
1011 Vee väljastamine 1 m3 ASi Matsalu Veevärk veevõtukohtadest 

vastavalt 

kinnitatud 

veeteenuse 

hinnale

1050

Vee taasavamine kui sulgemine on toimunud     AS-i poolt kliendi 

võlgnevuse või muu Teenuste osutamise lepingu rikkumise tõttu 66,67 13,33 80,00

1081

Joogiveeproovi võtmine litsentsi omava isiku poolt 1 tk, lisandub 

analüüside tasu** 15,00 3,00 18,00

1061

Vee vooluhulga mõõtmine tuletõrjehüdrandis; ühe mõõtekoha 

kohta (sisaldab vajalikke mõõtmisi ja akti väljastamist) 25,00 5,00 30,00

1031 Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel 20,00 4,00 24,00

1032 Veeühenduse avamine kliendi tellimisel 20,00 4,00 24,00

1051 Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu 25,00 5,00 30,00

1071 Veearvesti plommimine (kliendi soovil) 15,00 3,00 18,00

1091

Veearvesti erakorraline taatlemine, lisandub TK 3011 

(arveldatakse juhul, kui kliendi kaebus ei leidnud kinnitust) 20,00 4,00 24,00

2013

1 m3 reovee vastuvõtmine purgimiskohal reoveekogumisalalt 

(ainult lepingulistelt partneritelt)*** 9,07 1,81 10,88

2014

1 m3 reovee vastuvõtmine purgimiskohal väljaspoolt 

reoveekogumisala (ainult lepingulistelt partneritelt)*** 1,814 0,363 2,177

2051

Reoveeproovi võtmine litsentsi omava isiku poolt 1 tk, lisandub 

analüüside tasu** 15,00 3,00 18,00

2040 Piirkonna meistri väljakutse kliendi juurde 1h* 32,00 6,40 38,40

3011

Võrguoperaatori teenustööd 1h, lisandub kasutatud materjalide 

maksumus* 30,00 6,00 36,00

3030 Konsultatsioon kliendi juures 1h* 32,00 6,40 38,40

3041 Projektide ja planeeringute kooskõlastamine, 1tk kooskõlastus 30,00 6,00 36,00

3042

Projekti kooskõlastamine tööde tegemiseks olemasolevate ja 

planeeritavate AS-i Matsalu Veevärk torustike kaitsetsoonis 30,00 6,00 36,00

3043 Tehniliste tingimuste väljastamine detailplaneeringu koostamiseks 30,00 6,00 36,00

3044 Tehniliste tingimuste väljastamine projekteerimiseks 1tk 30,00 6,00 36,00

3015

AS Matsalu Veevärk esindaja ühekordne väljakutse tööde 

tegemisel AS Matsalu Veevärk torustike kaitsetsoonis, millele 

lisandub TK 3051 25,00 5,00 30,00

3051

Kõikidele tellitud töödele, lisandub kohalesõidu tasu algusega 

Märjamaalt ja lõpuga Märjamaal või algusega Lihulast ja lõpuga 

Lihulas. 1 km hind (tellitud tööaja arvestus algab saabumise 

hetkest töö teostamise kohta) 0,60 0,12 0,72

*** hind kehtib vastavalt Konkurentsiameti otsusele 27.02.2019 nr 9-3/2019-003 alates 01.04.2019.a

Lisateenuste hinnad alates 15.08.2019.a

Teenuse nimetus Hind     km-ta

Hind EUR 

km-ga 20%

Käibe-

maks

Kõikide tööde puhul, mille arvestusühikuks on tund, on minimaalseks tööajaks arvestuslikult 1h. Peale esimest tundi 

arvestatakse tööaega 15 minutilise täpsusega (ümardatakse ülespoole).

Kõikide tööde puhul tutvustatakse kliendile enne tööde tegemist AS Matsalu Veevärk hinnakirja ja koostatakse tööde 

tellimusleht. 

Teenuse 

kood

KANALISATSIOON

Suuremahuliste tööde ja tööde puhul, mis ei ole toodud käesolevas hinnakirjas, teostatakse tööd vastavalt esitatud 

hinnapakkumisele, kui ei ole kokku lepitud teisiti

Väljaspool tööaega (E-R kella 9.00-17.00) tehtud tööde korral kasutatakse koefitsenti 1,5

* märgistatud teenuse tööaja arvestus algab töö teostamiskohale saabumise hetkest. Lisandub transport.

** märgistatud teenus(te)le ei lisandu tööaja arvestust.

VESI

MUUD TASUD


