
 

 

Jõgeva Veevärk OÜ 

1.1. veeteenuse hinnad: 

 

Veeteenuse hind Jõgeva linnas:   

 

Teenus 
Hind 

käibemaksuta 

Hind 

käibemaksuga 

tasu võetud vee eest €/m3 1,18 1,416 

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3 2,04 2,448 

Kokku 3,22 3,864 

 

Jõgeva alevik 

Teenus 
Hind 

käibemaksuta 

Hind 

käibemaksuga 

tasu võetud vee eest €/m3 1,11 1,332 

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3 2,33 2,796 

Kokku 3,44 4,128 

 

Hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.05.2018 otsusega nr 9-3/2018-002 ja 

kinnitatud juhatuse liikme 30.05.2018 käskkirjaga nr 311 

 

Saduküla, Kuremaa, Laiuse, Laiusevälja, Raaduvere, Vilina, Kassinurme, Painküla, 

Metsakatsejaam, Vaimastvere, Siimusti, Kärde 

Teenus 
Hind 

käibemaksuta 

Hind 

käibemaksuga 

tasu võetud vee eest €/m3 1,18 1,416 

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3 2,04 2,448 

Kokku 3,22 3,864 

 

 

Torma, Sadala, Kantküla, Vaiatu, Tõikvere, Rääbise 

Teenus 
Hind 

käibemaksuta 

Hind 

käibemaksuga 

tasu võetud vee eest €/m3 1,18 1,416 

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3 2,04 2,448 

Kokku 3,22 3,864 

 

 

Hinnad on kooskõlastatud Jõgeva Vallavalitsuse 19.11.2020 korraldusega nr 620 ja kinnitatud 

juhatuse liikme 23.11.2021 käskkirjaga nr 348. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. põhiteenusega seotud lisateenuste hinnakiri: 

 

  

hind käibe-

maksuta 

hind käibe-

maksuga 

kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooniga tehniliste tingimuste 

koostamine 7,50 € 9,00 € 

veemõõtja plommimine (iga järgneva veemõõtja 

plommimisel samal objektil lisandub hinnale 

0,52 €) 5,17 € 6,20 € 

kinnistu veeühenduse sulgemine või avamine 

veemõõdusõlmest või maakraani kaudu või 

siibrikaevust 15,83 € 19,00 € 

veemõõtja vahetuse ja plommimise 

komplekshind (kliendi soovil) 15,97 € 19,16 € 

tehniliste tingimuste väljastamine 

projekteerimiseks ja detailplaneeringuks 15,97 € 19,16 € 

arvamuse esitamine projekti ja detailplaneeringu 

kooskõlastamine 15,97 € 19,16 € 

näidu kontrollimise tasu (veearvesti näidu 

teatamata jätmisel) 3,84  € 4,61 € 

 

Hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.05.2018 otsusega nr 9-3/2018-002 ja 

kinnitatud juhatuse liikme 30.05.2018 käskkirjaga nr 311 

 



 

 

2. Jõgeva Veevärk OÜ lisateenuste hinnakiri: 

 

2.1. Purgimisteenused 

 

Teenuse nimetus 

hind 

käibemaksuta hind käibemaksuga 

Olmereoveed 

kogumiskaevudest 1,53 €/m3 1,84 €/m3 

Fekaalid  kogumiskaevudest 3,07 €/m3 3,68 €/m3 

 

 

2.2. Komposti realiseerimine 

 

Teenuse nimetus Ühik 

hind 

käibemaksuta 

hind käibe-

maksuga 

Lehekompost t 4,00 € 4,80 € 

Haljastuskompost t 4,00 € 4,80 € 

 

 

2.3. Muud teenused 
 

Teenuse nimetus Ühik 

hind 

käibemaksuta 

hind käibe-

maksuga 

Väljakutse tasu 1  1 kord 12,50 € 15,00 € 

Haldusteenus 

1 arve 

väljastamine 2,00 € 2,40 € 

Torude asukoha näitamine 1 1 kord 20,833 € 25,00 € 

Proovide võtmine (vee, 

reovee)1  1 kord 10,00 € 12,00 € 

Transport teenuse osutamisel km 0,40 € 0,48 € 

Lekkeotsija (koos töömehega)1 töötund 35,00 € 42,00 € 

Pinnasetihendaja rent (60 kg) päev 17,00 € 20,40 € 

Pinnasetihendaja rent 

(160...200 kg) päev 21,00 € 25,20 € 

Keevitusseadme rent päev 25,00 € 30,00 € 

Akuga ja elektriliselt käitavate 

tööriistade rent päev 6,333  € 7,60 € 

Generaatori 6,5 kW; 12 V-8,3 

A; 230V–27 A. päev 25,00 € 30,00 € 

Mootorlõikuri rent ilma 

kettata, bensiinimootoriga päev 16,666 € 20,00 € 

Pump 230 V; 220 l/min päev 4,333 € 5,20 € 



 

Traktoriteenus (niitmine, sahk) töötund 25,00 € 30,00 € 

Minilaadur (koos juhiga) töötund 19,00 € 22,80 € 

Hüdraulilise kraanaga veoauto 

(koos juhiga) töötund 20,00 € 24,00 € 

Kaubik (koos juhiga) töötund 12,00 € 14,40 € 

 
1Lisandub transpordikulu väljapool Jõgeva linna 

Tööriistade ja seadmete kasutamise minimaalne ühik on 1 päev 

Sõidukite kasutamise minimaalne ühik on 1 tund 

 

Lisateenuste hinnakiri on kinnitatud juhatuse liikme 17.05.2021 käskkirjaga nr 357. 

 

 

 

 

 

 

 

 


