
Veeteenuse hinnataotlused seisuga 27.01.2023

kuupäev nr
veeteenuse 

hind

15
AS Otepää 

Veevärk
kogu tegevuspiirkond 30.12.2022

1,82 €/m³

1,97 €/m³

14 AS Paide Vesi kogu tegevuspiirkond 19.12.2022

1,460 €/m³

1,489 €/m³

3,762 €/m³

4,207 €/m³

1,471 €/m³

3,582 €/m³

4,427 €/m³

1,471 €/m³

3,907 €/m³

13 AS Järva Haldus kogu tegevuspiirkond 15.11.2022 07.12.2022

1,50 €/m³

3,55 €/m³

12
Jõgeva Veevärk 

OÜ
kogu  tegevuspiirkond 10.11.2022

1,53 €/m³

2,55 €/m³

38,11 €/tk

10,15 €/tk

tasu võetud vee eest 

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele

tasu võetud vee eest 

veemõõtja plommimine

kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga tehniliste 

tingimuste koostamine

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

Nõuetekohase 

taotluse 

esitamise 

kuupäev

Kooskõlastatud veeteenuse hind

 Kuupäev
Veeteenuse 

hind

Konkurentsiameti otsus 

Lisateenused:

Paide linn, Paide valla Kriilevälja, Sillaotsa ja Prääma küla

Imavere valla Imavere küla

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

Paide linna Tarbja, Viraksaare, Mündi, Anna, Sargvere, Viisu külad ja 

Roosna-Alliku alevik ning Järva valla Aravete, Ambla ja Peetri alevikud ning 

Käravete, Koigi, Päinurme, Sõrandu, Imavere, Käsukonna, Jõgisoo, Roosna, 

Roosna-Tammiku, Raka, Kukevere, Sääsküla, Aniste külad

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele

tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

tasu võetud vee eest

Jrk 

nr

Taotleja (vee-

ettevõtja) nimi
Tegevuspiirkond / veeteenused

Esialgne taotlus

tasu võetud vee eest

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

tasu võetud vee eest 
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Veeteenuse hinnataotlused seisuga 27.01.2023

kuupäev nr
veeteenuse 

hind

Nõuetekohase 

taotluse 

esitamise 

kuupäev

Kooskõlastatud veeteenuse hind

 Kuupäev
Veeteenuse 

hind

Konkurentsiameti otsus Jrk 

nr

Taotleja (vee-

ettevõtja) nimi
Tegevuspiirkond / veeteenused

Esialgne taotlus

19,15 €/tk

12,70 €/tk

14,58 €/tk

11 OÜ Sindi Vesi kogu tegevuspiirkond ja vee-ettevõtja 01.11.2022 17.11.2022

1,60 €/m³

2,47 €/m³

0,59 €/m³

10 Kaasiku Vesi OÜ Tartu valla Vahi aleviku osa 28.09.2022 28.09.2022

1,36 €/m³

2,32 €/m³

9 Laevaankur AÜ Maardu linna osa 26.09.2022 26.09.2022

1,85 €/m³

1,60 €/kuus

8 AS Revekor kogu  tegevuspiirkond 20.09.2022 28.12.2022

tasu võetud vee eest 1,02 €/m³

1,65 €/m³

7 Lucca Keskuse piirkond 15.09.2022 15.09.2022 24.01.2023 9-3/2023-002

2,48 €/m³ 2,14 €/m³

6
OÜ Piibeleht 

Varahaldus
Suurpea küla Kuusalu vallas 29.08.2022 30.08.2022

4,46 €/m³

5 Benelink OÜ Kose vald, Krei küla 08.06.2022

1,39 €/m³

20,00 €/kuu

4
Tehnovõrkude 

Ehituse OÜ
kogu tegevuspiirkond 27.04.2022 19.05.2022 27.01.2023 9-3/2023-003

1,4011 €/m³ 0,88 €/m³

2,539 €/m³ 2,02 €/m³

kinnistu veeühenduse sulgemine või avamine veemõõdusõlmest 

või maakraani kaudu või siibrikaevust

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

tasu võetud vee eest

abonenttasu

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

tasu võetud vee eest

arvamuse esitamine ehitusprojekti  ja detailplaneeringu kohta

tasu võetud vee eest

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele

tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele

tasu võetud vee eest

abonenttasu

OÜ ELKE 

International
tasu võetud vee eest

tasu võetud vee eest

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest Tori vallas

tasu võetud vee eest AS-ile Pärnu Vesi

näidu kontrollimise tasu (näidu teatamata jätmisel)

tasu võetud vee eest Tori vallas

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele

tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele
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Veeteenuse hinnataotlused seisuga 27.01.2023

kuupäev nr
veeteenuse 

hind

Nõuetekohase 

taotluse 

esitamise 

kuupäev

Kooskõlastatud veeteenuse hind

 Kuupäev
Veeteenuse 

hind

Konkurentsiameti otsus Jrk 

nr

Taotleja (vee-

ettevõtja) nimi
Tegevuspiirkond / veeteenused

Esialgne taotlus

1,972 €/m³ tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud 1,39 €/m³

2,774 €/m³ tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud 2,19 €/m³

12,79 12,79 €/tk

35,00 35,00 €/tk

20,83 20,83 €/tk

17,50 17,50 €/kord

17,50 17,50 €/kord

20,83 20,83 €/tk

208,33 208,33 €/tk

333,33 333,33 €/tk

12,79 12,79 €/tk

16,00 16,00 €/tk

25,58 25,58 €/tk

31,96 31,96 €/tk

41,67 41,67 €/tk

41,67 41,67 €/kord

83,33 83,33 €/tk

41,67 41,67 €/tk

12,79 12,79 €/tk

29,17 29,17 €/tk

61,25 61,25 €/tk

3 AS Keila Vesi kogu tegevuspiirkond 08.04.2022 10.05.2022

1,37 €/m³

0,87 €/m³

1,05 €/m³

tasu võetud vee eest

tasu reovee ärajuhtimise eest

tasu reovee puhastamise eest

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud

Veearvesti korduv plommimine / plommi eemaldamine

Veearvesti vahetus kliendi palvel

Maakraani sulgemine/avamine kliendi tellimusel

Esindaja väljakutse objektile väli veevarustuse surveproovi 

kontrolli fikseerimiseks eramu/ridaelamu boks
Esindaja väljakutse objektile olmekanalisatsioonitrassi 

veetiheduse lekkeproovi kontrolli fikseerimiseks eramu/ridaelamu 

boks
Tehniliste tingimuste väljastamine ja projektdokumentatsiooni 

kooskõlastamine  eramaja (üks teenus)

Tehniliste tingimuste väljastamine ja projektdokumentatsiooni 

kooskõlastamine arendaja 1 m
2
 - 8000 m

2                                                       

Tehnilised tingimuste väljastamine ja projektdokumentatsiooni 

kooskõlastamine arendaja 8001 m
2 
ja suurem                                 

Geodeetilise alusplaani/jooniste kooskõlastamine

Tööluba töö teostamiseks Tehnovõrkude Ehituse OÜ liinirajatistel 

ja liinirajatiste kaitsevööndis

Format A4

Format A3

Format A2

Format A1

Format A0

Vee teenuse peatamine/katkestamine/sulgemine, sh. 

omavolilistele tarbijatele ja maksevõlglastele
Korduvalt omavoliliselt avatud (sh maksevõlglased) vee teenuse 

peatamine/katkestamine/sulgemine

Vee teenuse taas käivitamine/taastamine/avamine

Näitude kontroll tarbimiskohal

Esindaja väljakutse / esindaja väljakutse (tühisõit objektile)

Lisateenused:

Korduvalt omavoliliselt avatud (sh maksevõlglased) vee teenuse 

peatamine/katkestamine/sulgemine

Vee teenuse taas käivitamine/taastamine/avamine

Näitude kontroll tarbimiskohal

Esindaja väljakutse / esindaja väljakutse (tühisõit objektile)

Tööluba töö teostamiseks Tehnovõrkude Ehituse OÜ liinirajatistel 

ja liinirajatiste kaitsevööndis

Format A3

Format A2

Format A1

Format A0

Vee teenuse peatamine/katkestamine/sulgemine, sh. 

omavolilistele tarbijatele ja maksevõlglastele

Tehniliste tingimuste väljastamine ja projektdokumentatsiooni 

kooskõlastamine  eramaja (üks teenus)

Tehniliste tingimuste väljastamine ja projektdokumentatsiooni 

kooskõlastamine arendaja 1 m
2
 - 8000 m

2                                                       

Tehnilised tingimuste väljastamine ja projektdokumentatsiooni 

kooskõlastamine arendaja 8001 m
2 
ja suurem                                 

Geodeetilise alusplaani/jooniste kooskõlastamine

Format A4

Veearvesti korduv plommimine / plommi eemaldamine

Veearvesti vahetus kliendi palvel

Maakraani sulgemine/avamine kliendi tellimusel

Esindaja väljakutse objektile väli veevarustuse surveproovi 

kontrolli fikseerimiseks eramu/ridaelamu boks
Esindaja väljakutse objektile olmekanalisatsioonitrassi 

veetiheduse lekkeproovi kontrolli fikseerimiseks eramu/ridaelamu 

boks
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Veeteenuse hinnataotlused seisuga 27.01.2023

kuupäev nr
veeteenuse 

hind

Nõuetekohase 

taotluse 

esitamise 

kuupäev

Kooskõlastatud veeteenuse hind

 Kuupäev
Veeteenuse 

hind

Konkurentsiameti otsus Jrk 

nr

Taotleja (vee-

ettevõtja) nimi
Tegevuspiirkond / veeteenused

Esialgne taotlus

2 Iivakivi AS kogu tegevuspiirkond 28.03.2022 18.05.2022 06.01.2023 9-3/2023-001

1,98 €/m³

2,94 €/m³

1 Tuhala Vesi OÜ kogu tegevuspiirkond 20.01.2022 08.02.2022

1,59 €/m³

3,30 €/m³tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

tasu võetud vee eest

tasu võetud vee eest

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
Hinda ei kooskõlastatud.
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