
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Paekivitoodete tehase OÜ 

Konkurentsiameti 31.03.2022 otsusega nr 7-3/2022-041 kooskõlastatud elektrienergia 

jaotamise võrguteenuse ja võrguteenustega otseselt seotud lisateenuste tasud 

 

Nimetus Ühik 

Võrguteenuse 

tasu 

110/35 kV (alajaamast)     

Võrguteenus ajatariifiga     

edastamistasu päevahind senti/kWh 2,11 

edastamistasu ööhind senti/kWh 1,06 

6 kV alajaamast     

Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga     

edastamistasu päevahind senti/kWh 1,85 

edastamistasu ööhind senti/kWh 1,06 

võrguühenduse kasutusvõimsus €/kW kuus 4,63 

35/6 kV liinil     

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga - 1K     

edastamistasu põhihind senti/kWh 4,69 

võrguühenduse kasutusvõimsus €/kW 4,91 

Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga - 2K     

edastamistasu päevahind senti/kWh 4,99 

edastamistasu ööhind senti/kWh 4,25 

võrguühenduse kasutusvõimsus €/kW 4,91 

0.4 kV kuni 63A     

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga - 1M     

edastamistasu põhihind senti/kWh 6,18 

võrguühenduse kuutasu €/kuu 2,64 

Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga - 2M     

edastamistasu päevahind senti/kWh 7,33 

edastamistasu ööhind senti/kWh 4,41 

võrguühenduse kuutasu €/kuu 2,64 

0.4 kV 63A ja enam     

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasudega - 3M     

edastamistasu põhihind senti/kWh 4,54 

võrguühenduse läbilaskevõime €/A kuus 0,98 

võrguühenduse kuutasu €/kuu 2,64 

Võrguteenus ajatariifi ning püsitasudega - 4M     

edastamistasu päevahind senti/kWh 5,45 

edastamistasu ööhind senti/kWh 3,81 

võrguühenduse läbilaskevõime €/A kuus 0,98 



 

võrguühenduse kuutasu €/kuu 2,64 

6/0,4 kV madalpinge alajaamast     

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga - 7M     

edastamistasu põhihind senti/kWh 5,84 

võrguühenduse kasutusvõimsus €/kW 4,91 

Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga - 8M     

edastamistasu päevahind senti/kWh 6,73 

edastamistasu ööhind senti/kWh 4,61 

võrguühenduse kasutusvõimsus €/kW 4,91 

Reaktiivenergia hinnakiri 6-35 kV     

reaktiivenergia tarbimine senti/kvarh 0,74 

reaktiivenergia võrku andmine senti/kvarh 1,29 

Reaktiivenergia hinnakiri alla 6 kV     

reaktiivenergia tarbimine senti/kvarh 1,01 

reaktiivenergia võrku andmine senti/kvarh 1,51 

Lisateenused     

Hinnapaketi vahetustasu (vähem kui 365 p)  €/tk 19,00 

Arvesti vahetus kliendi soovil €/tk 20,00 

Tarbimiskoha väljalülitamine  kliendi soovil €/tk 43,00 

Tarbimiskoha taaspingestamine  kliendi soovil €/tk 43,00 

Liini väljalülitamine  kliendi  soovil €/tk 71,00 

Liini taaspingestamine  kliendi  soovil €/tk 71,00 

Tarbimiskoha sisselülitamine peale võla tasumist €/tk 102,00 

Tarbimiskoha sisselülitamine mõõtepunktis 24 tunni 

jooksul peale võla tasumist       
€/tk 

106,00 

Elektripaigaldise plommimine kliendi soovil €/tk 13,00 

Mõõtesüsteemi seadistamine aiatariifsele hinnapaketile 

üleminekul 
€/tk 

55,50 

Mõõtesüsteemi seadistamine põhitariifsele hinnapaketile 

üleminekul 
€/tk 

21,00 

Mõõtesüsteemi  erakorraline kontrollimine €/tk 21,20 

Peakaitsme  vahetamine  kuni 63A €/tk 44,75 

Kuu tarbimisgraafik päevade lõikes €/tk 8,75 

Kuu tarbimisgraafik tundide lõikes €/tk 8,75 

Päeva tarbimisgraafik tundide lõikes €/tk 17,65 

 

Võrgutasud on esitatud käibemaksuta. 

 


