Lugupeetud Laagri aleviku või Hüüru küla elanik!

Käesoleva aasta sügisel valmivad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kaasfinantseeritava
veemajandusprojekti tööd Laagri alevikus ning Hüüru külas ja elanikel tekib võimalus liituda vee- ja
kanalisatsioonitorustikuga.
1. Liitumissoovi väljendamine
Selleks täitke ära lisatud liitumistaotluse blankett ja toimetage AS-i Kovek kontorisse, seda saab teha postiga,
ise ära tuues (peale lahtiolekuaega jätke postkasti) või e-mailiga. Kontaktid on toodud kirja allosas. Selle
kaudu saame me tagasisidet liitumissoovide arvu kohta ja suudame oma tegevust paremini planeerida.
2. Kinnistusiseste torustike rajamine
Kinistusiseste trasside rajamine toimub Saue vallavalitsuse poolt väljastatava kirjaliku nõusoleku alusel.
Liituja valmistab ette kinnistupaigaldise eskiisi (soovitatav on kasutada lisatud projektijooniseid põhjana),
märkides sinna kavandatavad trassid, veemõõdusõlme asukoha ja kaevud, kasutades selleks tavapäraseid
tähistusi ----v----- (veetorustik) ja -------k------- (kanalisatsioonitorustik) jne. Tehnilised tüüptingimused (täita
lahtrid tingimuste alguses) ja eskiis lisatakse kirjaliku nõusoleku taotlusele, tasutakse riigilõiv ning
dokumendid esitatakse esitatakse Saue vallavalitsusele. AS Kovek ei anna liitumisluba ilma kirjaliku
nõusoleku või ehitusloata rajatud toruste ühendamiseks tänavatorustikuga. Omavoliline kinnistusiseste
torustike ühendamine loetakse ebaseaduslikuks liitumiseks ja on sanktsioneeritav seadusega sätestatud
korras. Kirjaliku nõusoleku taotlus on käesolevas paketis lisatud. Enne kaeviku tagasitäitmist (torud peavad
olema nähtaval) tuleb kinnistuomanikul kohale kutsuda AS-i Kovek esindaja, kes kontrollib kinnistul
ehitatud torustike nõuetele vastamist. Ülevaatuse kohta koostatakse kirjalik akt. Ehitamisel tuleb kasutada
selleks ettenähtud materjale ja töövõtteid (kontrollitakse kinnistusiseste torude ülevaatusel). AS Kovek
vastavad teenused (tüüptingimused, joonised, kooskõlastamine, kinnistupaigaldise kontroll) on tasulised,
teenuse hind on 32,00 EUR koos käibemaksuga, arve väljastatakse kinnistuomanikule peale
kinnistupaigaldise kontrolli. Lisaks tuleb liitujal rajada oma kulul (teenustööna saab tellida ka meilt)
nõuetekohane veemõõdusõlm (joonis lisatud), veemõõtja valmis sõlme paigaldab AS Kovek oma kulul.
Peale kinnistusiseste torustike valmimist sõlmitakse tarbimisleping ning süsteemi töösseandmisel 2012. a
sügisel saate teenuseid tarbida.
Kontaktandmed:
AS Kovek, Vae 6 Laagri 76401
e-mail: info@kovek.ee; toivo@kovek.ee
telefon 6 79 67 57
Kontaktisik: projektijuht Toivo Kallaspoolik, 58 04 41 52
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