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Jäätmekavad
Kohalikud omavalitsused (39)
• Valgamaal ühine KOV jäätmekava 2011-2016
• Võrumaal ühine KOV jäätmekava 2015-2020
• Põlvamaal eraldi kavad

Jäätmekavad
• Ahja valla jäätmekava 2010-2015
• Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine
jäätmekava 2012-2016
• Mikitamäe valla jäätmekava 2012-2021
• Mooste valla jäätmekava 2011-2015
• Orava valla jäätmekava 2014-2020
• Põlva valla jäätmekava 2011-2020
• Räpina valla jäätmekava 2010-2020
• Veriora valla jäätmekava 2011-2015, esitatud uus eelnõu
• Värska valla jäätmekava 2012-2021
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Väljavõte eeskirjadest (vanem)
• Taaskasutatavaid jäätmeid tuleb koguda liikide kaupa eraldi
mahutitesse:
- elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (korteriühistutes,
ridaelamutes, korterelamutes jne.) vanapaberit ja pappi, kui
kinnistul on vähemalt 6 korterit;
- mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel vanapaberit ja pappi
kui seda tekib kinnistul eraldivõetuna üle 50 kg nädalas.
• Teised taaskasutatavad jäätmed tuleb koguda eraldi, kui vallas
on loodud nende üleandmiseks kogumiskohad.

Väljavõte eeskirjadest
• Elektri- ja elektroonikatoodete romud (külmikud, elektripliidid,
pesumasinad, telerid jne.) tuleb alates 2005.a. augustist üle anda
selleks loodavasse kogumispunkti.
• Vanad autorehvid tuleb alates 2005.a. üle anda rehviettevõtete
juures loodavatesse kogumispunktidesse.
• Ohtlikud jäätmed peab koguma muudest jäätmetest eraldi.
• Biolagunevad jäätmed on soovitatav kompostida oma kinnistul.

Väljavõte eeskirjadest (uuem)
§ 2. Jäätmekäitluse üldnõuded
• (1) Iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid võimalusi,
mis vähendavad ja väldivad jäätmeteket. Tekkinud jäätmeid tuleb
taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning kui see ei
ole muude jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemääraselt
kulukas.
• (2) Jäätmeid tuleb koguda liigiti, et võimaldada nende
taaskasutamist võimalikult suures ulatuses.

Väljavõte eeskirjadest
• (3) Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda
vähemalt järgmised jäätmeliigid:
1) paber ja kartong;
2) pakendid;
3) ohtlikud jäätmed;
4) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;
5) biolagundatavad toidu- ja köögijäätmed (edaspidi toidujäätmed);

Väljavõte eeskirjadest
6) probleemtoodete jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende
osad, kaasa arvatud vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad,
patareid ja akud;
7) põlevjäätmed, sealhulgas puit, plastid;
8) suurjäätmed;
9) metallid.
• (4) Liigiti kogutud jäätmete kogumisel ja veol peab vältima
nende segunemist teiste jäätmeliikidega.

Jäätmete sortimine, liigiti kogumine (kuni 02.05.15)

• Sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda:
1) paber ja kartong (20 01 01)
2) pakendid (15 01)
3) ohtlikud jäätmed *
4) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01)
5) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08)
6) probleemtoodete jäätmed (16 01, 16 02, 16 06)
7) põlevjäätmed, sh puit (20 01 38), plastid (20 01 39)
8) suurjäätmed (20 03 07)
9) metallid (20 01 40)

Sortimine, liigiti kogumine alates 02.05.2015

Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda (§3 lg 2)
• 1) paber ja kartong (20 01 01);
• 2) plastid (20 01 39);
• 3) metallid (20 01 40);
• 4) klaas (20 01 02);
• 5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
• 6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
• 7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed
(20 02 02, 20 02 03);

Sortimine, liigiti kogumine alates 02.05.2015
• 8) pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid
(15 01 01), plastpakendid (15 01 02), puitpakendid (15 01
03), metallpakendid (15 01 04), komposiitpakendid (15 01
05), klaaspakendid (15 01 07), tekstiilpakendid (15 01 09) ja
muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele
vastavad pakendid;
• 9) puit (20 01 38);
• 10) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);
• 11) suurjäätmed (20 03 07);

Sortimine, liigiti kogumine alates 02.05.2015
• 12) probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*,
20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36);
• 13) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed
(jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud
jäätmed) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad
või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.
[RT I, 29.04.2015, 1- jõust. 02.05.2015]

Jäätmejaam

Tehniline varustatus peab tagama jäätmeliikide vastuvõtmise
• 1) paber ja kartong (20 01 01);
• 2) plastid (20 01 39);
• 3) metallid (20 01 40);
• 4) klaas (20 01 02);
• 5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
• 9) puit (20 01 38);
• 11) suurjäätmed (20 03 07);
• 13) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu
alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud
ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid
jäätmekoodiga 15 01 10*.

Jäätmejaamad
Vald

Avatud

Vastu võetakse

Põlva

T-R – 12.00-18.00;
L–
9.00-14.00

http://www.polva.ee/?id=2
184

Mikitamäe

T, N – 10.00 - 15.00

Pakendid, vanapaber,
metall ja ohtlikud jäätmed

Värska

E, N – 13.00 - 18.00
L–
9.00-12.00 (kuu 1.
laup)

Ohtlikud jäätmed, vana
mööbel, rehvid,
elektroonika, vanapaber ja
papp, pakendid, plast,
lehtklaas, metallijäätmed

Veriora

E – R 8.00 -15.00
L
9.00 – 14.00

Räpina

T-R 8.00-17.00
(lõuna 12-13),
L 9.00-12.00

Ohtlikud jäätmed,
suurjäätmed, elektroonika,
vanapaber ja papp, rehvid,
pakendid, metallijäätmed

Jäätmejaamad
Vald

Avatud

Vastu võetakse

Ahja

E 8.00 – 16.00
K 13.00 –17.00
L 10.00 – 14.00

Ohtlikud jäätmed, vana
mööbel, autorehvid , elektroonika ja kodumasinad,
vanapaber ja papp, segapakendid, lehtklaas,
metallijäätmed

Vastse-Kuuste

Ajutiselt E 14.00- 17.00

Ohtlikud jäätmed

Valgjärve

N, L 10.00 – 18.00

http://www.valgjarve.ee/inde
x.php?id=33

Kanepi

8.00-16.00 iga päev

vanapaber ja papp, pakendijäätmed, mööbel, lehtklaas,
rehvid, elektri- ja elektroonikajäätmed, ehitusjäätmed,
ohtlikud jäätmed

Jäätmejaamad
Vald

Avatud

Vastu võetakse

Laheda

E 8.00 – 13.00
N 18.00 – 20.00
ette teatades kuu 1. laup

Ohtlikud jäätmed, rehvid,
elektroonikaseadmed,
vanapaber ja -metall, plastja klaastaara), ehitusjäätmed, eterniit ja
kilejäätmed, suurjäätmed

Valga

T-R 10.00-18.00
L 10.00-15.00

Otepää

T-R 10.00-18.00
L 10.00-15.00

http://keskkonnateenused.
ee/teenused/jaatmejaama
de-opereerimine/

Helme

T-R 8.00-15.00
L 8.00-13.00

Ohtlikud jäätmed,
elektroonika, pakendid,
vanapaber ja papp,
mööbel, rehvid,
vanametall, aia- ja
haljastusjäätmed

Jäätmejaamad
Vald

Avatud

Vastu võetakse

Mõniste

8.00- 18.00 tööpäeviti

Ohtlikud jäätmed

Rõuge
L 9.00 - 15.00
http://rouge.kovtp.ee/r
ouge-valla-jaatmejaam

Ohtlikud jäätmed, ehitus-,
suurjäätmed, elektroonika,
pakendid (plast, klaas),
vanapaber, rehvid

Antsla

T, K 9.00 – 12.00
N,R 13.00 – 18.00
L
9.00- 14.00

Papp ja paber, pakendid,
rehvid (8 tk aastas),
elektroonikaromud +
vahtpolüsterool, suurjäätmed, ohtlikud jäätmed

Vastseliina

T, N 8.00-13.00; 14.00-18.00
L 10.00- 14.00

http://www.vastseliina.ee/
keskkond/jaatmemajandus

Võru linn

T-L 8.00 – 16.00

Võru vald

E-R 8.00 – 16.00

http://www.voru.ee/index.
php?Menu=84&Lang=est

Jäätmejaam
Sortimise määrus §4¹
• (2) Jäätmejaama tehniline varustatus peab tagama käesoleva
määruse § 3 lõike 2 punktides 1–5 ja 9, 11 ja 13
nimetatud olmejäätmeliikide vastuvõtmise elanikkonnalt.
• (3) Jäätmejaama avalikuks kasutamiseks lahtiolekuajad peavad
tagama elanikkonnale võimaluse sorditud ja liigiti kogutud
jäätmed sobival ajal üle anda vähemalt kolm korda nädalas,
sealhulgas ühel puhkepäeval, kokku 24 tunni jooksul.
[RT I, 29.04.2015, 1- jõust. 01.01.2016]

• Määruse § 9 (1) - § 4¹ lõige 3 ei kohaldata KOV-le, mille
haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest

Meeldetuletuseks

• Sortimise määrus
- § 4 (1) Olmejäätmete tekkekohas sortimist ja liigiti kogumist
korraldab kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlas «Jäätmeseaduse» §-s 31
ja «Pakendiseaduse» § 15 lõikes 1 sätestatuga.
- § 4 (2) Käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud jäätmeliikide
sortimise ja liigiti kogumise tähtajad jäätmeliikide kaupa määrab
kohaliku omavalitsuse üksus oma jäätmehoolduseeskirjaga vastavalt
kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavale kooskõlas jäätmeseaduse § 42
lõike 2 punktis 2 ja § 71 lõike 2 punktis 11 sätestatuga
• Jäätmekava koostamise juhendmaterjalid on aadressil
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/jaatmed-2/kohalikuomavalitsuse-jaatmekava/
• Teavitamine: info kodulehel, valla/linna lehes

Aitäh!

