
KORRALDUS                                                                                   17. jaanuar 2008. a nr 7

Võttes aluseks Võru Linnavolikogu määruse nr 7 22. märtsist 2000 “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

liitumise ja kasutamise eeskirja kinnitamine”, kehtestada alates 17. jaanuarist 2008. a aktsiaseltsi 

veearvestite taatlemise kord alljärgnevas redaktsioonis:

1.Taatlemine – protseduur, mille käigus pädev taatluslabor või teavitatud asutus kontrollib 

mõõtevahendi vastavust kehtestatud nõuetele ja märgistab nõuetele vastava mõõtevahendi 

taatlusmärgisega. 

2. Veearvesti on mõõtevahend, mille näidu alusel määratakse kliendile müüdava vee kogus. 

Veearvesti kuulub vee-ettevõtjale. 

3. Vee-ettevõtjal on õigus kontrollida veearvesti tehnilist seisukorda ja näitu, tal on ainuõigus 

veearvestit hooldada ja vahetada. 

4. Veearvestil peab nähtaval kohal olema Eesti Vabariigi taatlusplomm. Taatlemist viiakse läbi 

korralisena või kliendi kirjalikul nõudel enne taatlustähtaega erakorralisena. Korralist taatlemist 

teostatakse iga 2 aasta tagant veearvestitele, mis on taadeldud 01.05.2004 ja pärast seda (Majandus-

ja kommunikatsiooniministri määrus nr 104 12.12.2006). Enne 01.05.2004 taadeldud veearvestitele 

kohaldatakse 2-aastast taatluskehtivusaega alates hetkest, kui on lõppenud majandusministri 

29.11.2000 a määrusega nr 38 sätestatud 5-aastane taatluskehtivusaeg. 

5. Veearvesti korralise taatlemise käigus paigaldab AS Võru Vesi mahavõetava veearvesti asemele 

taadeldud veearvesti. Vastutus paigaldatud veearvesti eest läheb üle kliendile, mis fikseeritakse aktis 

veearvesti vahetamise kohta. Klient ei saa nõuda vee-ettevõttelt, et temale paigaldataks tagasi endine 

veearvesti. 

6. Juhul, kui kliendil tekib kahtlusi peaveearvesti töökorra suhtes, siis võib ta arvesti kontrollimiseks 

tellida vee-ettevõttelt veearvesti erakorralise taatluse esitades selleks vastavasisulise avalduse 

eeltäidetud blanketil. AS Võru Vesi tegeleb ainult peaarvestite töökorra kontrollimisega. Korteris 

asuva arvesti töökindluse kahtluse korral peab klient pöörduma ühistu või hooldusfirma poole. 

Veearvesti erakorralisse taatlemisse viimiseks monteerib AS Võru Vesi veearvesti maha ja asendab 

taadeldud arvestiga, mille kohta koostatakse akt. Maha monteeritud veearvesti viiakse Eesti 

Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud taatluslaborisse. Taatluslabor tõendab mõõtevahendi 

nõuetele vastavust taatlustunnistuse ja -märgistusega. 
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7. Kui veearvesti kontrollimise tulemusena selgub, et veearvesti täpsus vastab nõuetele (on 

väljastatud vastavasisuline taatlustunnistus), siis tasub erakorralise taatluse kulud klient vastavalt 

vee-ettevõtte hinnakirjale ning esitatud arvele. Vastasel juhul kannab taatlemisega seotud kulud vee-

ettevõte ning teostab vee- ja reoveekulu osas kliendiga tasaarvelduse eelneva 3 kalendrikuu 

veetarbimise alusel. 

8. Kui veearvesti on kliendi süül külmunud, kuumenenud, lõhutud või varastatud, siis tekitatud kahju 

kannab klient. Kui veearvestil on tehniline rike, mis e    ltunud kliendist, kannab kahjud vee-

ettevõtja. Veemõõtesõlme sisustuse rikkumisest või vee      i rikkiminekust peab klient teatama 

vee-ettevõtjale kirjalikult kolme päeva jooksul. 

9. Käesolev korraldus tühistab korralduse nr 6 02. augustist 2007. 
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