Uued veeteenuse hinnad alates 01.12.2017
Alates 1. detsembrist 2017.a. muutuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hinnad AS
Võru Vesi järgmistes teeninduspiirkondades:
Võru linn
Võru vald (Kose, Sõmerpalu alevik, Võlsi, Meegomäe,
Võrumõisa, Osula, Järvere, Linnamäe, Kurenurme, Hänikese
külad)
- Antsla vald (Antsla linn, Kobela, ja Vana-Antsla alevikud, Lusti,
Tsooru ja Kraavi külad)
- Kanepi vald (Kanepi alevik, Põlgaste, Hurmi, Kaagvere, Magari
ja Soodoma küla).
-

Veeteenuse hinnatõusu üheks olulisemaks põhjuseks on kohalike omavalitsuste kinnitatud
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava järgi ettenähtud ja teostatud investeeringud
ning oluliselt 7.aasta jooksul tõusnud kulusisendid. Investeeringud on tehtud eesmärgiga
kindlustada nõuetele vastav teenus ja tagada keskkonnanõuete täitmine. Uued hinnad tagavad
tulevaste investeeringute teostamiseks ning seaduse nõuetest tuleneva vee-ettevõtja
jätkusuutlikkuse. Võru linna investeeringuteks on võimalik taotleda Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondist toetust, mille üheks vältimatuks tingimuseks on Konkurentsiameti poolt
kooskõlastatud hind.
Alates 01.detsembril 2017.a. rakendatakse kõikides eeltoodud teeninduspiirkondades ühtset
vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda ning Antsla valla piirkonnas kaovad alates 01.12.2017
abonenttasud.
Tabel 1 Ülevaade AS Võru Vesi kehtivatest ja uutest kehtestatavatest hindadest:
Kehtiv
hind

Teeninduspiirkond

Uus hind Muutus %

Tasu võetud vee eest
Võru linn ja Võru vald(Kose alevik, Võlsi
1. tee, Meegomäe, Võrumõisa külad)

eur/m3

0,85

0,98

15,3%

2. Võru vald (endine Sõmerpalu vald)

eur/m3

1,10

0,98

-10,9%

3. Antsla vald (endine Antsla vald)*

eur/m

3

0,92

0,98

6,5%

4. Kanepi vald

eur/m3

0,90

0,98

8,9%

eur/m3

1,43

1,54

7,7%

eur/m

3

1,10

1,54

40,0%

eur/m

3

1,33

1,54

15,8%

eur/m

3

1,10

1,54

40,0%

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
Võru linn ja Võru vald(Kose alevik, Võlsi
5. tee, Meegomäe, Võrumõisa külad)
6. Võru vald (endine Sõmerpalu vald)
7. Antsla vald (endine Antsla vald)*
8. Kanepi vald

*kuni 30.11.2017 kehtib Antslas abonenttasu veega ja kanalisatsiooniga liitujatele, mis
lisandub veeteenuse hinnale.

Seoses veeteenuse hinna muutumisega palume kõikidel klientidel, kes jäävad eelpool
nimetatud teeninduspiirkondadesse, kellele pole paigaldatud kaugloetavat veearvestit või
kellel on oma veearvesti teatada veearvesti näit hiljemalt 30.11.2017. Peale 30.11.2017
veenäidu teatamisel on vee-ettevõtjal õigus rakendada teenuse müümisel uut kooskõlastatud
hinda.
Seoses veeteenuse hindade muutumisega koostatakse seisuga 30.11.2017 arved ka nendele
klientidele, kellel on arvestusperioodiks kvartal.

