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Vastus teabenõudele 

 

 

Olete esitanud AS-le Võru Vesi teabenõude.  

 

Esitatu esimeses neljas punktis ei sisaldu teabenõue, vaid kirjeldatakse õigusaktide 

regulatsiooni. 

Teabenõude 5. punkt ei vasta teabenõude tingimustele ning tegemist on selgitustaotlusega. 

 

Punktis 5.1. soovite saada dokumenti, mis on esitatud Konkurentsiametile. Antud dokument on 

pärast selle Konkurentsiametile esitamist nimetatud asutuse valduses ning menetluses. AS Võru 

Vesi avalikustab oma kodulehel Konkurentsiameti menetluse lõppedes esitatud hinnataotluse 

põhjal tehtud Konkurentsiameti tervik otsuse ning edastab Teile soovi korral koopia.  

Veeteenuse hind arvutatakse ja taotlus on koostatud lähtudes Konkurentsiameti poolt välja 

töötatud metoodikast. Konkurentsiamet on väga detailselt määratlenud kulud ja tegevused, mida 

võib veeteenuse hinnas arvestada.  Arvutuspõhimõtted on koostatud lähtuvalt ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni seadusest.  

Veeteenuse hinda saab lülitada järgmised komponendid: 

• põhjendatud tegevuskulud, 

• investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse 

tagamiseks, 

• keskkonnanõuete täitmisega seotud kulud, 

• kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisega seotud kulud, 

• põhjendatud tulukuse vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt, 

• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine ja uuendamine. 

 

 

Punkt 5.2. 

- Seisuga 30.04.2022 on klientide koguarv veeteenusega 19 582 inimest ja 

reoveeärajuhtimise teenusega 18 429 inimest. 

- AS Võru Vesi isikkoosseis seisuga 30.04.2022 on 35 inimest; 

- Tööjõukulude suurus koos kõikide riiklike maksudega perioodil 01.01.2020 – 

31.12.2020 oli 685 814 eurot, perioodil 01.01.2021 – 31.12.2021 oli 694 071 eurot. 

- AS Võru Vesi tööjõukulude suurenemine 2022. aastal eelneva aasta sama perioodiga 

võrreldes on 11,6%; 
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- AS Võru Vesi juhtimiskulude (juhatuse ja nõukogu tasud) suurenemine 2022. aastal 

võrreldes eelneva aasta sama perioodiga on 24,4%. 

Juhatuse liikme tasu on varasemalt muudetud 2018 aastal. 2022 aastal on muudetud tasu 

20%. Võrdluseks on sama perioodi jooksul keskmine palk kasvanud 27,9% ja 

miinimumpalk 31%. Nõukogu liikmete tasusid on viimati  muudetud (vähendatud) aastal 

2015 33 -50%. Nõukogu liikmete tasude kogusumma muudatus on tingitud nõukogu 

liikmete arvu suurenemisest seoses uute omanike (kohalike omavalitsuste) lisandumisest 

AS Võru Vesi omanike ringi. 

 

 

 

Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Juri Gotmans 

juhatuse liige 
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