EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

22.05.2019 nr 1-4/43

Põlva Vallavolikogu 17. mai 2018. a
määruse nr 1-2/39 "Põlva valla
jäätmehoolduseeskiri" muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 365 ja 366,
jäätmeseaduse § 66 lõike 4, § 71 lõike 1 ja pakendiseaduse § 15 lõike 1 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Põlva Vallavolikogu 17. mai 2018. a määruses nr 1-2/39 "Põlva valla jäätmehoolduseeskiri"
tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"1) biojäätmed – biolagunevad aia- ja haljastujäätmed ning kodumajapidamises, jaemüügikohas,
toitlustusasutuses ning toiduainetööstuses tekkinud köögi- ja sööklajäätmed;";
2) paragrahvi 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 8. Biolagunevate jäätmete käitlemine
(1) Jäätmevaldajal on kohustus koguda kinnistul liigiti paberit ja kartongi, biolagunevaid köögija sööklajäätmeid ning aia- ja haljastujäätmeid. Lähtuvalt korterite arvust peavad kinnistul olema
järgmised mahutid:
1) paberi- ja kartongi kogumismahuti, kui kinnistul on vähemalt viis korterit;
2) biojäätmete kogumismahuti, kui kinnistul on vähemalt kümme korterit.
(2) Üksikelamu kinnistul ja vähem kui viie korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistul tuleb
paberit ja kartongi koguda liigiti ning viia need jäätmejaama või anda üle vedajale või
jäätmekäitlejale.
(3) Üksikelamu kinnistul ei pea olema biojäätmete mahutit juhul, kui biojäätmed kogutakse
liigiti ning kompostitakse eeskirja §-s 12 sätestatud nõuete kohaselt.
(4) Liigiti kogutavad biojäätmed tuleb mahutisse paigutada paberist või muust biolagunevast
materjalist kotti pakendatuna. Biojäätmeid võib paigutada konteinerisse lahtiselt, kui konteiner
on vooderdatud biolaguneva kotiga. Biojäätmete mahutisse ei tohi panna kompostimiseks
kõlbmatuid jäätmeid.
(5) Kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, tuleb paberit ja kartongi ning biojäätmeid
koguda liigiti. Lähtuvalt tekkivate jäätmete kogusest peavad kinnistul olema järgmised mahutid:
1) paberi- ja kartongi kogumismahuti, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 50 kg;
2) biojäätmete kogumismahuti, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 50 kg või kui kinnistul
tegutseb toitlustusasutus, sh restoran või muu toitlustusteenust pakkuv ettevõte, lasteaed, kool
või haigla.
(6) Ühise mahuti tühjendamise sagedus ja mahuti suurus sõltub seda kasutavate korterite arvust
ja kinnistutel nädalas tekkivast jäätmekogusest.
(7) Aia- ja haljastujäätmeid tuleb kompostida kinnistul või viia kompostimisplatsile.";

3) paragrahvi 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 20. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid
(1) Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid:
1) segaolmejäätmed;
2) paber ja kartong;
3) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.
(2) Korraldatud jäätmeveoga võidakse hõlmata ka teisi jäätmeliike, kui selle tingib oluline avalik
huvi või õigusaktidest tulenevad nõuded.";
4) paragrahvi 21 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 21. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide vedamise sagedus ja aeg";
5) paragrahvi 21 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:
"(11) Paberi ja kartongi kogumismahutid tühjendatakse tiheasustusaladel vähemalt üks kord 12
nädala jooksul.
"(12) Biojäätmete kogumismahutid tühjendatakse vähemalt üks kord 14 päeva jooksul.";
6) paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Kui jäätmevaldaja ja jäätmevedaja ei ole sõlminud jäätmeveolepingut või kui nad ei ole
kokku leppinud teisiti, toimub mahutite tühjendamine eeskirja paragrahvis 21 määratud
sagedusega. Vedaja koostab veograafiku ja edastab selle jäätmevaldajale.";
7) paragrahvi 25 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(4) Kui jäätmevaldaja ei ole kahe kuu möödumisel korraldatud jäätmeveoga liitumisest
sõlminud kirjalikku jäätmeveolepingut või pole erandkorras vabastatud korraldatud jäätmeveoga
liitumisest, on vedajal õigus rakendada tasu tühisõidu eest vastavalt eeskirja paragrahvis 21
sätestatud jäätmete vedamise sagedusele. Tasu tühisõidu eest on 100% 140-liitrise
segaolmejäätmete kogumismahuti tühjendamise teenustasust tingimusel, kui konteiner on
puudunud või pole olnud kättesaadav.";
8) paragrahvi 29 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Kogumismahutite tühjendamise sagedus on kindlaks määratud eeskirja paragrahvis 21.
(2) Kui eeskirja paragrahvis 21 kindlaksmääratud mahutite tühjendamise sagedusele vaatamata
on jäätmemahuti ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või
ümbruskonna reostuse oht, tuleb kogumismahuti tühjendada sagedamini.".
§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine
Laheda Vallavolikogu 13. juuni 2016. a määrus nr 10 "Laheda valla korraldatud jäätmeveo
tingimused ja kord" tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.
(2) Määruse § 2 jõustub 2019. aasta 1. detsembril.
/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 22.05.2019 määruse eelnõu nr 1-4/43 "Põlva Vallavolikogu
17. mai 2018. a määruse nr 1-2/39 "Põlva valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine" juurde
Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 365 kohaselt kuulub volikogu
ainupädevusse jäätmehoolduseeskirja kehtestamine. Sama paragrahvi punkti 366 kohaselt kuulub
volikogu ainupädevusse ka jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu,
vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenustasu suuruse määramise
korra kehtestamine.
Jäätmeseaduse (edaspidi JäätS) § 66 lõike 4 kohaselt jäätmeliigid, millele kohaldatakse
korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu
suuruse määramise kord kehtestatakse valla- või linnavolikogu määrusega. § 71 lõike 1 kohaselt
kehtestatakse jäätmehoolduseeskiri jäätmehoolduse korraldamiseks kohaliku omavalitsuse
üksuses volikogu määrusega.
Pakendiseaduse (edaspidi PakS) § 15 lõike 1 kohaselt määrab kohaliku omavalitsuse organ
kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestab need
jäätmehoolduseeskirjas.
Põlva Vallavolikogu 17. mai 2018. a määrus nr 1-2/39 "Põlva valla jäätmehoolduseeskiri" vajab
täiendamist ja täpsustamist korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide osas. Euroopa
Parlament on toetanud jäätmete ringlusse võtmise suurendamist ja prügilatesse ladestamise
vähendamist, et saavutada Euroopa Liidus (edaspidi EL) ringmajandusele ülemineku eesmärgid.
2018. aasta maikuus võeti vastu neli direktiivi, mis hõlmasid teiste seas alljärgnevaid
põhielemente:
1. ELi ühine eesmärk võtta 2035. aastaks ringlusesse 65% olmejäätmeid (2025. aastaks 55% ja
2030 aastaks 60%);
2. ELi ühine eesmärk võtta 2030. aastaks ringlusse 70% pakendijäätmeid;
3. siduv eesmärk vähendada 2035. aastaks prügilasse ladestamist maksimaalselt 10%ni
olmejäätmetest;
4. liigiti kogutud jäätmete prügilasse ladestamise keeld ning kohustus koguda biojäätmeid liigiti
2023. aastaks ning tekstiile ja kodumajapidamistest pärit ohtlikke jäätmeid 2025. aastaks.
Seadusandlusest tuleneva nõude vajalikkus ja põhjendatus:
- oluline on, et väheneks jäätmete ladestamine prügilatesse, millega on võimalik vähendada
keskkonnariske
- kui biolagunevad jäätmed visata olmeprügi konteinerisse, ei ole neid hiljem võimalik
taaskasutusse suunata
- valikkogumisega on võimalik vähendada olmejäätmete veole tehtavaid kulutusi.
Jäätmevaldajatel on ka praegu jäätmete liigiti kogumise kohustus, kuid hetkel kehtivas
jäätmehoolduseeskirjas ei ole paberi ja kartongi ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Arvestades vastu võetud direktiivide eesmärke ning asjaolu,
et vajalik on korraldada uus jäätmeveo kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus, on otstarbekas
jäätmehoolduseeskirja muuta.
Muudatusettepaneku alusel on paberi- ja kartongi kogumismahuti kohustuslik kinnistutel, kus on
vähemalt viis korterit. Alljärgnev tabel kajastab asukoha järgi kohustuse järgimist:
Asukoht
Majade arv
Korterite arv
Aarna
3
12
Ahja alevik
1
6
3
8
1
11
2
12

Himma
Himmaste

Jaanimõisa
Karilatsi
Kauksi
Kiisa
Lahe
Lootvina
Mammaste

Miiaste
Mooste alevik

Mõtsküla
Peri

Põlva linn

1
1
1
1
2
4
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
4
1
2
3
1
1
3
1
1
4
1
1
1
3
1
2
3
4
2
14
1
9
2
3
7
9
1
6
2
11
1
1
4
1

16
17
27
12
6
8
12
16
24
8
12
8
8
12
16
12
8
8
5
8
11
12
15
8
8
12
15
16
24
12
8
12
16
18
24
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
24
27
30
32
34
36
42

Rosma
Suurküla
Taevaskoja
Tilsi

Tännassilma
Vardja
Vastse-Kuuste alevik

3
1
1
6
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3

45
48
55
60
75
90
6
8
7
12
16
18
24
7
12
5
6
8
12
15

Muudatusettepaneku alusel on biojäätmete kogumismahuti kohustuslik kinnistutel, kus on
vähemalt kümme korterit. Alljärgnev tabel kajastab asukoha järgi kohustuse järgimist:
Asukoht
Majade arv
Korterite arv
Aarna
3
12
Ahja alevik
1
11
2
12
1
16
1
17
1
27
Himma
1
12
Himmaste
1
12
1
16
2
24
Jaanimõisa
1
12
Kauksi
2
12
1
16
Kiisa
1
12
Mammaste
1
11
2
12
3
15
Mooste alevik
3
12
1
15
1
16
4
24
Mõtsküla
1
12
Peri
1
12
3
16
1
18
2
24
Põlva linn
1
10
9
12
2
14
3
15

Tilsi

Tännassilma
Vastse-Kuuste alevik

7
9
1
6
2
11
1
1
4
1
3
1
1
6
2
2
1
1
1
2
1
1
3

16
18
20
24
27
30
32
34
36
42
45
48
55
60
75
90
12
16
18
24
12
12
15

Alljärgnevalt on välja toodud hinnad erinevate jäätmevedajate ja KOV piirkondade kohta (hind
kujuneb piirkonnapõhiselt ning erisusi arvestades).
Tartu linna 1. piirkond (kesklinna piirkond) –
(hinnad sisaldavad käibemaksu)
Jäätmeliik
Mahuti
Regulaarne
tüüp
graafikujärgne
tühjendus
Olmejäätmed 140 l
2,16 €
240 l
3,05 €
2500 l
19,72 €
Paber
ja 800 l
0,00 €
kartong
1100 l
0,00 €
Biojäätmed
140 l *
0,62 €
240 l *
1,08 €
Tühisõit
kord
0,74 €

OÜ EKOVIR, hinnad kehtivad alates 01.01.2019
Graafikuväline
tellimusel
tühjendus
2,59 €
3,51 €
23,66 €
0,00 €
0,00 €
0,71 €
1,24 €
0,74 €

Tartu linna 2. piirkond (nt Aardla, Riia mnt piirkond) – Eesti
kehtivad alates 01.01.2019 (hinnad sisaldavad käibemaksu)
Jäätmeliik
Mahuti tüüp Regulaarne
Graafikuväline
graafikujärgne tellimusel
tühjendus
tühjendus
Olmejäätmed 140 l
1,49 €
240 l
2,54 €
2500 l
26,54 €
Paber
ja 660 l
0,00 €
kartong
2500 l
0,00 €
Biojäätmed
140 l *
0,40 €
240 l *
0,68 €
-

Konteineri
rent (kuu)

Konteineri
müük (tk)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-

58,80 €
70,00 €
700,00 €
250,00 €
260,00 €
58,80 €
70,00 €
-

Keskkonnateenused AS, hinnad
Konteineri
rent (kuu)

Konteineri
müük (tk)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

47,00 €
60,00 €
756,00 €
216,00 €
756,00 €
47,00 €
60,00 €

Graafikuvälise olmejäätmete veo tellimisel rakendatakse tavahinnakirjast 15% kõrgemat
teenustasu võrreldes tavahindadega.
Tartu linna 3. piirkond (nt Ihaste) – Ragn-Sells AS, hinnad kehtivad alates 01.01.2019 (hinnad
sisaldavad käibemaksu)
Jäätmeliik
Mahuti tüüp Regulaarne
Graafikuväline Tühisõit
Konteineri
graafikujärgne tellimusel
rent (kuu)
tühjendus
tühjendus
Olmejäätmed 140 l
2,75 €
3,16 €
1,55 €
3,00 €
240 l
3,80 €
4,38 €
1,75 €
3,00 €
2500 l
23,30 €
26,80 €
1,86 €
27, 60 €
Paber
ja 240 l
0,00 €
0,00 €
3,00 €
kartong
660 l
0,00 €
0,00 €
3,00 €
Biojäätmed
140 l *
1,28 €
0,30 €
3,00 €
240 l *
2,20 €
0,51 €
3,00 €
* Tühjendamine sisaldab konteineri vooderduskoti vahetamist, biokott on tasuline (140 l kott
2 €/tk; 240 l kott 2,50 €/tk).
Võru vald Lasva piirkond – Eesti Keskkonnateenused AS, hinnad kehtivad
(hinnad sisaldavad käibemaksu)
Jäätmeliik
Mahuti tüüp Regulaarne
Graafikuväline Konteineri
graafikujärgne tellimusel
rent (kuu)
tühjendus
tühjendus
Olmejäätmed 140 l
3,25 €
3,00 €
240 l
4,93 €
3,60 €
2500 l
39,36 €
20,40 €
Paber
ja 660 l
0,00 €
3,60 €
kartong
2500 l
0,00 €
20,40 €
Graafikuväline tellimine reguleeritud hankedokumentides.

alates 02.07.2019
Konteineri
müük (tk)
47,00 €
60,00 €
756,00 €
-

Elva vald – Eesti Keskkonnateenused AS, hinnad kehtivad alates 01.10.2018 (hinnad sisaldavad
käibemaksu)
Jäätmeliik
Mahuti tüüp Regulaarne
Graafikuväline Konteineri
Konteineri
graafikujärgne tellimusel
rent (kuu)
müük (tk)
tühjendus
tühjendus
Olmejäätmed 140 l
1,84 €
2,22 €
47,00 €
240 l
3,16 €
2,64 €
60,00 €
2500 l
23,82 €
16,80 €
756,00 €
Paber
ja 660 l
0,00 €
6,90 €
216,00 €
kartong
2500 l
0,00 €
16,80 €
756,00 €
Biojäätmed
140 l *
1,84 €
2,22 €
47,00 €
240 l *
3,16 €
2,64 €
60,00 €
Graafikuväline tellimine reguleeritud hankedokumentides.
Pakendijäätmete kogumine
Põlva valla jäätmehoolduseeskirja §-s 7 on sätestatud ja määratud kindlaks Põlva valla
haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid. Põlva vallas on pakendijäätmete
kogumisviisideks määratud avalike kogumispunktide kaudu kogumine või kogumine
jäätmevaldaja kinnistult eraldi kogumismahuti või jäätmekotiga.
Vastavalt PakS § 174 lõike 1 punktile 1 on taaskasutusorganisatsiooni kohustus tagada
üleriigiline pakendi ja pakendijäätmete kogumine. Tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel

peab
taaskasutusorganisatsioon
tagama,
et
kogumiskohtade
tihedus
iga
taaskasutusorganisatsiooni kohta oleks järgmine:
1. kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril –
vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses;
2. kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril –
vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses;
3. kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril – kohaliku omavalitsuse
territooriumil paiknevates asulates, arvestusega üks kogumiskoht 500 elaniku kohta.
Tulenevalt PakS § 171 lõikest 2 peab kohaliku omavalitsuse organ võimaldama
taaskasutusorganisatsioonidel täita eelnimetatud tingimusi.
Pakendijäätmete äraveoks on võimalik tellida pakendikoti teenus, mis on mõeldud eramaja
klientidele (KÜ-dele konteiner). Teenus on tasuta nendele piirkondadele, mis asuvad Ragn-Sells
ASi pakendikoti piirkondade nimekirjas. Põlva vallas on selleks Põlva linn. Teistes piirkondades
on teenus tasuline, ehk alates 1,80 eurot kuu. Täpsemate kokkulepete tarvis on vaja ettevõttega
ühendust
võtta.
Teenust
on
võimalik
tellida,
kuna
seda
koordineerivad
taaskasutusorganisatsioonid ning Ragn-Sells AS on nende koostööpartner.
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Põlva Vallavolikogu 17. mai 2018. a määruses nr 1-2/39 "Põlva valla jäätmehoolduseeskiri"
tehakse järgmised muudatused:
Kehtiva määruse tekst
§ 2. Mõisted
(1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises
tähenduses:
1) aia- ja haljastujäätmed – aedade ja
haljasalade hooldamisel tekkinud
biolagunevad jäätmed (rohi, lehed ja oksad);
§ 8. Paberi ja kartongi ning
haljastujäätmete käitlemine
(1) Kinnistul, kus paber ja kartong ei leia
kohapealset taaskasutust, tuleb paberit ja
kartongi koguda liigiti, viies nimetatud
jäätmed jäätmejaama või põletades need
küttekoldes.
(2) Kinnistul tuleb haljastujäätmeid koguda
liigiti, kompostida kinnistul või viia
kompostimisplatsile.
(3) Kinnistule võib paigaldada eraldi
kogumismahuti paberi ja kartongi ning
haljastujäätmete kogumiseks, mille
regulaarset tühjendamist korraldab
jäätmevaldaja kehtestatud teenustasu eest.
(4) Kui mitteelamumaa sihtotstarbega
kinnistul tekib paberit ja kartongi,
immutamata puitu ja biolagunevaid jäätmeid
eraldi üle 25 kg nädalas, tuleb seda liiki
jäätmed eraldi koguda ning viia jäätmejaama
või paigutada eraldi kogumismahutisse ning
anda üle vastavat jäätmeluba omavale isikule.

Eelnõu tekst
§ 2. Mõisted
1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises
tähenduses:
1) biojäätmed – biolagunevad aia- ja
haljastujäätmed ning kodumajapidamises,
jaemüügikohas,
toitlustusasutuses
ning
toiduainetööstuses
tekkinud
köögija
sööklajäätmed;
"§ 8. Biolagunevate jäätmete käitlemine
(1) Jäätmevaldajal on kohustus koguda
kinnistul
liigiti
paberit
ja
kartongi,
biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning
aia- ja haljastujäätmeid. Lähtuvalt korterite
arvust peavad kinnistul olema järgmised
mahutid:
1) paberi- ja kartongi kogumismahuti, kui
kinnistul on vähemalt viis korterit;
2) biojäätmete kogumismahuti, kui kinnistul
on vähemalt kümme korterit.
(2) Üksikelamu kinnistul ja vähem kui viie
korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistul
tuleb paberit ja kartongi koguda liigiti ning
viia need jäätmejaama või anda üle vedajale
või jäätmekäitlejale.
(3) Üksikelamu kinnistul ei pea olema
biojäätmete mahutit juhul, kui biojäätmed
kogutakse liigiti ning kompostitakse eeskirja
§-s 12 sätestatud nõuete kohaselt.
(4) Liigiti kogutavad biojäätmed tuleb
mahutisse paigutada paberist või muust

Käesoleva lõike tähenduses ei loeta paberi ja
kartongi hulka kuuluvaks dokumente, mis
tuleb hävitada õigusaktides sätestatud
juhtudel.

biolagunevast materjalist kotti pakendatuna.
Biojäätmeid võib paigutada konteinerisse
lahtiselt, kui konteiner on vooderdatud
biolaguneva kotiga. Biojäätmete mahutisse ei
tohi panna kompostimiseks kõlbmatuid
jäätmeid.
(5) Kinnistul, mis ei ole elamumaa
sihtotstarbega, tuleb paberit ja kartongi ning
biojäätmeid koguda liigiti. Lähtuvalt tekkivate
jäätmete kogusest peavad kinnistul olema
järgmised mahutid:
1) paberi- ja kartongi kogumismahuti, kui
jäätmeid tekib nädalas enam kui 50 kg;
2) biojäätmete kogumismahuti, kui jäätmeid
tekib nädalas enam kui 50 kg või kui kinnistul
tegutseb toitlustusasutus, sh restoran või muu
toitlustusteenust pakkuv ettevõte, lasteaed,
kool või haigla.
(6) Ühise mahuti tühjendamise sagedus ja
mahuti suurus sõltub seda kasutavate korterite
arvust ja kinnistutel nädalas tekkivast
jäätmekogusest.
(7) Aia- ja haljastujäätmeid tuleb kompostida
kinnistul või viia kompostimisplatsile.
§ 20. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
§ 20. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
jäätmeliigid
jäätmeliigid
Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud (1) Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud
segaolmejäätmed.
järgmised jäätmeliigid:
1) segaolmejäätmed;
2) paber ja kartong;
3) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.
(2) Korraldatud jäätmeveoga võidakse hõlmata
ka teisi jäätmeliike, kui selle tingib oluline
avalik huvi või õigusaktidest tulenevad
nõuded.
§ 21. Segaolmejäätmete vedamise sagedus
§ 21. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
ja aeg
jäätmeliikide vedamise sagedus ja aeg
(1) Segaolmejäätmete kogumismahutit peab
(1) Segaolmejäätmete kogumismahutit peab
tühjendama sagedusega, mis väldib selle
tühjendama sagedusega, mis väldib selle
ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning
ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning
ümbruskonna reostust, kuid mitte harvem kui ümbruskonna reostust, kuid mitte harvem kui
üks kord nelja nädala jooksul tiheasustusalalt üks kord nelja nädala jooksul tiheasustusalalt
ja mitte harvemini kui üks kord 12 nädala
ja mitte harvemini kui üks kord 12 nädala
jooksul hajaasustusalalt.
jooksul hajaasustusalalt.
(2) Tiheasustusalalt, kus biojäätmete
(11) Paberi ja kartongi kogumismahutid
kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, tühjendatakse tiheasustusaladel vähemalt üks
võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada
kord 12 nädala jooksul
üks kord 12 nädala jooksul.
(12)
Biojäätmete
kogumismahutid
(3) Kogumismahutite tühjendamine ja
tühjendatakse vähemalt üks kord 14 päeva
jäätmete vedu elamupiirkondades on keelatud jooksul.
ajavahemikul kella 23.00 õhtul kuni 6.00
(2) Tiheasustusalalt, kus biojäätmete
hommikul, välja arvatud vallavalitsuse eriloa kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud,
alusel.
võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks
kord 12 nädala jooksul.
(3) Kogumismahutite tühjendamine ja

§ 25. Jäätmeveolepingu sõlmimine
jäätmevaldajaga
(1) Jäätmevaldaja ja jäätmevedaja juhinduvad
vastastikuste õiguste ja kohustuste
kindlaksmääramisel käesolevast eeskirjast ja
teistest korraldatud jäätmevedu
reguleerivatest õigusaktidest.
(2) Jäätmevaldaja sõlmib jäätmevedajaga
lepingu, kui jäätmevaldaja soovib eeskirjas
nõutust sagedamat veograafikut, rendib
vedajalt konteineri või kui jäätmevaldajad
kasutavad ühist konteinerit. Minimaalse
nõutud sagedusega teeninduse korral ning
juhul kui jäätmevaldaja ei soovi
lisateenuseid, sõlmitakse jäätmeveoleping
ainult jäätmevaldaja soovil
(3) Kui jäätmevaldaja ja jäätmevedaja ei ole
sõlminud jäätmeveolepingut või kui nad ei
ole kokku leppinud teisiti, toimub mahutite
tühjendamine eeskirja paragrahvi 21 lõigetes
1 ja 2 määratud sagedusega. Vedaja koostab
veograafiku ja edastab selle jäätmevaldajale.
(4) Kui jäätmevaldaja ei ole kahe kuu
möödumisel korraldatud jäätmeveoga
liitumisest sõlminud kirjalikku
jäätmeveolepingut või pole saanud vabastust
korraldatud jäätmeveost on vedajal õigus
rakendada tasu tühisõidu eest vastavalt
eeskirja paragrahvis 21 lõigetes 1 ja 2
sätestatud jäätmete vedamise sagedusele.
Tasu tühisõidu eest on 100% 140-liitrise
segaolmejäätmete kogumismahuti
tühjendamise teenustasust, tingimusel, kui
konteiner on puudunud või pole olnud
kättesaadav.
§ 29. Kogumismahuti tühjendamine
(1) Kogumismahuti tühjendamise sagedus on
kindlaks määratud eeskirja paragrahvi 21
lõigetes 1 ja 2.
(2) Kui eeskirja paragrahvi 21 lõigetes 1 ja 2
kindlaksmääratud mahutite tühjendamise
sagedusele vaatamata on jäätmemahuti
ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui
on suurenenud kahjurite tekke või
ümbruskonna reostuse oht, tuleb
kogumismahuti tühjendada sagedamini.
(3) Jäätmevaldaja on kohustatud hoidma
mahutite ümbruse puhtana ning kokkuleppel
vedajaga reguleerima kogumismahutite
tühjendamise sagedust selliselt, et oleks
välditud kogumismahutite ületäitumine ja

jäätmete vedu elamupiirkondades on keelatud
ajavahemikul kella 23.00 õhtul kuni 6.00
hommikul, välja arvatud vallavalitsuse eriloa
alusel.
§ 25. Jäätmeveolepingu sõlmimine
jäätmevaldajaga
1) Jäätmevaldaja ja jäätmevedaja juhinduvad
vastastikuste õiguste ja kohustuste
kindlaksmääramisel käesolevast eeskirjast ja
teistest korraldatud jäätmevedu reguleerivatest
õigusaktidest.
(2) Jäätmevaldaja sõlmib jäätmevedajaga
lepingu, kui jäätmevaldaja soovib eeskirjas
nõutust sagedamat veograafikut, rendib
vedajalt konteineri või kui jäätmevaldajad
kasutavad ühist konteinerit. Minimaalse
nõutud sagedusega teeninduse korral ning
juhul kui jäätmevaldaja ei soovi lisateenuseid,
sõlmitakse jäätmeveoleping ainult
jäätmevaldaja soovil
(3) Kui jäätmevaldaja ja jäätmevedaja ei ole
sõlminud jäätmeveolepingut või kui nad ei ole
kokku leppinud teisiti, toimub mahutite
tühjendamine
eeskirja
paragrahvis
21
määratud sagedusega. Vedaja koostab
veograafiku ja edastab selle jäätmevaldajale.
(4) Kui jäätmevaldaja ei ole kahe kuu
möödumisel
korraldatud
jäätmeveoga
liitumisest
sõlminud
kirjalikku
jäätmeveolepingut või pole erandkorras
vabastatud
korraldatud
jäätmeveoga
liitumisest, on vedajal õigus rakendada tasu
tühisõidu eest vastavalt eeskirja paragrahvis 21
sätestatud jäätmete vedamise sagedusele. Tasu
tühisõidu eest on 100% 140-liitrise
segaolmejäätmete
kogumismahuti
tühjendamise teenustasust tingimusel, kui
konteiner on puudunud või pole olnud
kättesaadav.
§ 29. Kogumismahuti tühjendamine
1) Kogumismahutite tühjendamise sagedus on
kindlaks määratud eeskirja paragrahvis 21.
(2) Kui eeskirja paragrahvis 21
kindlaksmääratud mahutite tühjendamise
sagedusele vaatamata on jäätmemahuti
ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on
suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna
reostuse oht, tuleb kogumismahuti tühjendada
sagedamini.
(3) Jäätmevaldaja on kohustatud hoidma
mahutite ümbruse puhtana ning kokkuleppel
vedajaga reguleerima kogumismahutite
tühjendamise sagedust selliselt, et oleks
välditud kogumismahutite ületäitumine ja
nende ümbruse reostumine.

nende ümbruse reostumine.
(4) Jäätmeveok peab olema kinnine ja
varustatud kogumismahuti tühjendamiseks
vajaliku tõstemehhanismiga. Jäätmeveokist ei
tohi laadimise ega vedamise ajal keskkonda
sattuda jäätmeid ega jäätmetest imbuvaid
vedelikke või nõrgvett. Suurjäätmeid ning
ehitusjäätmeid tohib vedada lahtises
veovahendis, tagades, et vedamise ajal ei
sattu jäätmeid keskkonda.
(5) Jäätmekäitleja, kes veab jäätmeid
jäätmekäitluskohta, on kohustatud:
1) koguma kokku kogumismahuti
tühjendamisel või vedamise käigus maha
kukkunud jäätmed;
2) pärast kogumismahuti tühjendamist
paigutama mahuti selle endisesse asukohta
selliselt, et oleks tagatud liiklusohutus ning
konteinerile vaba ligipääs;
3) vedama jäätmeid õigusaktidega sätestatud
korras;
4) korraldama jäätmevedu elanikkonda ja
liiklust vähimal häirival viisil

(4) Jäätmeveok peab olema kinnine ja
varustatud kogumismahuti tühjendamiseks
vajaliku tõstemehhanismiga. Jäätmeveokist ei
tohi laadimise ega vedamise ajal keskkonda
sattuda jäätmeid ega jäätmetest imbuvaid
vedelikke või nõrgvett. Suurjäätmeid ning
ehitusjäätmeid tohib vedada lahtises
veovahendis, tagades, et vedamise ajal ei sattu
jäätmeid keskkonda.
(5) Jäätmekäitleja, kes veab jäätmeid
jäätmekäitluskohta, on kohustatud:
1) koguma kokku kogumismahuti
tühjendamisel või vedamise käigus maha
kukkunud jäätmed;
2) pärast kogumismahuti tühjendamist
paigutama mahuti selle endisesse asukohta
selliselt, et oleks tagatud liiklusohutus ning
konteinerile vaba ligipääs;
3) vedama jäätmeid õigusaktidega sätestatud
korras;
4) korraldama jäätmevedu elanikkonda ja
liiklust vähimal häirival viisil

Määruse muutmisel on omavalitsusel võimalus korraldatud jäätmeveoga hõlmata lisaks
segaolmejäätmetele ka paber ja kartong ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.
Määrusega muudetakse Põlva Vallavolikogu 17. mai 2018. a määrust nr 1-2/39 "Põlva
valla jäätmehoolduseeskiri".
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne täiendavaid kulusid valla eelarvele.
Määruse jõustumine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 lõikele 1 jõustuvad volikogu määrused
kolmandal päeval pärast nende avaldamist Riigi Teatajas, kui määruses eneses ei ole sätestatud
hilisemat jõustumise tähtaega.
Vallavalitsus teeb ettepaneku jõustada määrus kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi
Teatajas.
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud paberi ja kartongi ning biolagunevate köögi- ja
sööklajäätmete vedu rakendatakse uue kontsessioonilepingu sõlmimisel arvestades erinevates
veopiirkondades kontsessiooniperioodi lõppemise tähtaegasid.

Korraldatud jäätmeveo kehtivad lepingud
Endise valla nimi Teenuse pakkuja
Ahja
Vabaturg
Mooste
Eesti Keskkonnateenused AS
Laheda
Eesti Keskkonnateenused AS
Vastse-Kuuste
Eesti Keskkonnateenused AS
Põlva
Eesti Keskkonnateenused AS

Lepingu lõppemine
30.09.2019
30.11.2019
30.11.2019
31.05.2020

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 12.06.2019 ning edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
JäätS § 71 lõike 3 alusel esitati määruse eelnõu arvamuse saamiseks Keskkonnaametile.
Keskkonnaamet andis arvamuse 14.06.2019 asudes seisukohale, et muudatused on kooskõlas
jäätmeseaduse § 71 lõike 2 nõuetega ning puuduvad täiendavad ettepanekud.
Põlva Vallavolikogu menetles eelnõud 27.06.2019 istungil, kus lepiti kokku, et analüüsitakse,
missuguseid jäätmeliike oleks veel vajalik hõlmata korraldatud jäätmeveoga ning kogutakse
lisaandmeid omavalitsusetest, kus korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud paber ja kartong ning
biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, võimaliku mõju kohta hinna osas.
Volikogu esimees suunas eelnõu menetlemiseks arengukomisjonile, majanduskomisjonile ja
kogukonna- ja külaelukomisjonile.
Määruse jaotuskava
Avaldamiseks Riigi Teatajale
DELTA kaudu teadmiseks Reelika Raig, Mihkel Kala, Martti Rõigas, Kaira Perv, Eliko Saks
Keskkonnaamet – info@keskkonnaamet.ee
Eelnõu koostaja
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

