu alusel.
2.3. Taotluse vormi koostab ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni omanik või valdaja ja see peab sisaldama:
2.3.1. isikuandmed;
2.3.2. andmed kinnisasja omandi ja suuruse kohta;
2.3.3. andmed olemasoleva ja kavandatava
hoonestuse kohta;
2.3.4. andmed olemasoleva ja kavandatava
veekasutuse otstarbe ja koguse kohta ühisveevärgist;
2.3.5. andmed ühiskanalisatsiooni juhitava heitvee
koguse ja reostusastme kohta;
2.3.6. ettepaneku liitumispunkti asukoha kohta;
2.3.7.ettepanekut kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta.
2.4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanik või
valdaja vaatab liitumise taotluse läbi 14 päeva jooksul ja
esitab taotlejale ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise
tingimused (edaspidi liitumistingimused).
2.5. Liitumistingimustes näidatakse:
2.5.1. liitumispunktid;
2.5.2. lubatavad veevõtu ja heitvee ärajuhtimise
kogused ning heitveega ära juhtida lubatavad reoained
nende lubatavad kontsentratsioonid ja kogused;
2.5.3. tehnilised erinõuded;
2.5.4. liitumistingimuste kehtivusaeg;
2.5.5. kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamise
tähtaeg ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.
2.6. Juhul, kui ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga
liitumise taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid teiste
klientide veega varustamises ja heitvee ärajuhtimises ning
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni nõuetekohases toimimises,
on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanikul õigus taotlust
mitte rahuldada või rahuldada piiratud ulatuses.
2.7. Liitumisleping sõlmitakse pärast kinnistu veevärgi
ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise projekti (edaspidi liitumisprojekt) koostamist.
Liitumisprojekti koostamisel peab arvestama õigusaktide
kohaselt esitatud liitumistingimustega.

2.8. Liitumisprojekti koostamine, ühendustorustiku
ning kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamine ja
kasutusele võtmine toimub Kehtna valla ehitusmääruse
kohaselt.
2.9. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või
valdajal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida kui
liitumisprojekt ei vasta kehtivatele nõuetele või ei ole
arvestatud liitumistingimustega.
2.10. Liitumisleping lõpetatakse liituja taotlusel, kui ta
loobub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest. Selleks
ajaks tasutud liitumistasu ei tagastata.
2.11. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanikul või
valdajal on õigus liitumisleping lõpetada :
2.11.1. juriidilise isiku likvideerimisel kui tal ei ole
õigusjärglast;
2.11.2. kinnistu omaniku surma korral kui tal ei ole
pärijat;
2.11.3. muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel.
2.12. Liitumislepingu muutmine võib toimuda
ulatuses, millega ei kaasne uue liitumisprojekti koostamine.
2.13. Kliendile, kes taotleb liitumistingimuste muutmist,
sealhulgas olemasolevatele ühendustele ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga täiendavaid ühendusi või olemasoleva
ühendustoru ümberehitamist, toimub liitumine olemasoleva
liitumislepingu muutmise või uue liitumislepingu alusel.
2.14. Kinnistu veevärgi ühendamine ühisveevärgiga
ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga toimub liitumislepingu kohaselt.
3. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamine
3.1. Üldist
3.1.1. Kliendi nõuetekohase veega varustamise ja
heitvee ärajuhtimise ühiskanalisatsiooni abil tagab Kehtna
vallavolikogu otsusega määratud vee-ettevõtja vastavalt
teenuslepingule.
3.1.2. Teenusleping võib olla tähtajatu või tähtajaline.
Tähtajatu teenusleping sõlmitakse kui on täidetud käesoleva
eeskirja ja liitumislepingu tingimused. Tähtajaline
teenusleping sõlmitakse kui toimub ajutine veekasutus ja
heitvee ärajuhtimine ning juhtudel, mis on määratud
eeskirjas ja liitumislepingus. Otsuse, mille alusel veekasutus
ja heitvee ärajuhtimine loetakse ajutiseks, teeb veeettevõtja.
3.1.3. Tähtajalise või tähtajatu teenuslepingu
sõlmimiseks tuleb kinnistu omanikul esitada vee-ettevõtjale
vormikohane avaldus, kinnistu omandiõigust tõendavad
dokumendid ning eeskirjast ja muudest õigusaktidest
tulenevad lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid.
3.1.4. Vee-ettevõtja esitab avaldajale teenuslepingu
projekti 14 päeva jooksul pärast avalduse kättesaamist.
3.1.5. Teenusleping lõpetatakse kliendi taotlusel, kui ta
edaspidi ei soovi teenuseid kasutada, samuti muudel lepingus
ettenähtud juhtudel. Kinnistu omandiõiguse üleminekul
teisele isikule on klient kohustatud kirjalikult teatama lepingu
lõpetamisest 14 päeva ette. Teenuste kasutamise jätkamisel
kinnistu uue omaniku poolt on viimane kohustatud seitsme
tööpäeva jooksul peale kinnistu omandamist esitama
avalduse koos kinnistu omandit tõendavate dokumentidega
uue teenuslepingu sõlmimiseks. Vastasel juhul võib veeettevõtja lugeda veekasutuse ja heitvee kanaliseerimise
omavoliliseks.
3.1.6. Kliendil on avalduse alusel õigus taotleda kuni
üheks aastaks kinnistule veeandmise ja heitvee
kanaliseerimise sulgemist lepingulist suhet lõpetama, tasudes
eelnevalt vee-ettevõtjale sulgemise ja taasavamise kulud.
3.1.7. Vee-ettevõtjal on õigus lõpetada kliendiga
sõlmitud teenusleping:
3.1.7.1. juhul, kui klient ei ole vee-ettevõtja poolt
määratud tähtajaks kõrvaldanud põhjusi, mille tõttu oli
kinnistule vee andmine ja heitvee kanaliseerimine eeskirja
alusel suletud;
3.1.7.2. kinnistu piiri muutumine või kinnistu veevärgi
ja kanalisatsiooni ümberehitamine või muu tegevus, mille
tõttu klient muutub vee-ettevõtja suhtes mittekliendiks;
3.1.7.3. ehitise lammutamisel, kui samaväärset
veetarbimise ja heitvee ärajuhtimist uusehitusega või
renoveerimisega ei taastata;
3.1.7.4. juriidilise isiku likvideerimisel kui tal ei ole
õigusjärglast;
3.1.7.5. kinnistu omaniku surma korral kui tal ei ole
pärijat;
3.1.7.6. muudel, teenuslepingust tulenevatel põhjustel.
3.1.8. Teenuslepingu lõpetamisest eeskirja punkti 3.1.7
alusel teatatakse kliendile kirjalikult. Teenuslepingu
lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.
3.1.9. Kinnistu omanikul (ka uuel omanikul) on ühe
aasta jooksul peale teenuslepingu lõpetamist õigus
teenuslepingu uuendamiseks endises mahus liitumislepingut
sõlmimata, kui lepingu lõpetamise põhjused on nõutud viisil
kõrvaldatud ja kasutatakse olemasolevaid ühendustorusid.
Lepingu uuendamiseks tuleb avaldajal eelnevalt vee-
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ettevõtjale tasuda vee andmise ja heitvee kanaliseerimise taastamise kulud.
3.1.10. Kui ühe aasta jooksul peale teenuslepingu lõppemist või lõpetamist
pole lepingut eeskirja punkti 3.1.9 kohaselt uuendatud, on vee-ettevõtjal õigus
lahutada kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatistest. Kui edaspidi soovitakse veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuseid
taaskasutada, tuleb kinnistu omanikul sõlmida liitumisleping.
3.1.11. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse osutamine veeettevõtjate vahel toimub lepingu alusel, mis on koostatud kooskõlas vallavalitsuse
ja vee-ettevõtja vahelise lepinguga.
3.1.12. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ulatumisel teise kohaliku
omavalitsuse haldus-territooriumile mää-ratakse sellise ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni kasutamise tingimused vastavate omavalitsuste vahelise lepinguga.
3.1.13. Teenusleping sõlmitakse vahetult ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga
liitunud kinnistu omanikuga. Kinnistu omanikega, kus elamu juurde kuuluv maa
on kaasomandis, sõlmitakse leping vastavalt asjaõigusseaduse §-le 72 kaasomanike
kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse alusel. Olemasoleva hoonestusega
krundistamata aladel sõlmitakse kuni ala krundistamiseni tähtajalised teenuspingud
ehitiste omanike või valdajatega.
3.1.14. Kui mitme kinnistu või kinnistute grupi veega varustamine
ühisveevärgist ja heitvee kanaliseerimine ühiskanalisatsiooni toimub mitmele
kinnistule või kinnistute grupile nende kokkuleppel ühe teenuslepingu alusel, on
tegemist ühe kliendiga ning kõiki vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning muid rajatisi
ja seadmeid pärast liitumispunkti käsitletakse kui kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni.
3.1.15. Õigust teostada kontrolli kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni, kliendi
veekasutuse ning ühiskanalisatsiooni juhitava heitvee üle on vallavolikogu volitatud
isikul samuti vee-ettevõtjal vastavalt teenuslepingu tingimustele.
3.1.16. Ei tohi avalikustada kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitiste ja
seadmete ning vee kasutuse ja heitvee kanaliseerimise kontrollimisel saadud
teavet, mis ei ole seotud käesolevas eeskirjas, samuti teistes antud valdkonna
kohta käivates õigusaktides toodud nõuete rikkumisega või ohuga ühisveevärgile
ja -kanalisatsioonile. Avalikustada võib andmeid kliendi veetarvituse ja
kanaliseeritava heitvee koguse ning reoainete kohta.
3.1.17. Kliendile vee andmise ja heitvee kanaliseerimise sulgemine võib
toimuda pärast kliendi sellekohast kirjalikku teavitamist vee-ettevõtja poolt omades
selleks vallavalitsuse kirjalikku seisukohta. Kui vallavalitsus ei ole kahe nädala
jooksul pärast vee-ettevõtja poolt esitatud taotlust vee andmise ja heitvee
kanaliseerimise sulgemise kohta esitanud oma seisukohta, on vee-ettevõtjal õigus
kliendile vee andmine ja heitvee kanaliseerimine sulgeda. Erandjuhtudel, vastavalt
käesolevas eeskirjas toodule on vee-ettevõtjal õigus kliendile vee andmine ja
heitvee kanaliseerimine sulgeda ette teatamata.
3.1.18. Kõigil juhtudel, kus eeskiri annab vee-ettevõtjale õiguse kliendile
vee andmise ja kinnistu heitvee kanaliseerimise sulgemiseks, ei vastuta veeettevõtja sellest kliendile põhjustatud võimalike kahjude eest. Vee andmine ja
heitvee kanaliseerimine taastatakse peale sulgemise põhjuste kõrvaldamist ja
sellega vee-ettevõtjale tekitatuid kulude tasumist. Omavolilised ühendused
taasavamisele ei kuulu.
3.1.19. Vee-ettevõtja ei vastuta kliendile vee andmise ja heitvee vastuvõtu
vähenemise või katkemise ning üleujutuste ja nendest põhjustatud võimalike
kahjude eest, kui see on toimunud vääramatu jõu tulemusena.
3.1.20. Vääramatu jõu tagajärjel tekkinud veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise katkemisel teostab kliendi veega varustamist ja heitvee ärajuhtimist
vee-ettevõtja vastavalt antud valdkonna eest vastutava vallavalitsuse ametiisiku
korraldustele.
3.1.21. Vee-ettevõtjal on õigus kliendile piirata või katkestada vee andmine
ja heitvee vastuvõtt avariiliste ja plaaniliste remonttööde korral, teavitades sellest
kliente avariiliste tööde puhul tööde alustamisel ning enne plaanilisi töid vähemalt
viis kalendripäeva ette kirjalikult. Teavitamisest kinnipidamise korral, ei vastuta
vee-ettevõtja remonttööde puhul klientidele vee andmise ja heitvee kanaliseerimise
piiramisest või katkestamisest põhjustatud võimalike kahjude eest.
3.1.22. Veekatkestuse korral remonttööde tõttu üle 24 tunni, tagab veeettevõtja elumajade juurde ajutise veevõtu võimaluse elanike esmasteks
vajadusteks.
3.1.23. Kõik isikud, kes on süüdi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste või
seadmete vigastamises, kannavad seaduse alusel vastutust tekitatud kahju,
sealhulgas sellega kaasneva veekao ja keskkonnakahjude eest. Veekao suurus
arvestatakse vee-ettevõtja poolt veevoolu ristlõike pinna, kiiruse ja veevoolu
kestvuse järgi või kontrollmõõtmise teel.
3.2. Veega varustamise nõuded ja tingimused
3.2.1. Vee-ettevõtja peab tagama nii ühisveevärki juhitava kui ka seal oleva
vee kvaliteedi kontrolli vastavalt tervisekaitse talituse poolt kehtestatud vee kvaliteedi
kontrolli nõuetele. Vee-ettevõtja ei vastuta vee kvaliteedi muutuste eest kinnistu
veevärgis.
3.2.2. Peatorus tagatav veerõhk määratakse vee-ettevõtja poolt piirkonniti
vallavolikogu poolt kehtestatud üldplaneeringute alusel, lähtudes valdavast
hoonestuskõrgusest ja võrgurajatiste tehnilisest lahendusest. Kui kinnistul vajatakse
suuremat rõhku, tuleb rõhu tõstmine kliendil lahendada oma
rõhutõstmiseseadmetega ja omal kulul.
3.2.3. Ühisveevärgi vee kasutamist kastmiseks võib vee-ettevõtja piirata kui
see põhjustab häireid klientide olmeveega varustamisel. Vajadusel määratakse
vee kasutamise tingimused kastmiseks teenuslepinguga.
3.2.4. Ühisveevärgil oleva avaliku veevõtukoha hooldust korraldab selle
omanik, kes peab tagama veevõtukoha heakorra ning sanitaarnõuete täitmise.
Nõuetest mittekinnipidamisel võib vee-ettevõtja sulgeda vee andmise
veevõtukohale vastavalt eeskirja punktile 3.1.17.
3.2.5. Ühisveevärgi tuletõrjehüdrantide korrashoiu eest vastutab veeettevõtja. Tuletõrjehüdrante kasutab tuletõrje- ja päästeteenistus (edaspidi
päästeteenistus) kahjutule tõrjumisel ja vajadusel teistel päästetöödel. Neist võib
muuks otstarbeks vett kasutada vaid vee-ettevõtja loal lepingu alusel. Hüdrantide
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kasutamine õppusel ja neist tarvitatav vee kogus tuleb vee-ettevõtjaga eelnevalt
kooskõlastada, vastasel juhul loetakse veevõtt omavoliliseks. Päästetöödeks
kasutatud vee eest tasutakse vee-ettevõtjale vastavalt kehtivatele seadustele.
3.2.6. Sisendustoru võib paigaldada, remontida või asendada vee-ettevõtja
või nendeks töödeks litsentsi omav ettevõtja vee-ettevõtja tehnilise järelevalve
all. Sisendustorul ei tohi olla veevõttu võimaldavat ühendust.
3.2.7. Klient peab hoidma nii sisendustoru, kui ka kinnistut läbiva
magistraaltoru kohal maa-ala toru kontrollimiseks ja remontimiseks
juurdepääsetavana.
3.2.8. Sisendustoru nähtava lekke ilmnemisel või vastava kahtluse olemasolul
peab klient sellest koheselt teatama vee-ettevõtjale.
3.2.9. Eeskirja punktide 3.2.6 ja 3.2.7 toodud nõuete eiramise, samuti
sisendustoru lekke kohta koostatakse ülevaatust teinud vee-ettevõtja esindaja või
vallavolikogu volitatud isiku poolt sellekohane akt, mille alusel on vee-ettevõtjal
õigus sulgeda vee andmine kinnistule vastavalt eeskirja punktile 3.1.17, eeskirja
punkti 3.2.8 nõuete eiramisel kliendi poolt või lekke ilmnemisel sisendustorust
koheselt, ilma eelteateta.
3.3. Heitvee ärajuhtimise nõuded ja tingimused
3.3.1. Ühiskanalisatsioon on sõltuvalt ehitusviisist ette nähtud:
3.3.1.1. ühisvoolse kanalisatsiooni puhul heitvee kanaliseerimiseks
teenuslepingus määratud tingimustel;
3.3.1.2. reovee kanalisatsiooni puhul ainult reovee kanaliseerimiseks;
3.3.1.3. sademetevee kanalisatsiooni puhul sademete- ja drenaa•ivee ning
muu pinnase- ja pinnavee, samuti muu puhta heitvee kanaliseerimiseks
teenuslepingus määratud tingimustel;
3.3.2. Torude paigalduskõrgus (sügavus) liitumispunktis ja heitvee
paisutuskõrgus on määratud kanalisatsiooni tehnilise lahendusega ja antakse
ühiskanalisatsiooniga liitujale teada tehnilistes tingimustes või kliendile
teenuslepingus. Kui paisutuskõrgus ei ole määratletud, loetakse selleks kinnistu
poolt esimese, ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva vaatluskaevu kaanest 10 cm
võrra kõrgem tase. Kui see ei taga kinnistult heitvee isevoolset või üleujutusriskita
kanaliseerimist, tuleb heitvee ümberpumpamine või paisutuskõrgusest
allpoolasuvate ruumide ja pindade kaitse üleujutuse eest lahendada kinnistu
omanikul oma seadmetega ja omal kulul.
3.3.3. Ühiskanalisatsioonist põhjustatud üleujutuste eest vastutab ja tekkinud
kahju hüvitab vee-ettevõtja, välja arvatud eeskirja punktides 3.1.18 ja 3.1.19
toodud juhtudel. Vee-ettevõtja ei vastuta kliendi kinnistul allpool heitvee
paisutuskõrgust paiknevate ehitiste, ruumide või pindade üleujutuse eest
kanalisatsiooni kaudu.
3.3.4. Heitvett ja fekaale võivad ühiskanalisatsiooni purgida ainult vastavat
luba omavad ettevõtjad ja ainult vee-ettevõtja poolt selleks määratud kohtades.
Purgimiskohtade hooldust korraldab vee-ettevõtja.
3.3.5. Ühiskanalisatsiooni on lubatud kanaliseerida ainult sellist heitvett, mis
ei kahjusta selle ehitisi ja on puhastusseadmetes puhastatav.
3.3.6. Ühiskanalisatsiooni on keelatud kanaliseerida heitvett, mis sisaldab
ohtlikke aineid vastavalt keskkonnaministri 7. juuni 1999. a määrusele nr 26 “Nõuete
kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta” (RTL 1999, 98,
1199) või, mille kohta ei ole teenuslepingus toodud vastuvõtutingimusi, samuti
heitvett, mis sisaldab:
3.3.6.1. põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;
3.3.6.2. torustikele kleepuvaid ja ummistusi tekitavaid aineid;
3.3.6.3. inimesele ja keskkonnale ohtlikke mürkaineid ja gaase;
3.3.6.4. radioaktiivseid aineid;
3.3.6.5. inimestele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust;
3.3.6.6. biopuhastusele toksiliselt mõjuvaid aineid;
3.3.6.7. bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid.
3.3.7. Kanaliseeritava heitvee temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 40°C ja
pH madalam kui 6,5 ning kõrgem kui 8,5.
3.3.8. Ühiskanalisatsiooni on keelatud lasta olmeprügi, ehitusprahti,
tootmisjäätmeid, lund, lokaalsete puhastite jäätmeid jms, seda ka eelnevalt
purustatud kujul.
3.3.9. Heitvee kanaliseerimisel on keelatud tekitada ühiskanalisatsioonis nii
hüdraulilisi kui reostuslikke löökkoormusi.
3.3.10. Vee-ettevõtjal on õigus nõuda, et kanalisatsiooni ühendustoru oleks
ventileeritud läbi kinnistu kanalisatsiooni vähemalt ühe välisõhku avaneva
ventilatsioonitoru kaudu.
3.3.11. Punktide 3.3.4. -3.3.10. nõuete mittejärgimisest tekkinud kahju korvab
selle tekitanud klient.
3.4. Omavolilised ühendused
3.4.1. Mistahes torustiku ühendust (ka ajutist voolikühendust) ühisveevärgi
ja –kanali-satsiooniga, mis on tehtud ilma liitumislepinguta või teenuslepinguta
ja tehnilise järelevalveta, loetakse omavoliliseks ühenduseks.
3.4.2. Omavolilise ühenduse ilmsikstulekul:
3.4.2.1. koostatakse vee-ettevõtja või vallavolikogu volitatud isiku poolt
sellekohane akt ning ühendus kuulub vee-ettevõtja poolt kohesele sulgemisele;
3.4.2.2. isikul, kelle tarbeks ühendus tehti, tuleb vee-ettevõtjale hüvitada
kahju vastavalt eeskirja punktides 3.5.3, 3.5.4 ja 3.5.8 toodud arvestuskorrale ning
lisaks tasuda ühenduse sulgemise kulud ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
rajatistele tekitatud kahju eest.
3.4.3. Omavolilise ühenduse kestvus arvutatakse ajast, mil ühendus tehti.
Kui vee-ettevõtjal pole seda küllaldaste tõendite puudumisel võimalik määratleda,
loetakse kestvuseks üks aasta. Veevõtu korral tuletõrjehüdrantidest üks kuu.
3.4.4. Kui omavoliline ühendus tehti ajutisena mahutite täitmise või
tühjendamise (purgimise) ajaks, siis selle tuvastamisel tuleb ühenduse tegijal
vee-ettevõtjal hüvitada kahju, mille arvutamisel lähtutakse täidetud või
tühjendatud mahuti 15-kordsest mahust.
3.5. Omavoliline veekasutus ja heitvee kanaliseerimine
3.5.1. Omavoliliseks veekasutuseks ja heitvee kanaliseerimiseks loetakse
juhtumit, mille korral:
3.5.1.1. ei ole vee-ettevõtjaga sõlmitud teenuslepingut;
3.5.1.2. on eemaldatud või rikutud torustikule, sulguritele,

tuletõrjesüsteemile, vee- või heitveemõõtesõlme vee-ettevõtja poolt pandud
plommid, välja arvatud eeskirja punktis 3.8.9 toodud juhud;
3.5.1.3. on eemaldatud või rikutud vee- või heitveearvesti taatlusplomm;
3.5.1.4. vee- või heitveearvesti on rikutud (ka külmumise või kuumenemise
tõttu), arvesti näitu on moonutatud või arvesti on omavoliliselt eemaldatud;
3.5.1.5. on eemaldatud vee- või kanalisatsioonitorustiku sulgemiseks veeettevõtja poolt paigaldatud sulgur;
3.5.1.6. on avatud vee-ettevõtja poolt suletud peakraan või ühenduskraan;
3.5.1.7. kinnistu veevärgi sisendustorule on monteeritud veevõttu võimaldav
ühendus;
3.5.1.8. vaatluskaevu kaudu toimub heitvee või fekaalide purgimine
ühiskanalisatsiooni.
3.5.2. Omavolilise veekasutamise ja heitvee kanaliseerimise ilmnemisel
koostatakse ülevaatust teinud vee-ettevõtja või vallavolikogu volitatud isiku poolt
sellekohane akt ning kinnistule vee andmise ja heitvee kanaliseerimise võib veeettevõtja sulgeda ette teatamata. Eemaldatud plommi asendamise eest tasub
klient või kinnistu omanik.
3.5.3. Omavolilise veekasutuse ilmnemisel tasub klient või kinnistu omanik
vee-ettevõtjale hüvitust toru läbilaskevõime järgi avamis-, plommi eemaldamis, rikkumis- või ühenduskohas arvestusega, et toru töötab kogu ristlõikega 24 tundi
ööpäevas. Sealjuures võetakse vee kiiruseks torudes siseläbimõõduga 15 kuni 20
mm - 0,5 m/s, torudes 25 kuni 40 mm - 1,0 m/s ning torudes 50 mm ja suuremad
- 1,5 m/s. Kui omavoliliselt kasutatud vett oli võimalik kanaliseerida
ühiskanalisatsiooni, lisatakse hüvitusele tasu selle kanaliseerimise eest. Hüvitus
arvutatakse lähtudes vastavale tarbijagrupile kehtestatud teenustasust heitvee
ärajuhtimise eest.
3.5.4. Omavolilise heitvee kanaliseerimise ilmnemisel tasub klient või
kinnistu omanik vee-ettevõtjale hüvitust:
3.5.4.1. ühisveevärgist või muust veeallikast (sõltuvalt vee saamise kohast)
suubuva veetoru siseläbimõõdu järgi vastavalt eeskirja punkti 3.5.3 kohasele
arvestuskorrale;
3.5.4.2. kanalisatsiooni survetorul asuva heitveearvesti, mõõtesõlme või
nende plommide rikkumise puhul vastavalt eeskirja punkti 3.5.3 kohasele
arvestuskorrale heitveearvesti siseläbimõõdu järgi;
3.5.4.3. sademete-, drenaazhivee ning muu pinnase- ja pinnavee
kanaliseerimisel ühisvoolsesse või sademetevee kanalisatsiooni vastavalt eeskirja
punktis 3.6.5.2 toodud arvestuskorrale.
3.5.4.4. eeskirja punkti 3.5.1.8 kohase omavolilise heitvee kanaliseerimise
korral vastavalt eeskirja punktile 3.4.4.
3.5.5. Omavolilise veekasutuse ja heitvee kanaliseerimise kestvus arvutatakse
päevani, millal vee-ettevõtja esindaja või vallavolikogu volitatud ametiisik võis
veenduda omavolilise veekasutuse ja heitvee kanaliseerimise puudumises, kuid
mitte üle ühe aasta tagasi.
3.5.6. Eeskirja punktides 3.5.3 ja 3.5.4 toodud hüvituse määrasid võib veeettevõtja vähendada, lähtudes faktilistest tingimustest ja tehnilistest asjaoludest.
3.5.7. Kui omavoliline veekasutamine ja heitvee kanaliseerimine on tekkinud
teenuslepingu lõppemise, lõpetamise või kinnistu omaniku vahetuse tõttu, on veeettevõtjal õigus sulgeda kinnistule vee andmine ja kinnistu heitvee kanaliseerimine
vastavalt eeskirja punktile 3.1.17, kui lepingu osapooled ei ole kokku leppinud
teisiti.
3.5.8. Omavolilise veekasutuse ja vee kanaliseerimise juhtudel, mis ei mahu
eeskirja punktides 3.5.3 ja 3.5.4 toodu alla, määratakse hüvitus vallavolikogu
volitatud isiku poolt vee-ettevõtja tehniliste arvestuste alusel.
3.5.9. Omavoliliseks veekasutuseks ei loeta eeskirja punktides 3.2.5 ja 3.8.9
toodud juhtusi, tingimusel kui peeti kinni samas toodud nõuetest. Plommide
tagasipaigalduse kulud eeskirja punktis 3.8.9 toodud juhtudel kannab klient.
3.6. Keelatud ühendused
3.6.1. Kinnistu veevärk peab olema paigaldatud ja ühendatud ühisveevärgiga
nii, et oleks takistatud reostunud või reostusohtliku vee, samuti ohtlike vedelike või
gaaside tagasivoolamine või imbumine torustikuga ühendatud seadmetest või
süsteemidest ühisveevärki (seda nii võrgu normaal- kui ka alarõhu korral). Kinnistu
veetorustik peab olema kaitstud kõrgetemperatuurilise vee või auru sinna sattumise
eest. Ühendusi, mis eeltoodut ei võimalda, loetakse keelatud ühendusteks.
3.6.2. Keelatud ühendusteks on ka:
3.6.2.1. ühendused, mis võimaldavad ühisveevärgiga vahetus ühenduses
olevasse kinnistu veevärki juhtida vett teistest veeallikatest või
veevarustussüsteemidest;
3.6.2.2. kinnistu veevärgi vahetu ühendamine kanalisatsioonitorustike, seadmete ja -kaevudega, vedelike reservuaaridega (v.a. joogivee reservuaarid),
kõrgsurveseadmetega, samuti tehnoloogilise seadmestikuga milles kasutatakse
tervisele ohtlikke aineid;
3.6.2.3. ühendused, mis võimaldavad reovee juhtimist sademetevee
kanalisatsiooni;
3.6.2.4. ühendused, mis võimaldavad sademete- ja drenaazhivee ning
muu pinnase- ja pinnavee juhtimist reoveekanalisatsiooni.
3.6.3. Keelatud ühenduse ilmsikstulekul koostatakse ülevaatust teostanud
vee-ettevõtja esindaja või vallavolikogu volitatud isiku poolt sellekohane akt.
3.6.4. Eeskirja punktides 3.6.1; 3.6.2.1; 3.6.2.2 toodud juhtudel võib veeettevõtja veeandmise kliendi kinnistutorustikku ette teatamata sulgeda. Eeskirja
punktides 3.6.2.3 ja 3.6.2.4 toodud juhtudel võib vee-ettevõtja heitvee
kanaliseerimise sulgeda vastavalt eeskirja punktile 3.1.17.
3.6.5. Eeskirja punkti 3.6.2 kohaste keelatud ühenduste ilmsikstulekul tasub
klient vee-ettevõtjale hüvitust:
3.6.5.1. eeskirja punktis 3.6.2.3 toodud juhul vastavalt eeskirja punktis
3.5.4.1 toodud arvestuskorrale;
3.6.5.2. eeskirja punktis 3.6.2.4 toodud juhul iga sademete- ja drenaa•ivee
ning muu pinnase- ja pinnavee vastuvõtu- või ühenduspunkti pealt (restkaev,
kuivendusdrenaa•i ühendus, maapinna kaldega korraldatud äravool vaatluskaevu,
katuseäravool jne.) summas, mis vastab 75 m3 heitvee kanaliseerimise
teenustasule kuus.
3.6.6. Eeskirja punktis 3.6.5 toodud juhtudel kasutatakse arvutustes vastava
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tarbijagrupi heitvee ärajuhtimise teenustasu määra ja ühenduse kestvus
määratakse eeskirja punkti 3.4.3 kohaselt.
3.6.7. Kui kliendi või kinnistuomaniku poolt keelatud ühenduse tegemise või
nende muu süülise tegevuse tõttu on reostunud vesi ühisveevärgis või koormati
üle ühiskanalisatsiooni rajatised, hüvitatakse sellest tulenevad kahjud kliendi või
kinnistuomaniku poolt.
3.7. Ajutised torustikud
3.7.1. Vee-ettevõtja võib lubada tähtajalist veekasutust ja heitvee
kanaliseerimist ehituseks, tänavakaubanduseks ja kastmiseks tähtajalise
teenuslepingu alusel.
3.7.2. Ajutisi vee- ja kanalisatsioonitorustikke on lubatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ühendada vastavuses vee-ettevõtja poolt antud tehnilistele
tingimustele.
3.7.3. Ajutiste torustike ehitamine, hooldus ja likvideerimine toimub
tähtajalise teenuslepingu taotleja poolt ja tema kulul. Kui ühendusi ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga tähtaegselt ei likvideerita, võib seda teha vee-ettevõtja teise
lepingupoole kulul.
3.7.4. Liitumispunktiks ajutise torustiku ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
vahel on nende ühinemiskohad. Veetoru ühinemiskohal peab olema sulgur, veeettevõtja nõudmisel ka tagasilöögiklapp.
3.7.5. Ajutiste torustike kohta kehtivad eeskirjas kinnistu veevärgi ja
kanalisatsiooni kohta käivad nõuded ja kliendi kohustused, ainult suvel kasutatavate
torustike puhul ei kehti neile külmumisohuga seonduvad nõuded.
3.7.6. Kui vesi saadakse ühisveevärgist, tuleb teenuste tähtajalise lepingu
taotlejal veekasutuse üle arvestuse pidamiseks paigaldada tema poolt ja kulul
ajutisele torustikule vee-ettevõtja nõuetele vastav veemõõtesõlm.
3.8. Nõuded kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile
3.8.1. Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud
vastavuses nende kohta käivate õigusaktide ja tehniliste normdokumentidega,
samuti õigusaktide alusel vee-ettevõtja poolt kehtestatud nõuetega.
3.8.2. Klient on kohustatud:
3.8.2.1. kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimis-, ehitus- ja
remonttöödel kasutama nendeks töödeks litsentsi omavaid ettevõtjaid;
3.8.2.2. tagama kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni korrasoleku ning
vastavuse tehnilistele standarditele ja normidele ning käesolevale eeskirjale,
samuti teistele selle kohta käivatele nõuetele;
3.8.2.3. kasutama kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni nii, et oleks tagatud
teiste klientide veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
ohutus ning ei oleks häiritud teiste klientide teenuslepingujärgsete nõuete täitmine;
3.8.2.4. tagama vallavolikogu volitatud isikule ning vastavalt teenuslepingus
ettenähtud tingimustele vee-ettevõtja esindajale vaba juurdepääsu kinnistu
veevärgile ja kanalisatsioonile.
3.8.3. Vee-ettevõtja võib sulgeda vee andmise kinnistule või kinnistu
kanaliseerimise vastavalt eeskirja punktile 3.1.17:
3.8.3.1. kui rikutakse eeskirja punktide 3.8.2.1, 3.8.2.2 ja 3.8.2.3 nõudeid;
3.8.3.2. kui klient ei ole taganud eeskirja punkti 3.8.2.4 kohast juurdepääsu.
3.8.4. Kinnistu omanik peab hoidma lume- ja jäävabad tema puhastusalal
ja kinnistul olevad
hüdrandikaevude ja peakraani luugid ning hoidma vabad juurdepääsud
maapealsetele hüdrantidele vastavuses valla heakorra eeskirjale, samuti
hoolitsema peakraani luugi ja ühisveevärgi tähissiltide säilivuse ning nähtavuse
eest, nende vigastustest ja kaotsiminekust koheselt teatama veeettevõtjale.
3.8.5. Keelatud on ühisveevärgi juurde kuuluvate sulgurite omavoliline
avamine või sulgemine. Erandina on kliendil lubatud, teatades sulgemisest koheselt
vee-ettevõtjale, sulgeda oma kinnistu peakraan, kui on ilmnenud leke kinnistu
sisendustorust või on veemõõtesõlme armatuuri purunemise tõttu tekkimas uputus.
3.8.6. Vee-ettevõtjal on õigus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avariide ja
remonttööde korral kasutada kinnistu veevärki või kanalisatsiooni teiste kinnistute
veega varustamiseks või heitvee kanaliseerimiseks tingimusel, et see ei halvenda
selle kliendi kasutustingimusi, kelle veevärki või kanalisatsiooni kasutatakse ning
talle hüvitatakse tekkinud kahju.
3.8.7. Vee-ettevõtjal on õigus kinnistu veevärgil ja kanalisatsioonil plommida:
3.8.7.1. veearvestita tuletõrjesüsteemi sulgur ja hüdrant;
3.8.7.2. vee- või heitveearvesti liitmik ja arvesti elektritoite ja –ülekande
süsteem;
3.8.7.3. omavolilise või keelatud ühenduse sulgur;
3.8.7.4. kanalisatsioonitorustiku sulgur.
3.8.8. Klient vastutab kinnistu veevärgil ja kanalisatsioonil asuvate plommide
säilimise eest ning on kohustatud koheselt teatama vee-ettevõtjale nende
kadumisest või rikkumisest.
3.8.9. Klient võib tuletõrjesüsteemi sulguritelt ja hüdrantidelt plomme ära
võtta:
3.8.9.1. tuletõrjesüsteemi katsetamiseks pärast eelnevat kooskõlastamist
vee-ettevõtjaga;
3.8.9.2. kahjutule tõrjumiseks, millest ta on kohustatud vee-ettevõtjale
teatama mitte hiljem kui 24 tunni jooksul peale plommi eemaldamist.
3.8.10. Kui vee-ettevõtja on tuvastanud, et sademete-, drenaa•ivesi või
muu pinnase- ja pinnavesi satuvad ülenormatiivse infiltratsiooni ja vee juurdevoolu
tõttu või muul teel suures ulatuses kinnistu reoveekanalisatsiooni, on vee-ettevõtjal
õigus teostada selle vee
kontrollmõõtmist. Kliendil või tema poolt volitatud isikul on õigus jälgida
kontrollmõõtmise teostamist. Vee mõõtmisega seotud kulud kannab klient, kui
ülenormatiivne infiltratsioon leiab kontrollmõõtmistega kinnitust. Mõõtmisandmed
on aluseks kanaliseeritava vee eest tasumisel lähtudes vastava tarbijagrupi heitvee
hinnast.
3.8.11. Vallavolikogu volitatud isikul on õigus kontrollida kliendi reoveepuhasti töö tõhusust. Vee-ettevõtjal või tema poolt volitatud isikul on õigus kontrolli
teostada vastavalt teenuslepingu tingimustele.

4. Vee ja heitvee mõõtmine ning arvestus
4.1. Vee mõõtmine
4.1.1. Kinnistu veevärk, mis on otseselt ühendatud ühisveevärgiga, peab
olema varustatud veemõõtesõlmega.
4.1.2. Kinnistu piires tarbitav vesi peab üldjuhul tulema ühe veemõõtesõlme
kaudu. Enam kui ühe veemõõtesõlme rajamine kinnistule ühisveevärgist vee
võtmiseks võib toimuda erandina vee-ettevõtja loal.
4.1.3. Veemõõtesõlm peab asuma hoones selle peatorupoolsel küljel, kohe
peale sisendustoru suubumist hoonesse või veemõõtekaevus, kohe peale
sisendustoru suubumist kinnistule.
4.1.4. Veemõõtesõlm paigutatakse vee-ettevõtja otsusel veemõõtekaevu
kui:
4.1.4.1. hoones puudub selleks võimalus;
4.1.4.2. kinnistu on hoonestamata või puudub ruum, kus oleks välditud
veearvesti külmumine;
4.1.4.3. sisendustoru krundil osutub pikemaks kui 50 m;
4.1.4.4. sisendustoru varustab veega mitut kinnistut või kinnistute gruppi või
kinnistut läbi teise kinnistu.
4.1.5. Veemõõtesõlme asukoht ja ehitus peab vastama vee-ettevõtja poolt
esitatud tehnilistele tingimustele. Sõlme paigaldab oma veearvesti vee-ettevõtja,
kui klient ja vee-ettevõtja ei lepi kokku teisiti. Kliendi poolt paigaldatud veearvesti
peab vastama vee-ettevõtja poolt esitatud tehnilistele tingimustele.
4.1.6. Veemõõtesõlme, kui see nõutaval kujul puudub, peab ehitama kinnistu
omanik, võttes vee-ettevõtjalt selleks eelnevalt tehnilised tingimused. Keeldumise
korral on vee-ettevõtjal õigus teenuslepingut mitte sõlmida või olemasolev
teenusleping lõpetada.
4.1.7. Veearvesti monteerib omal kulul vee-ettevõtja tähtajatut, samuti
eeskirjakohast tähtajalist teenuslepingut omava kliendi veemõõtesõlme viie
tööpäeva jooksul peale lepingu sõlmimist, teostades ka edaspidist veearvesti
hooldust ja taatlust. Teenuslepingu lõpetamisel demonteerib veearvesti veeettevõtja.
4.1.8. Peale veearvesti paigaldamist koostatakse akt arvesti ja sõlme juurde
kuuluvate plommide vastuvõtu kohta, mille alusel klient vastutab nende
nõuetekohase toimimise eest.
4.1.9. Klient peab tagama:
4.1.9.1. veearvesti säilimise vigastamatuna ja kaitsmise külmumise ja
ülekuumenemise eest;
4.1.9.2. veemõõtesõlme ruumi või veemõõtekaevu korrasoleku, puhtuse ja
kuivuse; samuti ruumi valgustuse;
4.1.9.3. veemõõtesõlme armatuuri töökorras oleku;
4.1.9.4. veemõõtesõlme lähima ümbruse korras ja juurdepääsu veearvesti
kontrollimiseks ja teenindamiseks vabana.
4.1.10. Vee-ettevõtjale kuuluva rikutud (ka külmunud, kuumenenud) või
omavoliliselt eemaldatud veearvesti asendab vee-ettevõtja viie tööpäeva jooksul
peale tekitatud kahjude tasumist vee-ettevõtjale kliendi poolt. Veearvesti tehnilise
rikke korral, mis ei sõltunud kliendist, asendatakse arvesti vee-ettevõtja poolt tasuta.
4.1.11. Kui ei ole kinni peetud eeskirja punktide 4.1.9.3, 4.1.9.4, 4.1.9.5
nõuetest, on vee-ettevõtjal õigus sulgeda vee andmine kinnistule vastavalt eeskirja
punktile 3.1.17.
4.1.12. Veearvesti riketest, vigastustest, külmumisest, ülekuumenemist või
arvesti ja veemõõtesõlme plommide riknemisest, kaotsiminekust tuleb kliendil
koheselt teatada vee-ettevõtjale. Eeltoodust kinnipidamisel võidakse üldjuhtudel
vee-ettevõtja poolt mitte rakendada eeskirja punktis 3.5.3 toodud hüvituse nõuet.
4.1.13. Klient võib kirjalikult nõuda vee-ettevõtjale kuuluva arvesti täpsuse
kontrollimist enne taatlustähtaega. Kui taatlemisel selgub, et mõõtetäpsus on lubatud
vea piires, kannab kulud klient, vastasel juhul vee-ettevõtja.
4.1.14. Vee-ettevõtjal on õigus kehtestada nõudeid veearvestite elektritoite
ja -ülekande süsteemide ning nende plommimise kohta. Nimetatud plomme
käsitletakse kui veemõõtesõlme plomme.
4.2. Veearvestus
4.2.1. Üldjuhul mõõdetakse kliendi veetarvitust veearvestiga.
4.2.2. Veearvesti puudumisel määratakse veetarvitus vallavolikogu poolt
kinnitatud “Vee kasutamise normid” järgi.
4.2.3. Eeskirja punktis 4.2.2 toodud juhul võib vee-ettevõtja poolt lekke
avastamise korral kinnistutorustikes käsitleda seda kui omavolilist veekasutust ja
rakendada eeskirja punktides 3.5.2 ja 3.5.3 toodut. Leket sisendustorust käsitletakse
eeskirja punktide 3.2.8 ja 3.2.9 kohaselt.
4.2.4. Veearvesti rikke korral, kui klient ei ole selles süüdi, arvestatakse
tarbitud vett rikke avastamisele eelnenud mõõteperioodi kolme kalendrikuu
keskmise ööpäevase tarbimise järgi. Nimetatud arvestamiskord kehtib rikke
tuvastamise kalendrikuu kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni.
4.2.5. Kui klient ei ole võimaldanud kahe nädala möödumisel pärast kirjalikku
hoiatust juurdepääsu veearvestile, võib vee-ettevõtja rakendada eeskirja punktis
3.5.3 sätestatut eeskirja punkti 3.5.5 kohase kestvusega.
4.2.6. Kui eeskirja punkti 4.1.13 kohasel kontrolltaatlusel osutus arvesti
mõõteviga lubatust suuremaks, tehakse vee-ettevõtja poolt tasaarveldus eelneva
kolme kalendrikuu veetarvituse kohta, kaasa arvatud kontrolltaatluse kalendrikuu
päevade kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni. Tasaarveldus toimub
tasaarveldusperioodile eelnenud kolme kalendrikuu keskmise veetarbimise alusel.
4.2.7. Avalikust veevõtukohast võetava vee arvestus ja tasumine toimub
vastavalt vee-ettevõtja poolt kehtestatud korrale kooskõlas vallavalitsuse ja veeettevõtja vahelise lepingu tingimustega.
4.2.8. Ühekordsed veetarvitused (läbipesud, katsetused jms) mõõdetakse
või arvestatakse vee ettevõtte poolt igakordselt vastavalt kasutusele.
4.2.9. Päästeteenistuse poolt kahjutule tõrjumiseks, teisteks päästetöödeks
ja õppusteks kulutatud veekoguse üle peab arvestust päästeteenistus, esitades
igakuiselt vee-ettevõtjale sellekohased andmed.
4.2.10. Kinnistusisese tulekustutussüsteemi kaudu tarbitud vee eest tasub
klient veearvesti näidu järgi üldistel alustel. Kui vesi ei läbinud veearvestit, teeb
eeskirja punktist 3.8.9 tulenevatel juhtudel vastava veekasutuse akti ja kuluarvestuse
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vee-ettevõtja.
4.3. Heitvee mõõtmine
4.3.1. Heitvee mõõtesõlmega varustatakse kinnistud eeskirja punktides 4.4.1
ja 4.4.2 toodud juhtudel.
4.3.2. Heitvee mõõtesõlme paigutus ja ehitus ning kasutatavad
heitveearvestid peavad tehniliselt vastama vee-ettevõtja poolt esitatud
tingimustele.
4.3.3. Heitvee mõõtesõlme ehitab klient omal kulul.
4.3.4. Heitvee mõõtesõlme vaatab üle, annab kasutusloa ja plommib veeettevõtja. Mõõtesõlme hooldust ning heitveearvesti taatlust korraldab ja kulud
kannab klient. Koostatakse akt arvesti ja sõlme juurde kuuluvate plommide
vastuvõtu kohta.
4.3.5. Heitvee mõõtesõlme puhul tuleb samaselt veemõõtesõlmega kinni
pidada eeskirja punktis 4.1.9 toodud nõuetest. Nõuete eiramisel on vee-ettevõtjal
õigus sulgeda vee andmine või heitvee kanaliseerimine ühiskanalisatsiooni vastavalt
eeskirja punktile 3.1.18.
4.3.6. Heitveearvesti riketest, vigastustest, külmumisest, ülekuumenemisest
või arvesti ja mõõtesõlme plommide kaotsiminekust tuleb kliendil koheselt teatada
vee-ettevõtjale. Eeltoodust kinnipidamisel võidakse neil juhtudel vee-ettevõtja
poolt mitte rakendada eeskirja punkti 3.5.4 kohast hüvituse nõuet.
4.3.7. Kui vee-ettevõtja kasutab eeskirja punkt 4.4.1 kohast õigust heitvee
mõõtesõlme ehitamiseks, langevad selle ehituse ja hooldusega seotud kulud veeettevõtjale.
4.3.8. Vee-ettevõtjal on õigus kehtestada nõudeid arvestite elektritoite ja ülekande süsteemide ning nende plommimise kohta. Nimetatud plomme
käsitletakse kui mõõtesõlme plomme.
4.4. Heitvee arvestus
4.4.1. Kliendilt ühiskanalisatsiooni ärajuhitava heitvee kogus võrdsustatakse
ühisveevärgist tarvitatud vee kogusega või mõõdetakse eraldi heitveearvestiga.
Heitvee mõõtmist kasutatakse siis, kui üks lepingupooltest seda soovib või see
toimub eeskirja kohaselt.
4.4.2. Kui klient saab kogu vee või osa sellest muudest veeallikatest kui
ühisveevärk, määratakse ühiskanalisatsiooni ärajuhitud vee kogus
heitveearvestiga või võrdsustatakse kõigist veeallikatest kokku tarvitatud veega,
kui vee-ettevõtja loeb selle mõõtmist usaldusväärseks ja ei eelda muu vee
ülemäärast sattumist kanalisatsiooni. Kõik heitvee mõõtesõlme või muudest
veeallikatest tarvitatud vee mõõtesõlmede ehitamise ja hooldusega seotud kulud
kannab klient, kui teenuslepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
4.4.3. Heitveearvesti rikke korral arvutatakse ärajuhitud heitvee kogus
eeskirja punktis 4.2.4 sätestatud korras.
4.4.4. Kui klient ei ole võimaldanud pärast ühekordset kirjalikku hoiatust
ilma mõjuva põhjuseta juurdepääsu heitveearvestile, võib vee-ettevõtja
rakendada eeskirja punktis 3.5.4 sätestatut eeskirja punkti 3.5.5 kohase kestvusega.
4.4.5. Ühekordne heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni juhul, kui
kasutatakse vett, mis ei ole mõõdetud (läbipesu, katsetuse jms), arvestatakse veeettevõtja poolt igakordselt vastavalt kasutusele.
4.4.6. Sademete- ja drenaazhivee ning muu pinnase- ja pinnavee kogus
määratakse vee-ettevõtja poolt tehniliste arvestuste alusel või mõõdetakse.
5. Arveldamine veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse eest
5.1. Arveldamine veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste eest sh
vee-(heitvee-)arvesti näidu registreerimine ja näidu teatamine vee-ettevõtjale
toimub teenuslepingu alusel kooskõlas käesoleva eeskirjaga. Kasutatud vee ja
ärajuhitud heitvee kogust arvestatakse kuupmeetri täpsusega.
5.2. Arve saanud klient on kohustatud tasuma vee-ettevõtjale teenuslepingus
kokkulepitud aja jooksul alates arve väljasaatmise päevast. Kui arve tasumise
tähtaeg ei ole kokku lepitud, siis on klient kohustatud tasuma arve kümne
kalendripäeva jooksul alates arve väljasaatmise päevast. Arve loetakse tasutuks
raha laekumise kuupäevast vee-ettevõtja arvelduskontole. Arveldamisel
maksekorralduse raamatuga tasub klient arvestusperioodil kasutatud veevarustuse
ja heitvee ärajuhtimise teenuste eest arvestusperioodile järgneva kuu 25.
kuupäevaks. Nimetatud tähtaegade ületamisel tasub klient vee-ettevõtjale viivist
tasumata arve summast iga tasumise tähtaega ületava päeva eest.
5.3. Viivise suurus lepitakse kokku teenuslepingus, kuid see ei või olla rohkem
kui 0,15% tasumata summalt päevas. Viivist ei tasuta, kui klient ei ole temast
olenemata põhjustel saanud arvet või ei ole saanud seda õigeaegselt või esitatud
arve on ebaõige.
5.4. Arvelduskorra muudatused määratakse kindlaks teenuslepinguga. Kui
toimub tarbija hinnagrupi muutus, on klient kohustatud sellest kümne tööpäeva
jooksul vee-ettevõtjale teatama.
5.5. Pretensioone arvete õigsuse suhtes võib klient esitada vee-ettevõtjale
kümne tööpäeva jooksul arve kättesaamise päevast. Pretensiooni esitamine ei
pikenda arve tasumise tähtaega. Pretensioonid vaadatakse läbi kümne tööpäeva
jooksul arvates pretensiooni kättesaamisest.
5.6. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste arve ja muude
maksekohustuste tähtajaks täitmata jätmisel on vee-ettevõtjal õigus esitada kliendile
viie tööpäeva möödudes kirjalik hoiatus veeandmise ja heitvee kanaliseerimise
sulgemiseks. Sulgemine toimub käesoleva eeskirja punkti 3.1.17 kohaselt.
6. Lõppsätted
6.1. Enne käesoleva eeskirja jõustumist vastuvõetud ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga liitumist ja nende kasutamist reguleerivad õigusaktid kehtivad
niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus seaduse, käesoleva eeskirja ja muude
õigusaktidega.
6.2. Enne käesoleva eeskirja jõustumist vallavalitsuse ja vee-ettevõtja ning
kliendi ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud lepingud kehtivad niivõrd, kuivõrd need ei
ole vastuolus seaduse, käesoleva eeskirja ja muude õigusaktidega. Nimetatud
lepingute asendamine käesoleva eeskirja nõuetele vastavate lepingutega tuleb
lõpetada hiljemalt 2001. aasta 31. detsembriks.
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Kool, arvamus

Valtu Põhikool meenutab möödunud õppeaastat...
Valtu koolis oli möödunud õppeaasta teguderohke. “Saagirikas” oli osavõtt maakonna
olümpiaadidest, kus 13 õpilast saavutasid 32 auhinnalist kohta. Vabariiklikest olümpiaadidest
võtsid osa 4 õpilast, kus KAISA LASNER (8. kl) jäi geograafias jagama I-II kohta. Rahvusvahelisel
matemaatika võistlusel “Känguru”, saavutas AREENIKA TAMMISSAAR (8. kl) III koha. Selle
kõige taga on õpilase ja õpetaja ühistöö.
Suur osakaal kooli mitmesugustest ettevõtmistest langeski ainenädalatele. Õpilasesindus toetus
oma töös loomulikult vanematele klassidele.
Õppeaasta jooksul viidi läbi kaks küllalt mahukat projekti: “Valtu Laululind 2001” ja
“Külalava 2001”. Mõlemad on juba aastate jooksul traditsiooniliseks muutunud. Emadepäeva
kevadkontserdil andsid huviringid aasta jooksul õpitust pika eeskava.
Sportigi on tehtud mehemoodi. Lisaks maakondlikele võistlustele sai peetud omavahelisi
“lahinguid” saalibändis, jalgpallis jne.
Kes on viksilt millegi hea juures käed külge löönud või enda ning teiste rõõmuks end milleski
arendanud, olge te tänatud! Olete ära teeninud kosutava suvepuhkuse! Samad sõnad kogu Kehtna
valla kooliperedele!

Anne ARCHIPOV,
Valtu PK 0,3 kohaline huvijuht

Kehtna kool - võimalusterohke kool

Suvi ja puhkus on käes, kuid koolimõtted liiguvad peas sellele vaatamata. Ühelt poolt analüüsib
möödunud õppeaastat, selle õnnestumisi ja puudusi, teiselt poolt on mõtted juba viinud ka järgmisesse
õppeaastasse.
16. juuni pidulikul aktusel said lõputunnistused 30 meie üheksanda klassi õpilast. Kõik need
õpilased, keda kooli õppenõukogu eksamitele lubas, tulid eksamitega ka edukalt toime.
Kiitusega lõpetas kooli 9 aastat viitele õppinud Merliis Sulg. Temale määras õppenõukogu ka
meie sõpruskooli Sauvo kooli preemia hea õppimise, kooli eduka esindamise ja aktiivse osaluse eest
koolielus. Teise Sauvo preemia sai Jaan Sildoja ning Kehtna kooli direktsiooni sama sihitusega
preemia anti Liis Kuusmannile. Lisaks peab veel ära mainima üle 40 lapse, kes klassi kiituskirjaga
lõpetasid ja ning ligemale sada “4”-”5" õppivat last. See aga ei tähenda, et kooli õppetundides oleks
lihtne. Professionaalsed ja oma töö peensusi hästi valdavad õpetajad suudavad tagada igale
kohusetundlikule õpilasele võimetekohased ja vettpidavad teadmised. Seda ka rasketes tingimustes
suurte klassidega töötades. Kehtna kooli lõpetajad moodustavad olulise osa Rapla gümnaasiumide
õpilastest, neile on avatud ka mainekate reaal- ja humanitaargümnaasiumide uksed Tallinnas ja mujal
Eestis. Meie lõpetajad on kõikjal hinnatud oma kindlate teadmiste, aktiivsuse ja töökuse poolest.
Oleme suutnud organiseerida ka minimaalse täiendava abi lastele, kellele mingil põhjusel õppetöö
eriti raske on. Neil lastel on veidi individualiseeritud õppekava, nad saavad täiendavat õpiabi oma
spetsiifiliste raskuste ületamiseks. Selleks oleme leidnud võimalused teiste vajaduste arvelt väga
pingelise eelarve piirides. Peame väga vajalikuks võtta tööle logopeed ja psühholoog kas kooli või
lasteaiaga kahasse.
Edukale õppetööle aitavad kaasa ka arvukas osavõtt olümpiaadidest, võistlustest, mälumängust,
spordivõistlustest. Üle 40 õpilase osales Tartu Täppisteaduste kooli Känguru matemaatikaviktoriinil,
kus kooli esinemise võib väga õnnestunuks lugeda. Mitme võistkonnaga osaleti emakeeleviktoriinil,
aktiivselt võeti osa raamatuaasta üritustest ja väga edukad oldi spordis, eriti aga korvpallis. Edu on
saatnud võistlustel noori jalgrattureid. Maakonna laulupeost Märjamaal võtsid osa meie kaks
tantsurühma ja kaks koori. Lisaks koolile pakuvad huvitavaid tegutsemisvõimalusi lastele spordikool,
jalgpallikool, kunstikool ja KESPO. Lastel on võimalik ka ratsutada ja hobustega tegelda.
Õpilaste hea potentsiaal ei luba ka õpetajal arengus paigal seista ja seepärast on kool püüdnud
maksimaalselt toetada iga töötaja õppimissoovi. Lisaks õpetajate aktiivsele kursustest osavõtule
korraldas kool ka tänavu mitmeid kursusi õpetajatele ja ka lastevanematele. Osa neist sai rahastatud
õppealajuhataja poolt kirjutatud projektide kaudu. Oleme oma koolitusvõimalusi pakkunud kasutada
ka kolleegidele naaberkoolidest.
Direktorina saan uhkust tunda nii oma õpetajate kui valdava osa õpilaste eduka töö üle,
tulemuslikult töötava lastevanemate esinduskogu - kooli hoolekogu üle. On hea meel kõigist peredest,
kelle tublid lapsed ka koolis tõsiselt tööd teevad ja edukad on.
Hea eelduse loovad õppetööks sisukad ainekabinetid inglise keele, bioloogia, füüsika,
arvutiõpetuse, tööõpetuse, käsitöö ja kunsti õppimiseks. Oleme ainekabinetid rahaliselt väga rasketele
aegadele vaatamata suutnud töökorras hoida ja tasapisi neid ka täiendanud. Rõõm on tõdeda
kunstiõpetuse tõsist elavnemist koolist, käsitöö ja kunstiringide töölerakendumist. Lisaks
traditsioonilistele laulu- ja tantsu- ja näiteringidele tegutsevad aktiivselt ka matemaatikaring ja korvpall.
Kooli eripärana pakume arvutiõpetust 5. - 7. klassi õpilastele, et nad oleksid võimelised arvutite ja
interneti võimalusi oma õppetöös kasutama.
Välissuhetest ka mõni sõna täpsemalt. Väga suur osa lapsi ja õpetajaid peab neid nüüd juba 10
aastat kestnud sidemeid väga tähtsaks. Sel sügisel oli meie lastel võimalus olla külas Sauvo koolis ja
jõulude eel Katrineholmis. Septembris-oktoobris on taas meie õpilastel ja peredel võimalus osutada
külalislahkust meie sõpruskoolide õpilaste majutamisel. Lisaks koolide koostööle on ka paljud eraisikud
ja organisatsioonid Soomest ja Rootsist osutanud abi meie lastele ja ka koolile. Paljud lapsed saavad
koolis süüa tänu nende abile. Kõik lapsed olid osalised Kehtna Aidas korraldatud pidulikul jõululõunal,
mida rahastasid taas välisaitajad. Tänu nende abile oleme viimasel õppeaastal ostnud teatmeteoseid
ja lasteraamatuid kooli raamatukokku ning uue grafoprojektori. Pisike Evitskogi koolgi on saatnud
meile tehnilisi vahendeid ja mööblit.

Toio NIINEMETS

Kellele on vaja
Kehtna parki?

Algus 1. lk.

kasvab niidul, heinamaal? Hea vaatlemiskoht on
Kehtna park. Teretulnud on seal asjatundja
seletused ja õppetunnid. Kevadel löövad
esimestena lahti oma õied ülased, meelespead ja
tulikad. Hea, et on mõistust pargiala üleni mitte
niita enne sügavat suve.
Muidugi need, kes puid, pargipinke ja –sildu
lõhuvad, ei leia ka pargist mingit ilu-võlu. Ka
negatiivse energiaga inimestel on ilu ja korra
suhtes silmaklapid peas. Selline pissitab-kakatab
oma koeragi naabri akna all, lillepeenras ja otse
maja ukse ees murul, kus väikesed lapsed
jooksevad ja mängivad. Kas pole õudne? Sellised
inimesed viskavad tühja suitsupaki ja
mittevajaliku paberi tagasikätt maha või nimelt
prügikasti kõrvale. Noor inimene, taha ainult ja
sa suudad olla viisakas!
Minul isiklikult on Kehtna pargis igal ajal ja
rajal mingit meeldivat lõhna ninasõõrmetesse
tõmmata või midagi silmadel vaadata. Kus pool
ja kui kõrgele ulatub puudel sammal? Kuidas
küll on moodustunud puudel nii huvitavad
võrad? Kus oksal ometi see lind laulab? Milline
ta on? Tore on jälgida oravate kiireid hüppeid ja
vilgast tegevust jne jne. Kõik on huvitav!
Pargipingil istudes ja üle niidu lossi poole
vaadates on ikka meeles ja kõrvus 50 aastat
tagasi kodukülas ühel vaiksel ja sumedal õhtul
üle Sauaru luha kostnud Kööka Meinhardi
pasunahelid. Tuleb meelde Eesti ajalugu, mida
minu kooliajal vähe õpetati, kuid õpetaja Triik
eiras keelde ja rääkis meile palju, mille kohta
polnud kuskilt lugeda.
Park on koht, kus istuvad “väsinud rändajad”,
jalutavad noored, vanad, väga tihti lasteaialapsed
kasvatajatega. Töötud teevad siin oma abiraha
saamiseks nii vajalikke töötunde. Võrreldes parki
Kehtna aleviku südamega, siis on need oma
olemiselt ja mõjult inimhingele nii erinevad, nagu
erinevad päev ja öö.
Muide, kas olete seisnud kuuse all, mis kasvab
MTK keldri juures laial lagedal? Mina sellist okste
ja tüvega kuuske pole enne näinud. Mul on hea
tunne sees, et ka mu lapsed ja lapselapsed
tunnevad huvi looduse ja tema käikude vastu.
Loodame kõik, et naabrimehed ikka ja jälle
aitavad ka mõnele Kehtna mehele oma kodu
tunnet Kehtna pargi osas tekitada. Et enam ei
tuleks mitte kunagi mitte kellelgi üle huulte sõnad,
et kes need kehtnalased on, kes seda parki nii
väga ihkavad?
Head suvepuhkust kõigile! Ka ajudele tuleb
puhkust anda, ehk siis kaovad ka kurjus,
vihkamine, kius ja ükskõiksus väheks ajaks
kaugemale.

Astra ORG
Kehtna elanik, põline maainimene

Kool
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Kehtna valla põhikoolide lõpetanud Kevad 2001
Lelle Põhikool
Klassijuhataja Pille Lindre
Kadri Heinla
Elar Jürimäe
Berit Kalam
Heikko Nõmmik
Rena Solom
Merle Suvi
Indrek Tehva
Katrin Verevmägi
Toomas •uravljov
Eidapere Kool
Klassijuhataja Sirje Zahkna
Rein Ansen
Rene Heinmets
Mari Klemmer
Triinu Lind
Janar Põldre
Kati Tael
Veiko Vesiallik
Kehtna Kunstide Kooli
lõpetasid klaverieriala õpilased:
Marie Aunap ja Laura Tõnissoo –
õpetaja Hele Saarse
Martin Puusepp – õpetaja Ülle Piil

Kehtna Põhikool
9a klass Klassijuhataja Meeli Jänes
9b klass Klassijuhataja Õie Kabonen
Marie Aunap
Jaanika Eiland
Tiina Haasma
Jaanika Kaasik
Marek Hanson
Rene Kalberg
Erle Kivisaar
Ainar Kandla
Keio Klaar
Kalle Klandorf
Katri Kuusik
Allan Kurro
Liis Kuusmann – kooli direktsiooni preemia Ott Kutser
Risto Lepiste
Triin Lõpp
Ivar Mällas
Siret Luugima
Andres Männik
Jaan Padrik
Merilin Nõulik
Kaspar Penkin
Erlika Nurga
Karmo Pits
Tanel Seinpalu
Merliis Sulg – kiitusega,
Jelena Šeršnjova
Sauvo kooli preemia
Jaan Sildoja – Sauvo kooli preemia
Helina Vannik
Ragnar Toompuu

Tulekute ja minekute vahele
jääb lootustest tulvil maa.
Ära märka laukasse meelitavaid virvatulukesi,
vaid vali sihiks kõrgem teeviit silmapiiril,
kus naeratades ootab Sind Sinu tulevik.
Kallid valla koolilõpetanud noored! Edu teile valikute tegemisel ja
haridustee jätkamisel.

Kehtna Vallavalitsus

Külalava
26. mail 2001 toimus juba
kuuendat korda “KÜLALAVA”.
Nimetus ise ütleb, et tegemist on
näitemängupäevaga, mis sai teoks
Valtu seltsimaja KÜLALAVAL.
Seekord oli võimalus vaadata kuut
lasteetendust ja kahte mängu
täiskasvanutelt. Osaleda ei saanud
lasterühm Kohilast.
Publiku otsuse järgi sai TEATRIMANNI rändauhinna omanikuks
KRISTEL SARAPUU (8.kl) nõia
osas etenduses “KUIDAS NÕIAKS
SAAB” ja TEATRI-TÕNNI saab
aastaks endale KAAREL KÕRTSINI (6.kl) Peedu osa eest J.Oro
näidendis “TÄISMEHED”. Tulevikutähti nähti veel 14 lapses.
Vahvamaks näiterühmaks peeti
“Kuidas nõiaks saab” seltskonda
8.klassist.
Täiskasvanutest esinesid
Keava auväärses eas mehed ja
naised (“Sanatooriumi romanss”)
ja Valtu (“Koduhani”).
Üks selle ettevõtmise väärtusi
ongi selles, et mitte lasta kaduda
järjepidevusel.
Olen südamest tänulik
toredatele näitlejatele ja pika päeva
vastu pidanud publikule;
ansamblile “Lemmikud”; oma
kooli tublidele baarineiudele;
emadele kostüümide eest; Helgile,
ilma kelleta me poleks need, kes
me olema ja Moonikale ja Helenale
ka veel!

Anne ARCHIPOV

Ingliste piirkonna lapsed ja lapsevanematele
Kordame teadet neile, kes
eelmist Valla Vaatlejat ei
lugenud:
Austatud lapsevanemad ja
õpilased Ingliste piirkonnas!
Õppeaastal 2001/2003, alates 1.
septembrist 2001.a korraldab
Kehtna Vallavalitsus õpilastranspordi liinil Pae küla-Lau külaIngliste-Juuru järgmiselt: hommikune (Lembit Kutseri poolt
teostatav) õpilasring jääb kehtima
samal marsruudil nagu eelneval
õppeaastal. Ei esitata aga tellimust
Juuru vallale õhtuse õpilasringi
teostamiseks. Soovitame koolist
koju sõiduks kasutada reisijateveo
liine.
Sõidukulud tasub vald piletite
esitamisel. Kui selline õpilastranspordi korraldus ei sobi, on
võimalik leida ka teistsuguseid
lahendeid.
Vallavalitsus soovitab pidada
läbirääkimisi Rapla linna gümnaasiumidega õpilaskoha saamiseks. Valla

raha on otstarbekamalt kasutatud,
kui vald ostab õpilaskohad Teie
soovil Rapla gümnaasiumidesse.
Selle väite selgitamiseks toon
võrdluseks kohamaksud aastas:
Rapla VRG
4840.- kr
Rapla ÜG
4444.- kr
Juuru Gümnaasium 6408.- kr
Kehtna valla koolide keskmine
4048.- kr
Arvestades Juuru Gümnaasiumi
kõrget kohamaksu, ei jätku enam
raha selles koolis õppivatele lastele
toidutoetuseks.
Vallavalitsus on alustanud
võimaluste otsimist täiendavate
bussiliinide tööle rakendamiseks
Ingliste – Rapla vahel, kui suureneb
õpilaste arv Rapla suunas.
Vajame TINGIMATA teie
seisukohta Ingliste piirkonna laste
koolielu korraldamiseks. Esitage,
palun, kohe oma arvamused
kirjalikult vallavalitsusele.
Teie mõistvale suhtumisele
lootma jäädes

Kehtna Vallavalitsus

Kehtna Kunstide Kool
võtab vastu õpilasi vabanenud kohtadele:
klaveriklassi – vanuses 7-9a.
kitarriklassi – 9-12a.
Komplekteerime veel ühe grupi lapsi
laulustuudiosse vanuses 5-8a.
Musikaalsuse katsed toimuvad
27. augustil kell 17.30 kooli ruumides
Info tel 75-221 (alates 02.augustist)

Valtu Põhikool
Klassijuhataja Marge Uustalu
Laura Elvelt
Elari Kongo
Villem Kulter
Kaspar Laurimaa
Ille Laurimäe
Reili Lember
Monika Michelson
Danel Mõttus
Karen Männimägi
Meelika Männimägi
Aigar Romanovski
Kairi Sarapuu
Anu Sarjas
Raido Tammissaar
Virgo Tippel
Kuna ikka veel on raskusi Kehtna
Põhikooli uute telefoninumbritega,
avaldame need veel kord:
Direktor ja raamatupidaja 92 123
Õppealajuhataja
ja õpetajate tuba 92 124
Faks 92 125
Köök 92 126
1. septembril kooli tulevate laste
dokumente (avaldus,
sünnitunnistuse koopia ja 1
dokumendifoto) võtame Kehtna
koolis vastu igal tööpäeval 09.00 13.00. Loodame, et lapsevanemad
toovad vajalikud dokumendid enne
1. augustit.

Kehtna Põhikool on
tutvumiseks ja täiendava info
saamiseks avatud igal tööpäeval
09.00- 13.00. Suvine telefon
92124, e-post
kehtnapk@estpak.ee Kooli
kodulehekülg on avatud
ööpäevaringselt aadressil
www.kehtnapk.edu.ee

Arvame, et möödunud õppeaasta oli edukas. Aga me oleme
suutelised ka enamaks. Me tahame
olla iga päev paremad kui eile. Oleme
valmis pakkuma igale valla töökale
lapsele võimalust heaks ja
kindlaks hariduseks, rohkeks
enesearenduseks. Pakume oma ala
tundvate koolitatud õpetajate hoolt
ja tähelepanu ning turvalist ja
kontrollitavat keskkonda. Me
esitame küll palju ja rangeid
nõudeid, kuid oleme valmis selle
eest ka palju pakkuma. Üks
efektiivne võimalus lapse tuleviku
kindlustamiseks on võimalus lapse
koolitee jätkamiseks Kehtna
Põhikoolis. Selle võimaluse
kasutamist tasub kaaluda ka meie
koolist kaugemal elavail peredel.

Toivo NIINEMETS
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Õnnitleme
Vabandame ette võimalike
ebatäpsuste pärast ja palume Teie
mõistvat suhtumist, sest meie
elanikkonnaregistri
vargusjärgne taastamine alles
käib ning esineda võib vigu.

Juulikuu juubilarid
60
Helle Veiksalu
7.juulil Vastjas külas
Nikolai Mahlakas
10.juulil Kaereperes
Elvi Lukk
18.juulil Kehtnas
Ermiine Jõgi
20.juulil Kaereperes
65
Paul Talu
8.juulil Lelles
Vello Kinksaar
21.juulil Kalbu külas
Aino Kontkar
22.juulil Kaereperes
70
Bernhard Usima
2.juulil Keavas
Hans Kaljula
9.juulil Kalbu külas
Helja Kurjama
21.juulil Eidaperes
75
Alide Matsalu
3.juulil Keavas
Erna Laht
27.juulil Lelles
Zinaida Puhkan
27.juulil Rõue külas
80
Olga Grupmann
3.juulil Kehtnas
Linda Varblane
3.juulil Keavas
Alma-Johanna Sarjas
5.juulil Saksa külas
Anna Heisla
26.juulil Keavas
85
Aita Miilen
2.juulil Pae külas
Leida Teiverlaur
26.juulil Linnaaluste külas

Teated, kuulutused& õnnitlused
90
Elsa Põldsaar
26.juulil Kaereperes
93
Anna Nikitina
7.juulil Eidaperes

Augustikuu juubilarid
60
Elli Jürisalu
4-augustil Lelles
Helga Koppelmann
12.augustil Ingliste külas
Helju Rosen
16.augustil Kehtnas
Erich Jõulu
18.augustil Lau külas
Maie Säde
24.augustil Kehtnas
Mati Mändla
24.augustil Eidaperes
65
Valve Varblane
04.augustil Selja külas
Hudo Saar
4.augustil Keavas
Asta Kaasma
5.augustil Eidaperes
Aare Orgusaar
6.augustil Linnaaluste külas
Johannes Matkevicius
23.augustil Pae külas
Vaike Kalmu
26.augustil Eidaperes
70
Jüri Avikson
1.augustil Eidaperes
75
Juta Vimberg
3.augustil Lelles
Lembit Vaher
15.augustil Kalbu külas
Leonid Bortnikov
18.augustil Kaereperes
80
Salme Liira
14.augustil Eidaperes
Magda Laurimaa
18.augustil Saunakülas
Selma-Armanda Raid
31.augustil Linnaaluste külas
85
Marfa Pärt
25.augustil Lelles
90
Emilie Vaiksaar
6.augustil Lelles
Järgmine Valla Vaatleja
ilmub sügisel.

Registreeritud
sünnid

Virgo Juurik

AUTOREMONT
REHVITÖÖD
VEOTEENUS
* veoauto 1,5T
* tõstuk-veoauto 5,6T
* väikebuss (8 inimest)
PUKSIIRTEENUS
Avatud E-R 8.00-17.00
Lõuna 13.00-14.00

Kuulutsed
Surnuaiapüha
jumalateenistus
Järvakandi Peetri kalmistul
(Kehtna)
pühapäeval, 29.juulil kell 15.00
Mälestame lahkunuid, järgneb
armulaud kirikus
***

RAIVO PREGELI
AUTOTEENUS

Müüa garaazh Kehtnas.
Tel 055 20770.

JÄRVAKANDI MNT 6
KEHTNA
TEL (248) 75 598
GSM: 051 78 090

***

Rumalatel pidavat palju jõudu
olema. Rumalamad omasuguste
seast tõestavad seda ikka ja jälle,
lõhkudes Kehtna pargis sildu ja
põletades pargipinke. OÜ Kehtenel tegi korda pargi sillad,
paigaldas uued pingid. Loodame, et
need jäävad püsima.

Müüa väike maja Lellest 3 km
Türi poole, suur marja-õunaaed.
Hind kokkuleppel.
Tel 055 685 490

Müüa
• automaatpesumasin
VJATKA 16, täiesti
töökorras.
Hind 400 kr
• mikrolaineahi De Longhi,
väga heas korras
Hind 800 kr
• mikrolaineahi Whirlpool,
uus, garantiiga
Hind 1300 kr
• lapsevanker, kasutatud
Hind 100 kr
Tel 050 20 171
*****
Kasutatud riiete ja jalanõude
müük Kehtnas Aiandi tn 10.
Avatud T - L 10-19

Registreeritud surmad

Kaja MÕTSNIKU fotod

Valdur Kollo
(16.08.1937 – 01.06.2001)
Inglistelt
Rein Kalbus
(29.05.1944 – 01.06.2001)
Kehtnast
Eduard Sisask
(03.05.1911 – 06.06.2001)
Kehtnast
Voldemar Sääsk
(10.04.1935 – 17.06.2001)
Kehtnast
Armilde Reinsalu
(30.01.1915 – 29.06.2001)
Kastnast
Ants Kannel
(04.12.1937 – 01.07.2001)
Eidaperest
Leida Mihkeles
(03.01.1914 – 02.07.2001)
Kalbust

25. mail Saunakülla

Toimetaja Reet Langi tel 75 357, e-mail kehtna@estpak.ee
Kujundus Kalev Türk tel 252 70669, e-mail viite@estpak.ee

Trükkinud Vali Press Põltsamaa

