
 
 
 
 

 
 
 
VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ TÄIENDAVAD TEENUSED ALATES 01.02.2023 
 
Kinnitatud juhatuse korraldusega nr VEV.01-01.1/5-23, 26.01.2023. 

 

  Täiendavad teenused alates 01.02.2023 Ühik 
Hind 

(KM-ta) 
Hind 

(KM-ga) 

1. Elektrijuhtmestiku rikke kontroll kliendi soovil eurot/tk 30,36 36,43 

2. 
Sulavkaitsme alla 100 A vahetamine kuni 1000 V võrgus koos 
sisselülitamisega (1 faas, 2 faasi või 3 faasi) 

eurot/tk 48,07 57,68 

3. 
Sulavkaitsme üle 100 A vahetamine kuni 1000 V võrgus koos 
sisselülitamisega (1 faas, 2 faasi või 3 faasi) 

eurot/tk 69,58 83,50 

4. 
Sulavkaitsme vahetamine üle 1000 V võrgus koos 
sisselülitamisega (1 faas, 2 faasi või 3 faasi) 

eurot/tk 75,00 90,00 

5. 
Hüvitus rikutud 1-faasilise arvesti eest (põleng, purustatud, 
varastatud vms) 

eurot/tk 59,17 71,00 

6. 
Hüvitus rikutud 3-faasilise arvesti eest (põleng, purustatud, 
varastatud vms) 

eurot/tk 119,17 143,00 

7. Dokumendi koopia väljastamine eurot/tk 1,50 1,80 

8. 
Ekslikult, korduvalt vm põhjusel makstud summade, millest on 
tekkinud ettemaks, tagastamine võlgnevuse puudumise 
korral, kliendi avalduse alusel 

eurot/kord 1,50 1,80 

9. 

Kliendi elektrienergia tarbimise teatise väljastamine kliendi 
soovil (tk=arvesti). Tasu arvutatakse eraldi iga arvesti kohta. 
Ühistutele väljastatakse kõikide korterite/garaažide kohta 
ainult summeeritud andmed 

eurot/tk 1,50 1,80 

10. Tõend võla puudumise/olemasolu kohta eurot/tk 1,50 1,80 

11. Võlgnevuse tasumise kokkuleppe (maksegraafiku) sõlmimine eurot/tk 15,00 18,00 

12. 
VKG Elektrivõrgud OÜ-le kuuluva elektrikaabli asukoha 
näitamine vahetult selle asukohas, kuni 1h 

eurot/tk 55,00 66,00 

13. 
VKG Elektrivõrgud OÜ-le kuuluva elektrikaabli asukoha 
näitamine vahetult selle asukohas, täiendav tund 

eurot/h 30,36 36,43 

14. 
Andmete väljastamine VKG Elektrivõrgud OÜ 
elektripaigaldise asukoha kohta 

 tasuta tasuta 

15. 
Elektripaigaldistes või nende kaitsevööndis tehtavate 
kooskõlastatud tööde jälgimine/teostamine 

eurot/h 30,36 36,43 

16. 
Elektrivõrgu ja alajaama kaitsevööndis toimuvate tegevuste 
kooskõlastamine 

eurot/tk 16,00 19,20 

17. Elektrivarustuse projektide konsultatsioon  tasuta tasuta 

18. 
Ehitiste ja tehnovõrkude/-rajatiste projektide kooskõlastamine, 
sh: 

      

18.1. 
Väikeprojekt: ehitised, kommunikatsioonid jm (ühe kinnistu 
piires või puuduvad VKG Eektrivõrgud tehnorajatised), sh 
geodeetilised alusplaanid 

eurot/tk 16,00 19,20 

18.2. 
Keskmine projekt: ehitised, kommunikatsioonid jm, sh 
geodeetilised alusplaanid 

eurot/tk 36,00 43,20 

18.3. 
Suurprojekt: ehitised, kommunikatsioonid jm, sh geodeetilised 
alusplaanid 

eurot/tk 65,00 78,00 

18.4. Suuremahulised infrastruktuuri projektid eurot/tk 142,00 170,40 

19. 
Tehniliste tingimuste väljastamine: detailplaneeringud, ehitiste 
ja kommunikatsioonide projektid 

eurot/tk 32,00 38,40 

 

 


