
 

 
 
 

 

 

 

 

 

AS Maardu Elekter 

Konkurentsiameti 18.05.2018 otsusega nr 7-3/2018-064 kooskõlastatud võrgutasud ja 

võrguteenusega seotud lisateenuste tariifid 

 

 

Võrgutasu 
Võrgutasu 

ühik 

Võrgu-  

tasu 

Pingel 6-35 kV  
1K    
põhitariif senti/kWh 1,093 

võrguühenduse kasutamise tasu €/kW kuus 4,235 

võrguühenduse läbilaskevõime (installeeritud võimsus) €/kVA kuus 0,100 

2K    
päevatariif senti/kWh 1,293 

öötariif senti/kWh 0,937 

võrguühenduse kasutamise tasu €/kW kuus 4,235 

võrguühenduse läbilaskevõime (installeeritud võimsus) €/kVA kuus 0,100 

Pingel 0,4 (0,23) kV peakaitsmega kuni 63A  
1M    
põhitariif senti/kWh 5,155 

2M    
päevatariif senti/kWh 6,115 

öötariif senti/kWh 3,751 

5M    
põhitariif senti/kWh 3,497 

võrguühenduse kasutamise tasu (1 faas) €/A 0,088 

6M    
päevatariif senti/kWh 3,822 

öötariif senti/kWh 2,116 

võrguühenduse kasutamise tasu (3 faasi) €/A 0,264 

võrguühenduse kasutamise tasu (1 faas) €/A 0,088 

Pingel 0,4 (0,23) kV peakaitsmega üle 63A  
3M    
põhitariif senti/kWh 3,560 

võrguühenduse kasutamise tasu (3 faasi) €/A 0,594 

4M    
päevatariif senti/kWh 4,251 

öötariif senti/kWh 2,505 

võrguühenduse kasutamise tasu (3 faasi) €/A 0,594 



 

Reaktiivenergia hind    
Reaktiivenergia tarbimine pingel 6 kV senti/kvarh 0,444 

Reaktiivenergia tarbimine pingel 0,4 kV senti/kvarh 0,546 

Reaktiivenergia võrku andmine pingel 6 kV senti/kvarh 0,560 

Reaktiivenergia võrku andmine pingel 0,4 kV senti/kvarh 0,782 

     
Lisateenused    
Ühefaasilise arvesti vahetus kliendi soovil (lisandub arvesti 

maksumus) 
€/tk 

33,63 

Kolmefaasilise arvesti vahetus kliendi soovil  (lisandub arvesti 

maksumus) 
€/tk 

38,77 

Peakaitsme vahetamine (kuni 63A) €/tk 36,89 

Arvesti ekspertiis kliendi soovil ilma laboratooriumi kontrollimise 

tasuta 
€/tk 

33,71 

Elektripaigaldise plommimine kliendi soovil kuni 5 plommi €/tk 21,27 

Elektripaigaldise hulgi plommimine (alates teisest plommimisest 

samas hoones) kliendi soovil 
€/tk 2,20 

Mõõtesüsteemi plommimine kliendi soovil kuni 3 plommi €/tk 16,42 

Võrguteenuse hinnapaketi vahetustasu, kui eelmisest vahetusest (on 

möödunud alla 365 päeva)  
€/tk 8,68 

Tarbimiskoha sisselülitamine pärast võlatasumist €/tk 55,98 

Tarbimiskoha sisselülitamine pärast võlatasumist (24h) €/tk 97,65 

Tarbimiskoha elektrienergia väljalülitamine liitumispunktis €/tk 33,42 

Tarbimiskoha elektrienergia sisselülitamine (elektrivarustuse 

taastamine) 
€/tk 

33,42 

Tarbimiskoha (kliendi elektripaigaldise) võrgust lahti ühendamine €/tk 54,91 

Tarbimiskoha (kliendi elektripaigaldise) võrku tagasiühendamine €/tk 54,91 

Liini väljalülitamine €/tk 45,57 

Liini sisselülitamine (taaspingestamine) €/tk 45,57 

 

 

Vastavalt elektrituruseaduse § 74 lõikele 1 hakkavad võrgutasud kehtima võrguettevõtja määratud 

tähtpäeval pärast seda, kui asjakohased võrgutasud on avaldatud vähemalt ühes üleriigilise 

levikuga päevalehes ning avaldamisest on möödunud vähemalt 90 päeva. 

 

Võrgutasud on esitatud käibemaksuta. 

 


