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MÄÄRUS 

 
 
 

Uulu                                                                                                   28. juuni 2006 nr 14 
 
 
Tahkuranna Vallavolikogu määruse 30.06.2005 
nr 13 “Korraldatud jäätmeveole ülemineku 
korra ja korraldatud jäätmeveo rakendamise 
juhendi kehtestamine” muutmine. 
 
 
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 365 
ja Jäätmeseaduse § 66 lg 4 alusel. 
 
§ 1 Tahkuranna Vallavolikogu määruse 30.06.2005 nr 13 “Korraldatud jäätmeveole 
ülemineku korra ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi kehtestamine” muutmine 
(1) Punkt 4 “Korraldatud jäätmeveoga haaratud jäätmeliigid” alapunkt 4.1 kehtestatakse 
järgmiselt: 

Jäätmeteks, mille kogumine ja vedamine punktis 3.2 nimetatud Tahkuranna valla 
haldusterritooriumi aladel toimub vastavalt korraldatud jäätmeveo nõuetele, on 
järgmised Vabariigi Valitsuse 6.aprilli 2004 a määrusega nr 102 “Jäätmete, 
sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” kehtestatud jäätmeliikide nimistu jaotuskoodi 
20 03 01 all nimetatud segaolmejäätmed kõikidel hoonestatud ja hoonestatavatel 
(alates ehitamise alustamise teatise esitamisest) maaüksustel. 

(2) Punkt 4 “Korraldatud jäätmeveoga haaratud jäätmeliigid” alapunkt 4.1.1.2 kuni 
4.1.1.6 tunnistada kehtetuks. 
(3) Punkt 4 “Korraldatud jäätmeveoga haaratud jäätmeliigid” alapunkt 4.2 tunnistada 
kehtetuks. 
(4) Punkt 4 “Korraldatud jäätmeveoga haaratud jäätmeliigid” alapunkt 4.3 kehtestada 
järgmiselt: 
Korraldatud jäätmeveoga ei ole haaratud muud punktis 4.1 nimetamata jäätmed. 
(5) Punkt 4 “Korraldatud jäätmeveoga haaratud jäätmeliigid” alapunkt 4.4 kehtestada 
järgmiselt: 

Punktis 4.1 nimetatud jäätmed kogutakse segaolmejäätmete kogumismahutisse. 
(6) Punkt 6 “Jäätmekäitluskohad” alapunkt 6.1 tunnistada kehtetuks. 
(7) Punkt 6 “Jäätmekäitluskohad” alapunkt 6.2 kehtestada järgmiselt: 

“Jäätmete ladustamine ja ladestamine toimub ainult selleks ettenähtud kohtades. 
Prügilasse ladestamisele suunatud jäätmed tuleb viia Paikuse prügilasse. 
 
 
 
 
 



 
 

(8) Punkt 7 “Korraldatud jäätmeveoga liitumine ja korraldatud jäätmeveo leping” 
alapunkt 7.7 kehtestada järgmiselt: 

Jäätmevaldaja maksab korraldatud jäätmeveo eest teenustasu vastavalt 
jäätmevedaja poolt esitatud arvetele alates korraldatud jäätmeveoga liitumisest 
vastavalt tühjendatava konteineri mahule. 

(9) Punkt 9 “Korraldatud jäätmeveol kasutatavad jäätmete kogumismahutite tüübid” 
alapunkt 9.1 teine lause kehtestada järgmiselt: 

Lubatud on kasutada kaanega suletavaid metallist või plastist väikekonteinereid 
mahuga 80 kuni 800 liitrit ja kaanega suletavaid metallist konteinereid mahuga 
1,5 m³, 2,5 m³ ja 4,5 m³. 

(10) Punkt 9 “Korraldatud jäätmeveol kasutatavad jäätmete kogumismahutite tüübid” 
alapunkt 9.2 tunnistada kehtetuks. 

(11) Punkt 10 ”Teenustasude piirmäärad ning teenustasude piirmäärade muutmise kord” 
punkt 10.1 kehtestada järgmiselt: 

Korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärad (koos käibemaksuga) kehtestab 
Tahkuranna Vallavolikogu segaolmejäätmete kogumise ja vedamise kohta 
järgmiselt: 

Konteiner Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäär 
Eek/tühjenduskord 
 

Segaolmejäätmed 
 

 

Maht 80 l  40,0 
kuni 140 l  57,6 
kuni 240 l  62,4 
kuni 370 l  82,9 
kuni 660 l  104,0 
kuni 800 l  120,0 
kuni 1,5 m³  200,0 
kuni 2,5 m³  284,0 
kuni 4,5 m³  502,0 
 
Märkus: Teenustasu piirmäär ei sisalda konteineri laenutushinda. 
 
§ 2. Määruse jõustumine 
Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist. 
 
 
 
 
Kalmer Metsaoru 
Volikogu esimees 
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Tahkuranna valla korraldatud jäätme- 
Veole ülemineku korra ja korraldatud  
jäätmeveo rakendamise juhendi kehtestamine 
 
 
 
Võttes aluseks jäätmeseaduse §66 lg4, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lg1 p366 ja 
Tahkuranna valla põhimääruse §21 lg1 p36, Tahkuranna Vallavolikogu 
 
m ä ä r a b: 
 

1. Kehtestada Tahkuranna valla korraldatud jäätmeveole ülemineku korra ja korraldatud 
jäätmeveo rakendamise juhend (lisatud).  

 
2. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avo Rahu 
Vallavolikogu esimees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TAHKURANNA VALLA KORRALDATUD JÄÄTMEVEOLE ÜLEMINEKU KORD JA 
KORRALDATUD JÄÄTMEVEO RAKENDAMISE JUHEND 

 
 
1.Üldsätted  
2. Terminid ja mõisted  
3. Korraldatud jäätmeveo piirkond  
4. Korraldatud jäätmeveoga haaratud jäätmeliigid  
5. Korraldatud jäätmeveo sagedus  
6. Jäätmekäitluskohad  
7. Korraldatud jäätmeveoga liitumine ja korraldatud jäätmeveo leping  
8. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kord  
9. Korraldatud jäätmeveol kasutatavad jäätmete kogumismahutite tüübid  
10. Teenustasude piirmäärad ning teenustasude piirmäärade muutmise kord  
11. Avaliku konkursi korraldamine ja eri- või ainuõiguse andmine  
12. Lõppsätted 
 
 
1. Üldsätted 
 
1.1. Käesoleva Tahkuranna vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korraga ja korraldatud 

jäätmeveo rakendamise juhendiga (edaspidi kord) sätestatakse järgmist: 
 
1.1.1 korraldatud jäätmeveo veopiirkond;  
1.1.2 korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid;  
1.1.3 korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete kogumise ja vedamise tingimused, 
sealhulgas vedamise sagedus ja aeg;  
1.1.4 korraldatud jäätmeveoga seotud jäätmekäitluskohad;  
1.1.5 korraldatud jäätmeveoga liitumise ja mitteliitunuks lugemise tingimused;  
1.1.6 korraldatud jäätmeveol kasutatavad jäätmete kogumismahutite tüübid;  
1.1.7 korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise teenustasude piirmäärad ja 
piirmäärade muutmise kord;  
1.1.8 avaliku konkursi korraldamise ja ainuõiguse andmise tingimused. 
 
2. Terminid ja mõisted  
 
2.1. Käesolevas korras kasutatakse alljärgnevaid termineid ja mõisteid järgmises tähenduses 
(toodud tähestikulises järjekorras): 
 
2.1.1 Avalik konkurss on konkurentsiseaduse ning Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001. a 
määrusega nr 303 „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“ alusel 
korraldatav avalik konkurss jäätmevedajale korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete 
vedamise ainuõiguse andmiseks konkreetses jäätmeveo piirkonnas;  
 
2.1.2 Ettevõtja on isik, kes osaleb avalikul konkursil ja esitab oma pakkumise;  
 
2.1.3 Jäätmeveoleping on olmejäätmete valdaja, kui tellija, ja jäätmevedaja, kui töövõtja, vahel 
või läbi vahendaja sõlmitud leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse jäätmete äraveoks 
või vastava tegevuse vahendamiseks.  



 
2.1.4 Jäätmeveo piirkond on volikogu määrusega kindlaksmääratud omavalitsuse 
haldusterritooriumi osa, kus korraldatakse regulaarne segaolmejäätmete kogumine ja vedu, mida 
teostab üks, selleks ainuõigust omav jäätmevedaja;  
 
2.1.5 Jäätmevedaja on ettevõtja, kellele avaliku konkursi tulemusena on antud ainuõigus 
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas;  
 
2.1.6 Jäätmeveok on jäätmeid kokku pressiv ja konteinerite tühjendamise seadmega varustatud 
eriotstarbeline veok;  
 
2.1.7 Jäätmeveo teenustasud on olmejäätmete valdaja poolt jäätmevedajale, segaolmejäätmete ja 
taaskasutatavate jäätmete vedamise eest makstavad tasud.  
 
2.1.8 Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast 
määratud jäätmekäitluskohta või –kohtadesse kohaliku omavalitsuse organi korraldatud avaliku 
konkursi korras valitud jäätmevedaja poolt;  
 
2.1.9 Korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärad on käesoleva korraga kehtestatud 
piirhinnad korraldatud jäätmeveo raames taaskasutatavate jäätmete ja segaolmejäätmete 
vedamise eest, millest ei saa olmejäätmete vedamise ainuõigust omava jäätmevedaja teenustasud 
olla kõrgemad;  
 
2.1.10 Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal 
tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed.  
 
2.1.11 Olmejäätmete valdaja on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete tekitaja või 
muu isik või asutus, kelle valduses on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmed. 
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete valdajaks on ka korteriühistu, selle puudumisel 
aga kinnisasja omanik, millel asub elu- või äriruum või hoone kui vallasasja omanik;  
 
2.1.12 Olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine on olmejäätmete 
valdaja erandlik ja tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemise 
kohustusest;  
 
2.1.13 Olmejäätmete vedamine on konkreetses veopiirkonnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 
olmejäätmete laadimine jäätmemahutitest olmejäätmete vedamise ainuõigust omava 
jäätmevedaja jäätmeveoki(te)le, vedamine ning üleandmine jäätmekäitluskohale või suunamine 
jäätmekäitlejale edasiseks käitluseks.  
 
2.1.14 Segaolmejäätmed on olmejäätmed, millest on liigiti kogumise läbi eraldatud suurem osa 
taaskasutatavaid jäätmeid ja ohtlikke jäätmeid;  
 
2.1.15 Taaskasutatavad jäätmed on käesoleva korra mõistes vanapaber ja kartong ning 
pakendijäätmed.  
 
2.1.16 Valla ja jäätmevedaja vaheline leping on jäätmevedaja ja Tahkuranna valla vahel sõlmitav 
leping, millega reguleeritakse jäätmevedaja ja Tahkuranna valla vahelisi õigusi ja kohustusi 
korraldatud jäätmeveo korraldamisel;  
 



2.2 Käesoleva korra punktis 2.1 nimetamata mõiste defineerimisel lähtutakse jäätmeseaduses, 
Tahkuranna valla jäätmehoolduseeskirjas ning teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides 
sisalduvatest terminitest ja mõistetest. 
 
3. Korraldatud jäätmeveo piirkond  
 
3.1. Tahkuranna valla haldusterritoorium moodustab ühise jäätmeveo piirkonna Sindi linna, 
Paikuse valla, Surju valla ja Tori valla haldusterritooriumiga. 
 
3.2. Korraldatud jäätmeveoga on kohustuslikult hõlmatud Tahkuranna valla haldusterritooriumi 
järgmised alad: Uulu küla, Võiste küla, Reiu küla, Laadi küla, Tahkuranna küla, Lepaküla küla, 
Metsaküla küla, Leina küla ja Piirumi küla.  
 
4. Korraldatud jäätmeveoga haaratud jäätmeliigid  
 
4.1 Jäätmeteks, mille kogumine ja vedamine punktis 3.2. nimetatud Tahkuranna valla 
haldusterritooriumi aladel toimub vastavalt korraldatud jäätmeveo nõuetele, on järgmised 
Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete 
nimistu“ kehtestatud jäätmeliikide nimistu jaotuskoodi 20 all loetletud olmejäätmete liigid:  
 
4.1.1 kõikidel hoonestatud ja hoonestatavatel (alates ehitusloa väljastamisest) kinnistutel  
4.1.1.1. 20 03 01 – segaolmejäätmed;  
4.1.1.2. 20 01 01 – paber ja kartong;  
4.1.1.3. 20 01 02 – klaas;  
4.1.1.4. 20 01 39 – plastid;  
4.1.1.5. 20 01 40 – metallid;  
4.1.1.6. 20 03 07 - suurjäätmed.  
 
4.2 Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud ka bussipeatustes, tänavatel, avalikes parkides, 
kalmistutel ning haljasaladel paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine ja 
viimatinimetatud jäätmemahutites asuvate jäätmete vedamine.  
 
4.3 Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud muud, punktides 4.1. ja 4.2. nimetamata jäätmed.  
 
4.4 Punktis 4.1.1.1. nimetatud jäätmeid kogutakse segaolmejäätmete kogumismahutisse. 
Punktides 4.1.1.2., 4.1.1.3. ja 4.1.1.4 , 4.1.1.5 toodud jäätmeliike võib koguda ühte 
taaskasutatavate jäätmete kogumismahutisse. 
 
5. Korraldatud jäätmeveo sagedus 
 
5.1. Jäätmete kogumismahuteid peab Tahkuranna valla haldusterritooriumil tühjendama 
sagedusega, mis väldib nende ületäitumise ja haisu tekke, kuid erinevatel Tahkuranna valla 
haldusterritooriumi aladel mitte harvemini kui  
 
Uulu   Kord kvartalis1, korterelamutes kahe nädala tagant 
Võiste    Kord kvartalis1, korterelamutes kahe nädala tagant 
Reiu   Kord kvartalis1, korterelamutes kahe nädala tagant 
Laadi    Kord kvartalis1 
Tahkuranna   Kord kvartalis1 
Lepaküla   Kord kvartalis1 
Metsaküla   Kord kvartalis1 



Leina    Kord kvartalis1 
Piirumi   Kord kvartalis1 

1 kõikides külades kehtib biolagunevate jäätmete kompostimise nõue. Kui 
biolagunevad jäätmed pannakse prügi hulka konteinerisse, on minimaalne 
veosagedus kõikides külades nelja nädala tagant.  

 
6. Jäätmekäitluskohad 
 
6.1 Alates Paikuse Jäätmekeskuse valmimisest tuleb eraldi kogutud taaskasutatavad jäätmed 
enne edasisse käitlusse suunamist sorteerida Paikuse Jäätmekäitluskeskuse taaskasutus keskuse 
sorteerimisliinil, Raba 39, Pärnus, või läheduse põhimõtet arvestades mõnes teises sarnases 
jäätmekäitluskohas. 
 
6.2. Jäätmete ladustamine või ladestamine toimub ainult selleks ettenähtud kohtades. Prügilasse 
ladestamisele suunatud jäätmed tuleb viia Rääma prügilasse. Paikuse jäätmekeskuse ja prügila 
valmimise järel tuleb jäätmed viia Paikuse prügilasse.  
 
7. Korraldatud jäätmeveoga liitumine ja korraldatud jäätmeveo leping 
 
7.1. Tahkuranna valla haldusterritooriumil loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks kõik 
korraldatud jäätmeveo piirkonda arvatud olmejäätmete valdajad. Olmejäätmete valdaja on 
korraldatud jäätmeveoga liitunud alates käesoleva määruse jõustumisest ja ainuõigust omava 
jäätmevedaja konkreetses jäätmeveo piirkonnas korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima 
hakkamisest (Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel).  
 
7.2. Jäätmevaldaja sõlmib kahe kuu jooksul alates korraldatud jäätmeveoga liitumisest jäätmeveo 
lepingu konkursi korras valitud ainuõigust omava jäätmevedajaga.  
 
7.3. Jäätmeveo lepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine olmejäätmete valdaja ja jäätmevedaja 
vahel ei tühista olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemist. 
 
7.4. Jäätmeveo lepingus sätestatakse: 
 
7.4.1. kas olmejäätmete valdaja üürib jäätmevedajalt jäätmete kogumismahuti, ostab 
jäätmevedajalt jäätmete kogumismahuti või kasutab omale kuuluvat jäätmete kogumismahutit; 
7.4.2. kogumismahuti suurus ja jäätmeveo sagedus ning aeg; 
7.4.3. poolte õigused ja kohustused. 
 
7.5. Jäätmevedajal on õigus volitada kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtteid sõlmima 
olmejäätmete valdajatega jäätmeveo lepinguid jäätmevedaja nimel. 
 
7.6. Erandjuhul võivad jäätmevaldajad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu 
peale ka ühiseid kogumismahuteid, seejuures peavad jäätmekäitluslepingus olema fikseeritud 
kõik ühist kogumismahutit kasutavad jäätmevaldajad. 
 
7.7. Jäätmevaldaja maksab korraldatud jäätmeveo eest teenustasu vastavalt jäätmevedaja poolt 
esitatud arvetele alates korraldatud jäätmeveoga liitumisest.  
 
8. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kord 
8.1. Erandkorras võib kohalik omavalitsus kuni kolmeks aastaks lugeda olmejäätmete valdaja 
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel. 



 
8.2. Tahkuranna valla haldusterritooriumil tegutsev või elav olmejäätmete valdaja esitab soovi 
korral vallavalitsusele kirjaliku avalduse tema tähtajaliseks ja erandkorras mitteliitunuks 
lugemiseks korraldatud jäätmeveoga. 
 
8.3. Kirjalikus avalduses peab olema esitatud vähemalt järgmine informatsioon: 
 
8.3.1. põhjused, miks soovib olmejäätmete valdaja enda mitteliitunuks lugemist 
8.3.2. tähtaeg, mille jooksul soovib olmejäätmete valdaja olla korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunud; 
8.8.3. juriidilise isiku poolt jäätmeseaduse § 39 lõikega 3 nõutavas mahus jäätmekava,  
8.3.4. füüsilise isiku poolt täidetud jäätmeõiend jäätmetekke ja kavandatava käitluse kohta. 
Õiendi vormi kinnitab Tahkuranna Vallavalitsus. 
8.3.5. lepingud, mis on sõlmitud taotleja jäätmekäitluse korraldamiseks. 
 
8.4. Mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja esitab üks kord aastas hiljemalt 30. jaanuariks 
vallavalitsusele kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta.  
 
8.5. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks võib olmejäätmete valdaja lugeda vähemalt ühe 
alljärgneva tingimuse esinemisel: 
 
8.5.1. Olmejäätmete valdaja ei ela teatud perioodi jooksul kinnistul või ei toimu teatud perioodi 
jooksul olmejäätmete valdaja kinnistul mingisugust majandustegevust;  
8.5.2. Juriidilisest isikust olmejäätmete valdajal tekib olmejäätmeid minimaalselt ning valdavaks 
tekkivaks jäätmeliigiks on mitte olmejäätmed (jäätmenimistus jaotisekoodidega 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tähistatud jäätmed) 
8.5.3. Jäätmeveoki ligipääs kinnistule on halbade teeolude tõttu alaliselt või ajutisel takistatud. 
 
8.6. Käesoleva korra punktides 8.1 ja 8.2 nimetatud kirjaliku avalduse menetlemine toimub 
järgmiselt: 
 
8.6.1. Vallavalitsus kontrollib olmejäätmete valdaja avalduse vastavust käesoleva korra punktis 
8.3. toodud nõuetele. Nõuetele mittevastava taotluse saadab vallavalitsus avalduse esitajale 
tagasi märkega avalduse nõuetele mittevastavuse kohta; 
8.6.2. Juhul kui avaldus vastab käesoleva korra punkti 8.3. nõuetele ja avalduses toodud andmed 
vastavad vähemalt ühele käesoleva korra punktis 8.5. esitatud tingimusele, otsustab Tahkuranna 
Vallavalitsus, kas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete valdaja mitteliitunuks 
lugemise taotlus rahuldada või jätta rahuldamata. 
8.6.3. Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise otsustab Tahkuranna Vallavalitsus oma 
korraldusega. Vallavalitsuse korralduses sätestatakse: 
8.6.3.1. olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise põhjused; 
8.6.3.2. mitteliitunuks lugemise ajaline kestus; 
8.6.3.3. mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja kohustus käesoleva korra punktis 8.4. 
esitatava selgituse kohustus 
8.6.4. Käesoleva juhendi punktis 8.1, 8.2 ja 8.3. nimetatud avalduse menetlemine, alates 
avalduse esitamisest kuni punktis 8.6. nimetatud vallavalitsuse korralduse teatavakstegemiseni, 
ei kesta kauem kui üks kuu alates taotluse laekumisest vallavalitsusse. Mõjuval põhjusel 
(täiendava teabe kogumise vajadus, küsimuse eriline keerukus jms) võib Tahkuranna 
Vallavalitsus taotluse lahendamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. 
 



8.7. Vallavalitsus teavitab avalduse esitajat kirjalikult korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemisest või avalduse tagasilükkamisest. 
 
8.8. Vallavalitsus teavitab vedajat veopiirkonnas olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemisest 
ja tähtajast, alates millest on nimetatud jäätmevaldaja loetud korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks. 
 
8.9. Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemine lõpeb tähtaja möödumisel, milleks 
Tahkuranna Vallavalitsus luges olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. 
Olmejäätmete valdajal on õigus esitada enne mitteliitunuks lugemise tähtaja möödumist 
vallavalitsusele uus avaldus. 
 
8.10. Tahkuranna Vallavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada olmejäätmete valdaja 
mitteliitunuks lugemine, kui: 
 
8.10.1. olmejäätmete valdaja ei esita õigeaegselt käesoleva korra punktis 8.4. esitatud selgitust 
või sisaldab olmejäätmete valdaja esitatud selgitus olulisel määral valeandmeid; 
8.10.2. mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma 
olmejäätmete jäätmekäitlust. 
 
9. Korraldatud jäätmeveol kasutatavad jäätmete kogumismahutite tüübid 
 
9.1. Korraldatud jäätmeveoga liitunud olmejäätmete valdaja peab jäätmemahutitena kasutama 
mahuteid, mida on võimalik jäätmeveoki tõstemehhanismiga tühjendada. Lubatud on kasutada 
kaanega suletavaid metallist või plastist väikekonteinereid mahuga 80, 100, 120, 140, 240, 360, 
600 ja 800 liitrit, kaanega suletavaid metallist konteinereid mahuga 2,5 ning 4,5 m3 või 
presskonteinereid või teisi jäätmemahuteid, kui see on kokku lepitud jäätmevedajaga sõlmitud 
jäätmeveo lepingus.  
 
9.2. Üldkasutatavates kohtades (pargid, parklad, ühissõidukite peatuskohad jm) võib kasutada ka 
teist tüüpi konteinereid. 
 
9.3. Minimaalne konteinerimaht hoonestatud kinnistu juures on 80 l minimaalse 
tühjendussagedusega lähtuvalt punktis 5.1. toodud tühjendussagedusele.  
 
9.4. Olmejäätmete valdaja, kes omab käesoleva korra punktis 9.1. toodud nõuetele vastavaid 
jäätmete kogumismahuteid, kasutab edaspidi oma kogumismahuteid. 
 
9.5. Kui olmejäätmete valdaja ei oma isiklikku või eraldi renditud jäätmete kogumismahutit, 
paigutab kogumismahutid jäätmevaldaja juurde avaliku konkursi korras väljavalitud 
jäätmevedaja. 
 
10. Teenustasude piirmäärad ning teenustasude piirmäärade muutmise kord 
 
10.1. Korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärad kehtestab Tahkuranna Vallavolikogu 
segaolmejäätmete ja taaskasutatavate jäätmete vedamise kohta. 
 
10.2. Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärad (koos käibemaksuga) on Tahkuranna valla 
haldusterritooriumil järgmised: 
 
 



Konteineri tüüp 
Korraldatud jäätmeveo 
teenustasu piirmäär 
EEK/tühjenduskord 

Segaolmejäätmed 
100 l jäätmekott 55,0 
80 l 40,0 
100 l 45,0 
120 l 51,6 
140 l 57,6 
240 l 62,4 
370 l 82,9 
600 l 104,0 
800 l 120,0 
2,5 m3 284,0 
4,5 m3 502,0 
Taaskasutatavad jäätmed 
600 l 53,9 
2,5 m3 132,0 
Avalikes kohtades kasutatavad konteinerid 
75 l 37,5 
Suurjäätmed 
1 m3 300,0 
 
10.2. Teenustasude piirmäärade muutmise kord  
 
10.2.1 Jäätmevedajal on õigus Tahkuranna Vallavolikogult taotleda korraldatud jäätmeveo 
teenustasude piirmäärade tõstmist.  
10.2.2 Jäätmevedaja poolt kirjalikult esitatav teenustasude piirmäärade suurendamise taotlus 
sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:  
10.2.2.1. milliseid teenustasude piirmäärasid jäätmevedaja tõsta soovib;  
10.2.2.2 milliste asjaolude tõttu soovib jäätmevedaja teenustasude piirmäärasid tõsta;  
10.2.2.3 millised on jäätmevedaja poolt soovitavad teenustasude piirmäärade suurused. 
10.2.3 Tahkuranna Vallavolikogul on õigus jäätmevedaja taotluse alusel muuta käesolevas korras 
kehtestatud korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade suurusi mitte sagedamini kui üks 
kord aastas alates käesoleva korra jõustumisest.  
10.2.4 Korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade tõstmine on lubatud vaid juhul, kui 
esinevad asjaolud, mis oluliselt mõjutavad olmejäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha 
rajamis-, kasutamis-, sulgemis- või järelhoolduskulusid.  
10.2.5 Tahkuranna Vallavolikogul on õigus korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärasid 
suurendada kohe, kui suureneb olmejäätmete eest tasumisele kuuluv jäätmekäitluskoha tasu. 
Korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade suurendamisel ei tohi teenustasude piirmäärad 
suureneda rohkem, kui suureneb jäätmekäitluskoha tasu.  
10.2.6 Teenustasu piirmäärade tõstmine vallavolikogu poolt ei too automaatselt kaasa 
jäätmevedajale makstavate teenustasude suurenemist. 
 
10.3 Teenustasude suurendamise kord  
 
10.3.1 Jäätmevedajal on õigus taotleda Tahkuranna Vallavalitsuselt teenustasude suurendamist, 
kui:  
10.3.1.1. jäätmevedaja kulud või jäätmekäitluskoha tasu on suurenenud vähemalt 10% võrreldes 
nimetatud kulu ja tasude suurusega avaliku konkursi korraldamise ajal ja jäätmevedaja ei saanud 



avalikule konkursile pakkumise esitamise ajal mõistlikult eeldada, et nimetatud kulud või tasu 
oluliselt suurenevad. 
10.3.2 Jäätmevedaja poolt kirjalikult esitatav teenustasude suurendamise taotlus sisaldab 
vähemalt järgmisi andmeid:  
10.3.2.1 milliseid teenustasusid jäätmevedaja tõsta soovib  
10.3.2.2 milliste asjaolude tõttu soovib jäätmevedaja teenustasusid tõsta;  
10.3.2.3 millised on jäätmevedaja poolt soovitavad teenustasude suurused. 
 
10.3.3 Käesoleva korra punktis 10.3.2 nimetatud taotlus esitatakse Tahkuranna Vallavalitsusele. 
Jäätmevedajale makstavate teenustasude suurendamise või mitte suurendamise otsustab 
Tahkuranna Vallavalitsus.  
10.3.4 Vedajale makstavad teenustasud ei tohi olla suuremad Tahkuranna Vallavolikogu 
kehtestatud korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmääradest.  
10.3.5 Teenustasude piirmäärade suurendamine Tahkuranna Vallavolikogu ei too automaatselt 
kaasa vedajale makstavate teenustasude suurenemist.  
10.3.6 Jäätmevedajale makstavaid teenustasusid ei saa suurendada mitte sagedamini kui üks kord 
aasta jooksul.  
 
11. Avaliku konkursi korraldamine ja ainuõiguse andmine 
 
11.1. Korraldatud jäätmeveo avaliku konkursi korraldab Tahkuranna Vallavalitsus koostöös 
samasse jäätmeveo piirkonda kuuluvate Sindi Linnavalitsuse, Paikuse Vallavalitsuse, Surju 
Vallavalitsuse ja Tori Vallavalitsusega juhindudes jäätmeseadusest, konkurentsiseadusest ja 
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001. a määrusega nr 303 kinnitatud eri- või ainuõiguse 
andmiseks avaliku konkursi korraldamise korrast.  
 
11.2. Paikuse Vallavalitsus, Sindi Linnavalitsus, Tori Vallavalitsus, Surju Vallavalitsus ja 
Tahkuranna Vallavalitsus moodustavad korraldatud jäätmeveo avaliku konkursi korraldamiseks 
komisjoni, kuhu kuulub igast omavalitsusest kaks liiget. 
 
11.3. Komisjoni ettepaneku alusel annavad Tahkuranna Vallavalitsus, Sindi Linnavalitsus, 
Paikuse Vallavalitsus, Surju Vallavalitsus ja Tori Vallavalitsus korraldatud jäätmeveo avalikul 
konkursil edukaks tunnistatud pakkumise esitanud ettevõtjale ainuõiguse teostada korraldatud 
jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist konkreetses jäätmeveo piirkonnas. 
 
11.4. Korraldatud jäätmeveo avalikul konkursil edukaks tunnistatud jäätmevedajale antakse 
kehtestatud veopiirkonnas, määratud jäätmeliikide osas jäätmeveo ainuõigus kuni kolmeks 
aastaks. 
 
11.5.Korraldatud jäätmeveo avalikul konkursil kasutatakse pakkumismenetlusena ainult avatud 
pakkumist. Avalik konkurss kuulutatakse välja kahes üleriigilise levikuga päevalehes, 
maakonnalehes ja Sindi Linnavalitsuse, Tori Vallavalitsuse, Paikuse Vallavalitsuse, Surju 
Vallavalitsuse ja Tahkuranna Vallavalitsuse veebi lehtedel. 
 
11.6. Järgmine avalik konkurss jäätmevedaja väljaselgitamiseks tuleb välja kuulutada sellise 
arvestusega, et uus jäätmevedaja jõuaks enne eelmisele vedajale antud eri- või ainuõiguse tähtaja 
lõppemist sõlmida valla ja jäätmevedaja vahelise lepingu ning oleks eelmisele jäätmevedajale 
antud ainuõiguse lõppemise päevale järgnevast päevast suuteline alustama olmejäätmete 
vedamist, sealhulgas oleks suuteline müüma või andma üürile jäätmemahutid kõigile 
olmejäätmete valdajatele, kes seda soovivad. 
 



11.7. Tahkuranna Vallavalitsus, Sindi Linnavalitsus, Paikuse Vallavalitsus, Surju Vallavalitsus ja 
Tori Vallavalitsus teavitavad avalikkust väljaande Ametlikud Teadaanded ja maakonnalehe 
kaudu ning Sindi Linnavalitsuse, Tori Vallavalitsuse, Paikuse Vallavalitsuse, Surju 
Vallavalitsuse ja Tahkuranna Vallavalitsuse veebi lehtedel avaliku konkursi tulemusena välja 
selgitatud jäätmevedajast ning veopiirkonnast, kus sel vedajal on ainuõigus korraldatud 
jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks. 
 
11.8. Jäätmevedaja sõlmib kolmekümne tööpäeva jooksul alates tema pakkumise edukaks 
tunnistamise päevale järgnevast tööpäevast valla ja jäätmevedaja vahelise lepingu. 
 
11.9. Tahkuranna Vallavalitsusel, Sindi Linnavalitsusel, Paikuse Vallavalitsusel, Surju 
Vallavalitsusel ja Tori Vallavalitsusel on õigus võtta jäätmevedajalt ennetähtaegselt ära 
ainuõigus olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas, kui esineb vähemalt üks 
alljärgnevalt nimetatud asjaolu: 
 
11.9.1. jäätmevedaja ei ole sõlminud käesoleva korra punktis 11.8. nimetatud tähtaja jooksul 
valla ja jäätmevedaja vahelist lepingut; 
11.9.2. jäätmevedaja ei ole alustanud jäätmeveo piirkonnas olmejäätmete vedamist viie päeva 
jooksul alates valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus sätestatud tähtpäevast; 
11.9.3. jäätmevedaja ei ole varustanud jäätmemahuteid üürida või osta soovivaid olmejäätmete 
valdajaid jäätmemahutitega hiljemalt valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus sätestatud 
olmejäätmete vedamise alustamise tähtpäevale eelnevaks päevaks; 
11.9.4. jäätmevedaja on kolmel korral korduvalt jätnud jäätmemahutid õigeaegselt tühjendamata; 
11.9.5. jäätmevedajapoolse korduva jäätmekäitlust reguleerivate või muude õigusaktide või valla 
ja vedaja vahelise lepingu rikkumise korral või esmakordse jämeda rikkumise korral; 
11.9.6. jäätmevedajapoolse korduva jäätmekäitluslepingute nõuete rikkumise korral või 
esmakordse jämeda rikkumise korral; 
 
12. Lõppsätted 
 
12.1. Käesolev määrus jõustub 03. 07. 2005. 
 
12.2. Järelvalvet käesoleva korra täitmise üle teostab Tahkuranna Vallavalitsus. 
 


