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LAANE MAAKONNA OMAVALITSUSTE JAATMEHOOLDUSEESKIRI
1. peatukk
ULDSATTED
§ 1. Reguleerimisala
(1) Jaatmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestatakse eesmargiga sailitada Laanemaa
omavalitsuste territooriumitel puhas ja tervislik elukeskkond, vahendada jaatmete koguseid ning
soodustada jaatmete taaskasutamist.
(2) Eeskiri maarab kindlaks jaatmehoolduse korra LaSnemaa omavalitsuste territooriumitel ja on
kohustuslik koikidele seal ajutiselt voi alaliselt tegutsevatele fuiisilistele ja juriidilistele isikutele.
(3) Kaesolevas eeskirjas mitte satestatud jaatmete tekke ning neist tuleneva tervise- ja
keskkonnaohu ning jaatmehoolduse korraldamise nouded tulenevad jaatmeseadusest ja teistest
jaatmehooldust reguleerivatest oigusaktidest.
§ 2. Jaatmehoolduse korraldamine
(1) Jaatmehooldust omavalitsuse territooriumil korraldab ja kontrollib omavalitsus vastavalt
jaatmehooldust reguleerivatele oigusaktidele ja kohaliku omavalitsuse pohimaarusele.
(2) Omavalitsuse korralduslikud ja kontrollivad tegevused on jargmised:
1) noustada elanikke ja levitada jaatmekaitluse alast teavet;
2) korraldada haljasaladel tekkivate aia- ja pargijaatmete kogumist;
3) korraldada korraldatud jaatmeveoga holmamata jaatmete kaitlemist;
4) kontrollida jaatmete kaitlemist, sealhulgas liigiti kogumist;
5) valvata omavalitsuse territooriumite prahistamise iile ja korraldada prahistatud alade koristamist;
6) kontrollida jaatmekaitluslepingute olemasolu ja jaatmekaitlustoiminguid ning neid toendavaid
dokumente koikidel kinnistutel;
7) kontrollida jaatmekaitlustoiminguid turgudel, kioskites, muugipaviljonides ja
tanavakaubanduses;
8) teostada jarelevalvet jaatmehoolduseeskirja taitmise ule ja menetleda vaMegusid.
(3) Tapsemat jaatmete kogumise korraldust hajaasustusalal kirjeldab omavalitsus vajadusel
jaatmehoolduseeskirja lisas.
§ 3. Moisted
(1) Biolagunevad jaatmed on anaeroobselt voi aeroobselt lagunevad jaatmed, nagu toidujaatmed,
paber ja papp, olmereovee puhastussetted, puidutootlusjaatmed, aia-, pargi-ja kalmistujaatmed jne.
(2) Bioloogiline ringlussevott on jaatmete biolagunevate osade lagundamine kontrollitavates
tingimustes ning mikroorganismide abil, mille tulemusena saadakse stabiliseeritud orgaanilised
jaakmaterjalid ja/voi metaan.
(3) Ehitusjaatmed on ehitus-, remondi- ja lammutusjaatmed, mittekasutatav pinnas.
(4) Jaatmed on seaduses loetletud jaatmekategooriasse kuuluv vallasasi voi kinnistatud laev, mille
valdaja on ara visanud, kavatseb seda teha voi on kohustatud seda tegema.
(5) Jaatmehoidla on ruum voi hoone lukustatud uksega, kus hoitakse jaatmeid kuni nende
uleandmiseni jaatmekaitlusettevottele.

(6) Jaatmehooldus on jaatmekaitlus, jarelevalve jaatmekaitluse ule ja jaatmekaitluskohtade
jarelhooldus.
(7) Jaatmejaam on detailplaneeringu ja projekti alusel spetsiaalselt rajatud tehniliselt varustatud
jaatmekaitluskoht (detailplaneeringu ja projekti alusel), kuhu on paigutatud taaskasutatavate
jaatmete kogumiseks ja esmaseks tootlemiseks kogumiskonteinerid sh. ohtlike jaatmete
kogumiskonteiner. Jaatmejaamas on ka olmehoone ning toimub kasutuskolblike ja
suuregabariidiliste jaatmete (moobli, kodumasinate, majatarvete, riietusesemete jms) kogumine ja
jaotamine. Samuti on Jaatmejaam rajatud perspektiiviga kompostida orgaanilisi jaatmeid (asfalt
plats jne). Jaatmejaama on voimalik ehitada ka iimberlaadimis-ja/voi sorteerimisjaamana.
(8) Jaatmekogumiskoht (kokkutoomiskoht, keskkonnajaam) on taaskasutatavate ja ohtlike jaatmete
(paberi, papi, plasti, klaasi, biolaguneva, metalli, patareide, erinevate pakendite jms) esmaseks
kogumiseks moeldud koht, kuhu on paigutatud vastavate jaatmeliikide kogumiskonteinerid,
vajadusel umbritsetud aiaga. Jaatmekogumiskohas ei toimu jaatmete tootlust, ainult kogumine.
(9) Jaatmekogumisvahendid on kotid, konteinerid, mahutid ja muud anumad ja pakendid, kuhu
kogutakse territooriumil tekkinud jaa'tmed.
(10) Jaatmekaitlus on jaatmete kogumine, vedamine, taaskasutamine, korvaldamine ja vahendaja
voi edasimiiuja tegevus.
(11) Jaatmekaitlusettevote on ettevote, mis oma asutamisdokumentides ja jaatmeloas ettenahtud
tingimustel tegeleb jaatmete kogumise, veo, taaskasutamise voi korvaldamisega ja edasimuugiga
ning vahendamisega.
(12) Jaatmekaithiskoha jarelhooldus on suletud jaatmekaitluskoha keskkonnaseire ning voimaliku
negatiivse keskkonnamoju, sealhulgas keskkonnahairingu torje.
(13) Jaatmekaitluskoht on tehniliselt varustatud voi sisustatud rajatis jaatmete kogumiseks,
taaskasutamiseks voi korvaldamiseks, on ka maa-ala, kus jaatmete taaskasutamine voimaldab
parendada mullaviljakust, maa-ala keskkonnaseisundit voi selle kasutusvoimalusi.
Jaatmekaitluskohaks ei loeta jaatmekogumisnoud, -konteinerit voi muud mahutit, mis on ettenahtud
olme- ja tavajaatmete esmakogumiseks.
(14) Jaatmekaitlusleping on jaatmevaldaja kui tellija ja jaatmekaitlusettevotte kui toovotja vahel
solmitav kahepoolne leping, millega toovotja votab endale kohustuse jaatmete osaliseks voi
taielikuks kaitlemiseks ning millega toovotja muutub parast tellija poolt jaatmete iileandmist
jaatmevaldajaks, kui leping ei nae ette teisiti.
(15) Jaatmete kogumine on jaatmete kokkukorjamine, sealhulgas jaatmete eelsortimine ja ajutine
ladustamine ning mehaaniline tootlemine ilma jaatmete koostist ja olemust muutmata, eesmargiga
vedada need edasiseks kaitlemiseks jaatmekaitluskohta.
(16) Jaatmete korduskasutus on mis tahes toiming, mille kaigus tooteid voi tootekomponente, mis ei
ole jaatmed, kasutatakse uuesti nende esialgsel otstarbel.
(17) Jaatmete korvaldamine on nende keskkonda viimiseks voi selle ettevalmistamiseks tehtav
toiming. Jaatmete korvaldamine on nende ladestamine prugilasse, poletamine ilma
energiakasutuseta voi muu samavaarne toiming, mis ei ole taaskasutamine, kaasa arvatud jaatmete
ettevalmistamine korvaldamiseks, isegi kui toimingul on osaliselt teisene tagajarg ainete voi energia
taasvaartustamise naol
(18) Jaatmete taaskasutamine on jaatmekaitlustoiming, mille peamine tulemus on jaatmete
kasutamine kasulikul otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel
otstarbel kasutatud, voi jaatmete ettevalmistamine nende eelnimetatud otstarbel ja viisil
kasutamiseks kas tootmises voi majanduses laiemalt.
(19) Jaatmete tootlemine on nende mehaaniline, termiline, keemiline voi bioloogiline mojutamine,
kaasa arvatud sortimine ja pakendamine, mis muudab jaatmete omadusi eesmargiga vahendada
jaatmete kogust voi ohtlikkust, holbustab nende kaitlemist voi korvaldamist voi tohustab nende
taaskasutamist. Jaatmete tootlemiseks ei loeta nende kokkupressimist jaatmete mahu vahendamise
eesmargil, nagu vedamisel voi ladestamisel prugilasse.

(20) Jaatmetekitaja on isik voi riigi voi kohaliku omavalitsuse asutus, kelle tegevuse kaigus tekivad
jaatmed, voi isik, kes sooritab jaatmetega toiminguid, mille tagajarjel jaatmete olemus voi koostis
muutub, naiteks tegeleb jaatmete eeltootlusega voi segab jaatmeid.
(21) Jaatmevaldaja on Jaatmetekitaja voi muu isik voi riigi voi kohaliku omavalitsuse asutus, kelle
valduses on jaatmed.
(22) Kaevis on looduslikust olekust eemaldatud mis tahes kivimi voi setendi tahke osis.
(23) Kogumismahuti ehk mahuti ehk konteiner on kaanega varustatud nou jaatmete kogumiseks,
ning 30 liitrine voi suurema mahuga kilekott, mis on kinnitatud vastavalt kaesoleva eeskirja § 7
esitatud nouetele. Olenemata oma vormist peab kasutatav konteiner, v.a 30 liitrine kilekott, olema
mehaaniliselt tuhjendatav, v.a juhul, kui tegu on tanavakonteineriga.
(24) Korraldatud jaatmevedu on olmejaatmete kogumine ja vedamine maaratud piirkonnast
jaatmekaitluskohta voi -kohtadesse kohaliku omavalitsuse tiksuse korraldatud konkursi korras
valitud ettevotja poolt.
(25) Liihendi KOV all on moeldud kohaliku omavalitsuse uksust taidesaatva voimu tahenduses.
(26) Ohtlikud jaatmed on jaatmed, mis vahemalt iihe jaatmeseaduse § 8. nimetatud kahjuliku toime
tottu voivad olla ohtlikud tervisele, varale voi keskkonnale.
(27) Olmejaatmed on kodumajapidamisjaatmed ning kaubanduses, teeninduses voi mujal tekkinud
oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jaatmed.
(28) Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks,
kaitsmiseks, kasitsemiseks, kattetoimetamiseks voi esitlemiseks selle kauba olelusringi valtel
toormest kuni valmiskaubani ning tootja kaest tarbija katte joudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal
eesmargil kasutatavaid uhekorrapakendeid.
(29) Pakendiettevotja on isik, kes majandus voi kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse
voi muiib pakendatud kaupa.
(30) Probleemtoode on toode, mille jaatmed pohjustavad voi voivad pohjustada tervise- voi
keskkonnaohtu, keskkonnahairinguid voi keskkonna ulemaarast risustamist.
(31) Suurjaatmed on suuregabariidilised ja rasked jaatmed (vana moobel, WC-potid, vannid,
kraanikausid, pliidid jms).
(32) Taaskasutusorganisatsioon on pakendiseaduse § 17 alusel keskkonnaministri poolt
akrediteeritud juriidiline isik, mille asutajad ja liikmed on pakendiettevotjad voi nende moodustatud
juriidilised isikud, mille liikmed, osanikud voi aktsionarid on pakendiettevotjad.
(33) Tavajaatmed on koik jaatmed, mis ei kuulu ohtlike jaatmete hulka.
(34) Territooriumi valdaja on kinnisasja omanik, hoonestusoigust omav isik, territooriumi
kasutusoigust omav isik ning ehitise kui vallasasja omanik voi kasutusoigust omav isik.
(35) Tervishoiujaatmed on nii inimese, kui ka loomade tervishoiu, ravimise ning hooldusega seotud
asutustes tekkivad jaatmed. Selle all moeldakse haiglates ja kliinikutes, polikliinikutes,
hooldekodudes, perearstikeskustes, hambaraviasutustes ning veterinaarasutustes tekkivaid jaatmeid.
(36) Tiheasustusala on omavalitsuse poolt maaratud kompaktse hoonestusega ala. Hajaasustusala on
maa-ala, mis ei ole omavalitsuse poolt maaratud tiheasustusalaks.
(37) Tootja on isik, kes:
1) valmistab ja miiub tooteid oma kaubamargi voi -nimetuse all, soltumata miiiigiviisist, kaasa
arvatud posti- ja elektrooniline miiuk;
2) veab sisse tooteid Eestisse nende turustamise voi edasimuiimise eesmargil;
3) tegeleb teiste poolt valmistatud toodete edasimiiugiga, soltumata muugiviisist, kaasa arvatud
posti-j a elektrooniline miiuk.
(38) Vanametall on kasutusest korvaldatud metallpakend voi muud metallijaatmed.
(39) Vanapaber ja papp on puhas ja kuiv tarbimisest korvaldatud paber ja papp.
(40) Araviskamine tahendab vallasasja kasutuselt korvaldamist, loobumist selle kasutusele
votmisest voi kasutuseta hoidmist, kui selle kasutusele votmine ei ole tehniliselt voimalik voi
moistlik tulenevalt majanduslikest keskkonnakaitselistest asjaoludest.

(41) Biojaatmed on jargmised biolagunevad jaatmed:
1) aia-ja haljastujaatmed;
2) kodumajapidamises, jaemutigikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidu-ja koogijaatmed;
3) toiduainetoostuses tekkinud jaatmed, mis on oma koostise ja olemuse poolest samalaadsed
kaesoleva loike punktis 2 nimetatud jaatmetega.
2. peatiikk
JAATMEKAITLUSE NOUDED
§ 4. Uldnouded
(1) Jaatmeid tuleb korvaldada ja taaskasutada tehnoloogiliselt sobivas ning tervisekaitse- ja
keskkonnanouetele vastavas jaatmekaitluskohas.
(2) Iga jaatmete tekkimisega seotud tegevuse korral tuleb ptitida jaatmete teket ja tekkinud jaatmete
ohtlikust valtida voi minimeerida.
(3) Tekkinud jaatmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt voimalik ja ei ole muude
kaitlemismoodustega vorreldes tilemaara kulukas.
(4) Priigilasse voib ladestada vaid neid jaatmeid, mille taaskasutamine ei ole tehnoloogiliselt
voimalik voi monel muul pohjusel oigustatud.
(5) Liigiti kogutavaid jaatmeid ei tohi nende kogumisel ja vedamisel teiste jaatmeliikidega segada.
§ 5. Jaatmevaldaja kohustused
(1) Jaatmete kogumise, taaskasutamise voi lopliku korvaldamise korraldab Jaatmevaldaja.
(2) Voimaldamaks olmejaatmete taaskasutamist voimalikult suures ulatuses tuleb jaatmeid koguda
liigiti, selleks on Jaatmevaldaja kohustatud jargima §-s 4 esitatud noudeid jaatmete segunemise
valtimiseks ja nende liigiti kogumiseks selleks ettenahtud mahutitesse? jaatmete tekkekohas,
jaatmekogumiskohtades ja jaatmejaamades.
(3) Jaatmevaldaja peab kasutama koiki voimalusi jaatmete koguse ja ohtlikkuse vahendamiseks. Ta
peab jaatmeid liigiti koguma, vedama ja taaskasutama voi andma need tile vastavat luba omavale
ettevottele eeskirjaga maaratud korras.
(4) Liigiti kogumisest ulejaanud segaolmejaatmed tuleb anda vastavat luba voi registreerimistoendit
omavale jaatmekaitlejale.
(5) Kui jaatmed antakse tile selliseks kaitlemiseks, milleks jaatmeluba voi kompleksluba vaja ei ole,
peab jaatmeid tileandev isik olema voimaluste piires, arvestades asjaolusid, veendunud, et
vastuvotja on padev jaatmeid kaitlema ning tal on asjakohased tehnilised ja
keskkonnakaitsevahendid.
(6) Jaatmevaldajad peavad omama voi rentima piisavas koguses jaatmemahuteid voi kasutama
tihismahuteid. Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama eeskirja nouetele.
(7) Jaatmemahutite paigaldamine valjapoole Jaatmevaldaja kinnistut tuleb kooskolastada vastava
kinnistu omanikuga.
(8) Jaatmemahutite lukustamisel voi nende paigutamisel lukustatud jaatmemajadesse peab
Jaatmevaldaja kindlustama nende avamise araveopaeval vSi varustama jaatmete vedaja, viimase
soovi korral, votmega mahutite voi jaatmemajade avamiseks.
(9) Kui Jaatmevaldaja on KOV otsusega korraldatud jaatmeveost vabastatud, tuleb jaatmed viia
selleks kohaliku omavalitsuse voi territooriumi valdaja poolt maaratud kogumiskohta.
(10) Kui Jaatmevaldaja on vabastatud korraldatud jSatmeveost kinnistu mittekasutamise
pohjendusel, peab ta selle kasutama asumisest omavalitsust koheselt informeerima.
(11) Jaatmete nouetekohase kaitlemise eest vastutab Jaatmevaldaja, kes on kohustatud kaitlema
tema valduses olevaid jaatmeid vastavalt kaesoleva eeskirjaga ja teiste oigusaktidega kehtestatud
nouetele voi andma need kaitlemiseks tile selleks oigust omavale isikule.

(12) Kui jaatmevaldajat pole voimalik kindlaks maarata voi ta ei taida jaatmete nouetekohase
kaitlemise kohustust, siis korraldab jaatmete kogumist ja vedu jaatmete asukohajargse territooriumi
valdaja. Kui territooriumi valdaja ei korralda nimetatud tegevusi, on omavalitsusel oigus kohaldada
asendustaitmise ja sunniraha seaduses satestatut.
(13) Jaatmevaldaja peab igas tegevuses valtima ohtlike jaatmete segunemist voi segamist omavahel
voi tavajaatmetega voi mistahes ainega.
(14) Jaatmete kaitlemine, sh poletamine, valjaspool selleks ettenahtud kohti on keelatud.
Kuttekolletes voib loata poletada ainult immutamata ja varvimata puitu, oksi ning kiletamata paberit
voi pappi. Paberi ja papi poletamisel peab lahtuma jaatmehierarhiast ja voimalusel eelistama nende
ringlusse suunamist labi eraldikogumissiisteemi.
(15) Territooriumite haldajad, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettevotted ja juriidilisest isikust
jaatmevaldajad on kohustatud teavitama oma hallatavate hoonete elanikke voi oma ettevotete
tootajaid omavalitsuses toimivast jaatmehooldussusteemist ning eeskirja nouetest.
§ 6. Jaatmete liigiti kogumine ja sorteerimine
(1) Kohaliku omavalitsuse iiksus korraldab jaatmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et
voimaldada nende taaskasutamist voimalikult suures ulatuses.
(2) Jaatmete kogumisel tuleb need sorteerida ehk koguda liigiti. Taaskasutatavad jaatmed tuleb
koguda selleks ettenahtud mahutitesse, segaolmejaatmed tuleb koguda selleks ettenahtud
mahutitesse.
(3) Paberi ja kartongi eraldi kogumiseks peab omavalitsus ise paigaldama voi kohustama
korruselamut haldavat organisatsiooni voi korraldatud jaatmeveo tingimustes kohustama
jaatmevedajat, korrusmajade piirkondadesse paigaldama paberi ja kartongi kogumise mahutid.
(4) Segaolmejaatmete mahutisse ei tohi panna:
1) ehitus-ja lammutusjaatmeid;
2) tule- ja plahvatusohtlikke jaatmeid;
3) vedelaid jaatmeid;
4) ohtlikke jaatmeid;
5) kaimlajaatmeid;
6) kogumiskaevude setteid;
7) erikaitlust vajavaid jaatmeid;
8) probleemtooteid ja nendest tekkinud jaatmeid;
9) aineid ja esemeid, mis voivad ohustadajaatmemahutite hooldajat voi jaa'tmekaitlejat;
10) aineid j a esemeid, mis oma kaalu, mootmete voi kuju tottu voi muul pohjusel voivad kahjustada
mahuteid voi jaatmeveokeid voi raskendavad markimisvaarselt jaatmete kokkupressimist;
11) taaskasutatavaid jaatmeid, mille kogumine on korraldatud.
(5) Liiva, tuhka ja piihkmeid voib paigutada olmejaatmete mahutitesse ja vedada priigilasse, kui
need vastavad jaatmekaitlusettevotte kehtestatud tingimustele ja kui tuhk on jahtunud.
(6) Segaolmejaatmed ning muud kergesti riknevad ja halvasti lohnavad jaatmed tuleb paigutada
pakendatult ainult kaanega varustatud mahutitesse tagades, et need ei levitaks lohna, ei pohjustaks
ohtu inimestele ega maariks mahuteid.
(7) Olmejaatmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda vahemalt jargmised jaa'tmeliigid:
1) paber ja kartong;
2) pakendid;
3) ohtlikud jaatmed;
4) biolagunevad aia-ja haljastujaatmed;
5) biolagunevad koogi-ja sooklajaatmed;
6) probleemtoodete jaatmed, sealhulgas romusoidukid ja nende osad, kaasa arvatud vanarehvid;
elektroonikaromud ja nende osad; patareid ja akud;
7) polevjaatmed, sealhulgas puit ja plastid;

8) suurjaatmed;
9) metallid.
(8) Suurjaatmete kogumine ja vedu toimub vastavalt KOV lisale.
(9) Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jaatmed (naiteks kasutuskolbmatuks muutunud
patareid, akumulaatorid, olid, olifiltrid, ravimid, varvid, lakid ja lahustid), saab viia ohtlike jaatmete
avalikesse kogumispunktidesse voi ara anda ohtlike jaatmete kogumisringide kaigus. Ohtlike
jaatmete kogumispunktide asukohtadest teavitab KOV oma kodulehel, infovaljaannetes ja teadetega
infoviitadel.
(10) Avalikus kasutuses olevate liigiti kogumise jaatmemahutite olemasolu eest vastutab ja nende
asukohad maarab KOV.
§ 7. Jaatmemahutite tehnilised nouded
(1) Omavalitsustes kasutatavate olmejaatmete konteinerite mahud on 30 liitrisest kilekotist, kuni
32000 liitrise multilift konteinerini. Jaatmevaldajad kes kasutavad mahutina kilekotti voivad
kasutada ainult vedaja poolt antavaid 30 liitriseid kilekotti va juhul, kui vedaja ei paku sellist
voimalust.
(2) 30 liitrist kilekotti ei voi jaatmemahutina kasutada korrusmajade elanikud ja konteineri
uhiskasutuskokkuleppe soIminud Jaatmevaldajad.
(3) Mahutid peavad olema terved ja puhtad, neid tuleb regulaarselt pesta. Mahutite korrashoiu ja
puhtuse eest vastutab mahuti omanik, kui jaatmekaitlusleping ei satesta teisiti.
(4) Olmejaatmete kogumiseks kasutatavate mahutitena voib kasutada 30 liitrist kilekotti voi
plastikust voi metallist, kaanega, mahutit. Kuni 240 liitriseid (k.a) konteinerid peavad olema
ratastega ja kasitsi teisaldatavad.
(5) Kinnistutel voib kokkuleppel jaatmekaitlejaga kasutada ka teistsuguseid mahuteid, mis ei
pohjusta ohtu keskkonnale ning vastavad kaesoleva eeskirja nouetele.
(6) Mahutid, mis ei ole kasitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid voiks tuhjendada
priigiveoautosse vahetult paiknemiskohast.
(7) Ratastel konteinerid tuleb paigutada neid tiihjendava jaatmeveokiga samal tasandil paiknevale
kovale pinnasele voi kattega alusele.
(8) Kuni 240 liitrine (k.a.) kasitsi teisaldatav ratastel vaikekonteiner voib asuda kuni 15m kaugusel
(kaasa arvatud kuni 5 meetrit varavast sissepoole) veoki peatuskohast.
(9) tile 240 liitrised konteinerid ei tohi olla jaatmeveoki lahimast voimalikust peatumiskohast
uldjuhul kaugemal kui 5 m. Konteineri kaugust veokini arvestatakse punktist kuhu vedajal on
voimalik soita. Erandjuhtudel maaratakse see vahemaa jaatmeveolepinguga.
(10) Ligipaasuteed mahutitele peavad olema piisava kandevoimega, talvisel ajal lumest puhastatud
ja vabad muust transport! takistavatest esemetest.
(11) Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesoiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab
territooriumi valdaja.
(12) Vedaja on kohustatud koristama mahutite paiknemiskoha, kui see on prahistatud vedaja suul
toimumata jaanud tiihjenduskorra tottu.
(13) 30 liitrised jaatmekotid peavad olema kaitstud loomade ja lindude eest.
(14) Uldkasutatavale territooriumile jaatmemahutite paigaldamist korraldab KOV.
(15) Avalikel uritustel vastutab jaatmekaitluse, k.a mahutite paigaldamine eest, ilrituse korraldaja.
(16) Jaatmevedaja vahetumisel ei ole uuel jaatmevedajal oigust noudajaatmevaldaja poolt eelmiselt
jaatmevedajalt valja ostetud konteineri vahetamist juhul, kui konteiner on tehniliselt korras ja tema
vanus ei iileta kummet aastat. Ule kiimneaastase vanusega konteineri vahetamist ei tohi nouda, kui
vedaja poolt kasutatav tehnika voimaldab sellise konteineri tuhjendamist. Valjaostetud konteineri
korraldatud jaatmeveoks mittesobimise korral peab uus Jaatmevedaja konteineri valja vahetama
tasuta.
3. peatiikk

ERIJAATMED
§ 8. Jaatmete kaitlemise kord
Jaatmete, millede kaitlemise korda ei ole kaesoleva eeskirjaga eraldi kindlaks maaratud, kaitlemisel
tuleb lahtuda kaesoleva eeskirjaga tava- ja ohtlikele jaatmetele kehtestatud nouetest ja muudest
kehtivatest Qigusaktidest.
§ 9. Ohtlikud jaatmed
(1) Ohtlikud jaatmed tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi, kui see on tehniliselt teostatav ja
sellega ei kaasne iilemaaraseid kulutusi.
(2) Ohtlikud jaatmed tuleb Jaatmete kogumisel, vaheladustamisel ja veol pakendada nii, et valtida
neist tulenevat ohtu tervisele ja keskkonnale ning holbustada nende taaskasutamist voi
korvaldamist.
(3) Jaatmevaldaja on kohustatud margistama ohtlikud jaatmed, valja arvatud kodumajapidamises
tekkivad ohtlikud jaatmed, voi nende pakendid enne nende uleandmist jaatmekaitlejale vastavalt
Keskkonnaministri 29.04.2004 maarusele nr 39 "Ohtlike Jaatmete ja nende pakendite margistamise
korrale".
(4) Ohtlikke jaatmeid voib iile anda ainult vastavat kaitluslitsentsi ja vastavat luba omavale
j aatmekaitlej atele.
(5) Laanemaal tuleb ohtlikud jaatmed viia jaatmejaama voi omavalitsuste territooriumitel
asuvatesse ohtlike Jaatmete jaatmekogumiskohtadesse. Elanikud saavad ohtlikke jaatmeid ara anda
ka omavalitsuste voi omavalitsuste liidu poolt korraldatavate ohtlike Jaatmete kogumisringide
kaigus.
(6) Juriidilised isikud korraldavad ohtlike Jaatmete kogumiseks moeldud kogumismahutite
paigaldamise ise. Juriidiline isik peab oma ohtlikud jaatmed tile andma ohtlike Jaatmete
kaitluslitsentsi ja vastavat luba omavale ettevotjale voi ettevottele ja veenduma Jaatmete vastuvotja
tegevuslitsentsi olemasolus.
(7) Ohtlikke jaatmeid tuleb sailitada nii, et need ei reostaks pinna- voi pohjavett ega pohjustaks teisi
keskkonnakahjustusi. Vedelaid ohtlikke jaatmeid peab sailitama kindlalt suletavates mahutites, mis
vSlistab nende sattumise maapinnale, pohjavette voi kanalisatsiooni.
(8) Ettevotja territooriumil asuv ohtlike Jaatmete ajutine sailituspaik peab olema varustatud esmaste
avarii likvideerimise ja tulekustutusvahenditega.
(9) Ohtlikke Jaatmete valdaja vastutab nende ohutu iileandmise eest kuni Jaatmete uleandmiseni
jaatmekaitlejale. Valdaja peab tokestama korvalistel isikute ligipaasu nendele jaatmetele.
(10) Kinnistu valdaja peab paigutama ohtlike Jaatmete kogumist reguleerivad juhised
kogumispunktis nahtavasse kohta. Juhises peab olema fikseeritud ohtlike Jaatmete araveo kord.
§ 10. Probleemtoodete jaatmed
(1) Kaesolev paragrahv reguleerib probleemtoodete kaitlemist niivord, kuivord seda ei tee
kaesoleva jaatmehoolduseeskirj a teised punktid ja muud oigusaktid.
(2) Elektri- ja elektroonikaseadmed sh ktilmkapid, elektripliidid, pesumasinad ja telerid voi neist
tekkinud jaatmed, tuleb iile anda jaatmejaama voi spetsialiseerunud kogumispunktidesse voi uue
toote ostmisel kauplusse, kust uus toode ostetakse.
(3) Kodumajapidamises kasutamiseks moeldud elektri- ja elektroonikaseadme miiuja on
jaatmevaldajalt kohustatud tasuta tagasi votma arvulises vastavuses ostetava kogusega muiidava
seadmega sama liiki ja otstarvet taitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu. Kui turustajast 10 km
raadiuses ei ole elektroonikaromude kogumiskohta, peab miiuja fuusiliselt isikult tasuta tagasi
votma muugil oleva seadmega sama liiki ja sama otstarvet taitvast seadmest tekkinud
elektroonikaromu, soltumata sellest, kas see fuiisiline isik on soetanud voi soetab miiiijalt
samalaadse seadme.

(4) Patareid ja akud ning pollumajandusplast tuleb tile anda jaatmejaama voi spetsialiseerunud
kogumispunktidesse ning selleks ette nahtud vastuvotukohtadesse.
(5) Mootorsoidukite, nende osade voi rehvide tootja, korraldab vastavalt jaatmeseaduse § 26 loikele
1 romusoidukite, mootorsoidukite hooldamisel tekkinud kasutatud osade voi vanarehvide kogumise
ja edasise kaitlemise oma toodetest tekkinud jaatmete osas.
(6) Romusoidukite, kasutatud osade voi vanarehvide kogumine ja tootjale tagastamine tuleb tootjal
korraldada selliselt, et romusoiduki, kasutatud osade voi vanarehvide omanikule oleks soidukist,
kasutatud osadest voi vanarehvidest loobumine voimalikult mugav ja romusoiduki, kasutatud osade
voi vanarehvide kogumiskohta uleandmine voimalik vahemalt selle omaniku elukohajargse
maakonna piires voi 50 km raadiuses.
(7) Tootja voi tema volitatud isik on kohustatud vastu votma "Liiklusregistris" arvel olevad
mootorsoidukid, millel on registreerimistunnistus.
(8) Romusoiduki, kasutatud osad voi vanarehvid annab kogumiskohta voi lammutuskotta selle
omanik voi tema volitatud isik, nende isikute puudumisel valla- voi linnavalitsus.
(9) Romusoiduki vastuvotmisel on vastuvotja kohustatud vastu votma kuni 5 vanarehvi.
(10) Romusoidukite voi kasutatud osade toimetamisel kogumiskohta voi lammutuskotta tuleb
valtida nende purunemist, mis takistaks hilisemat osade korduskasutamist ja materjalide
taaskasutamist voi tekitaks ohtu keskkonnale.
§ 11. Ehitus-ja lammutusjaatmed
(1) Ehitus- ja lammutusjaatmete kaitlemine peab olema kirjeldatud iga ehitusprojekti voi
lammutusprojekti seletuskirjas, mis rugineb Majandus-ja komniunikatsiooniministri 17.09.20lO.a
vastu voetud maarusele nr 67 "Nouded ehitusprojektile" ning Eesti Standardikeskuse poo It
kinnitatud "Hoone ehitusprojekti kirjelduse" ja "Hoone ehitusprojekti" standardile ja on
kooskolastatud omavalitsusega ning tuleb labi viia vastavalt projektis kirjeldatule ning kaesoleva
jaatmehoolduseeskirjas kirjeldatule. Ehitusprojektides peab olema naidatud:
1) jaatmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jaatmeloendile;
2) pinnasetoode mahtude bilanss;
3) selgitused jaatmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;
4) jaatmete edasine suunamine.
(2) Ehitusjaatmeid tuleb sortida nende tekkekohal.
(3) Ehitusjaatmete valdajal tuleb eraldi sorteerida immutamata ja immutatud puit, kiletamata papp
ja paber, metall, mineraalsed jaatmed, raudbetoon- ja betoondetailid, kiled, ohtlikud ehitusjaatmed
liikide kaupa ja muud segajaatmed.
(4) Sorteeritud keskkonnaohutuid ehitusjaatmeid voib kasutada jargmiselt:
1) mittepolevaid keskkonnaohutuid jaatmeid voib kasutada pinnasetoodel voi umbertoodelda
teiseseks toormeks. Telliste, betooni, krohvi, kivide, kipsi voi liiva kasutamisel teede taiteks tuleb
tegevus kooskolastada tee omanikuga;
2) polevaid keskkonnaohutuid jaatmeid nagu to'otlemata puit vms voib kasutada kutteks.
(5) Jaatmevaldaja peab vajadusel suutma sorteeritud ehitusjaatmete kasutamist toestada.
(6) Juhul, kui jaatmevaldajal puudub sorteeritud ja sorteerimata keskkonnaohurute ehitusjaatmete
taaskasutamist voimaldav jaatmeluba voi tegevuse registreering Keskkonnaametis, tuleb need tile
anda vastavat jaatmeluba voi registreerimistoendit omavale isikule.
(7) Keskkonnaohtlikud ehitusjaatmed tuleb tile anda ohtlike jaatmete kaitluslitsentsi ja vastavat luba
omavale ettevotjale voi ettevortele. Jaatmevaldaja peab veenduma jaatmete vastuvotja
tegevuslitsentsi olemasolus.

§ 12. Ehitise piistitamisel, maaparandusel voi pollumajandustoodel iilejaava kaevise
kasutamine
Ehitise piistitamisel, maaparandusel voi pollumajandustoodel tilejaava kaevise kasutamine toimub
vastavalt maapoueseaduse ja kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirja voi kaevetoode-eeskirja
nouetele.
§ 13. Biolagunevad jaatmed
(1) Tuleb valtida voi vahendada biolagunevate jaatmete tekkimist ning valtida ohtlike ning
bioloogiliselt mittelagunevate jaatmete sattumist biolagunevate jaatmete hulka.
(2) Tuleb valtida biolagunevate jaatmete sattumist teiste jaatmete hulka.
(3) Kompostida tohib ainult biojaatmeid
(4) Omavalitsus aitab tagada biojaatmete bioloogiliste ringlussevottu, kasutades selleks eeskirjas
kirjeldatud meetmeid.
(5) Priigilasse ladestamist ei loeta bioloogilise ringlussevotu vormiks.
(6) Biojaatmete kompostimisel ei tohi tekitada inimese tervisele ja umbruskonnale kahju ega
pohjustada kahjurite ja haisu levikut.
(7) Kompostida ei tohi jaatmeid, mis kahjustavad komposti voi muudavad selle kasutuskolbmatuks
(8) Kui korrusmajade kompostrite kaitlemist ei ole tile antud jaatmekaitlusettevottele, siis vastutab
kompostrite sisude segamise ja tiihjendamise eest elamu valdaja voi tema poolt volitatud juriidiline
voi futisiline isik.
(9) Biolagunevate kalmistu-, aia- ja pargijaatmete kompostimiseks rajab omavalitsus
kompostimisplatsid kuhu eraisikud voivad oma vastavad jaatmed ara anda tasuta.
Kompostimisplatsi kaitamiseks peab omavalitsusel olema jaatmeluba.
(10) Juriidilised isikud peavad oma biojaatmed kompostima oma territooriumil voi lepingu alusel
tile andma kompostimisega tegelevale ettevottele voi iile andma vastavat luba omavale
jaatmevedajale, kes kompostimisega ise ei tegele, kuid annab jaatmed tile vastavasse kaitluskohta.
(11) Hajaasustusaladel voivad eramajade elanikud enda kodumajapidamises tekkinud biojaatmeid
kompostida kompostrit omamata oma kinnistu piires.
(12) Tiheasustusaladel voivad eramajade elanikud enda kodumajapidamises tekkinud biojaatmeid
kompostida toostuslikult voi ise valmistatud kompostrites oma kinnistu piires. Kompostri kaugus
aiast (kinnistu piirist) peab olema vahemalt 1,5 m, v.a juhul, kui naabrid ei ole kokku leppinud
teisiti.
(13) Tiheasustusaladel voivad eramajade elanikud enda kodumajapidamises tekkinud aia- ja
haljastusjaatmeid kompostida lahtistes aunades oma kinnistu piires.
(14) Biojaatmete kompostimise asemel voib kasutada ka biolagunevate jaatmete mahuteid, mille
asukoha, suuruse ja tuhjendamise sageduse ning sinna kogutavad jaatmeliigid maarab KOV oma
lisas.
(15) Biolagunevatele jaatmetele moeldud konteineritesse tuleb jaatmed panna pakendatult kas
paberisse voi muust biolagunevast materjalist kotti.
§ 14 Pakend ja pakendijaatmed
(1) Pakendid ja pakendijaatmed tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ja anda tile selleks
ettenahtud kogumispunktidesse, panna pakendikonteineritesse, viia jaatmejaama voi lepingu alusel
tile anda jaatmekaitlejale. Uleantud pakendid peavad vastama taaskasutusorganisatsiooni poolt
kehtestatud nouetele.
(2) Omavalitsuse poolt kehtestatud pakendi ja pakendijaatmete kogumisviisid kehtestab iga KOV
eraldi maaruse lisas.
(3) Omavalitsuse territooriumil kogutakse liigiti jargmisi pakendite ja pakendijaatmete materjalide:
1) klaas, plastik, metall ja kartong, k.a kihiline kartong - voib koguda segapakendikonteineritesse;
2) puit;

3)paberjapapp;
4) muu pakendimaterjal.
(4) Pakendiettevotja on kohustatud korraldama oma kauba pakendijaatmete loppkasutajalt voi
tarbijalt tasuta tagasi kogumise igas oma kauba mtiiigikohas voi korraldama selle lepingu alusel
pakendi taaskasutusorganisatsiooni kaudu. Pakendid peab vastu votma muugikohas voi muugikoha
vahetus laheduses asuvas selleks otstarbeks kohandatud punktis. Tagasivotmise noue holmab vaid
pakendit, mille tiiup, kuju ja suurus vastavad selles miiugikohas mtitidava kauba pakendile ja selle
kauba mlitija poolt iileantava kauba pakendile. Tagasivotmise kohtadest teavitatakse mtiiigikohas
nahtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega.
(5) Omavalitsuse piirkonnas tegutsev taaskasutusorganisatsioon peab tagatisrahata pakendijaatmete
kogumisel tagama, et kogumiskohtade tihedus vastaks jargmistele miinimumnouetele:
1) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 1000 elanikku Uhel ruutkilomeetril vahemalt iiks kogumiskoht jaatmevaldajast 500 meetri raadiuses;
2) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 500 elanikku tihel ruutkilomeetril vahemalt iiks kogumiskoht jaatmevaldajast 1000 meetri raadiuses;
3) kui asustustihedus on alia 500 elaniku iihel ruutkilomeetril kohaliku omavalitsuse territooriumil
paiknevates asulates, arvestusega iiks kogumiskoht 500 elaniku kohta.
(6) Omavalitsus peab voimaldama taaskasutusorganisatsioonile punktis 5 esitatud tingimuste
taitmist parimal voimalikul moel.
(7) Taaskasutusorganisatsioon voi pakendiettevotja peab ise voi koostoos teiste sama tegevuse
teostajatega tagama, et pakendite kogumiskohas oleks tagatud koikide pakendimaterjali liikide
kogumine.
(8) Tagatisrahaga pakendit loppkasutajale voi tarbijale mtiiiv pakendiettevotja ei saa tagatisrahaga
pakendi tagasivotmise kohustust taaskasutusorganisatsioonile tile anda.
(9) Tagatisrahaga pakendit ei pea tagasi votma tagatisrahaga pakendisse pakendatud kaupa mtitiv
isik, kui miiiigikoha suurus on alia 20 m2 ja see paikneb tiheasustusalal.
(10) Pakendatud kauba miiiija, kelle miiiigikoha suurus on 200 m voi tile selle, peab tagatisrahaga
pakendi tagasivotmise korraldama mtiiigikohas voi selle teenindusmaal mtiiigikoha kauplemisajal.
(11) Pakendatud kauba miiiija, kelle miiiigikoha suurus on alia 200 m2, voib tagatisrahaga pakendi
tagasivotmise korraldada valjaspool oma miitigikoha teenindusmaa piire, kuid muugikoha
kauplemisajal ja ainult kohaliku omavalitsuse organi nousolekul. Sealjuures tuleb arvestada, et alal,
mille asustustihedus on alia 500 elaniku iihel ruutkilomeetril, oleks vShemalt tiks pakendi
tagasivotmise koht kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates.
(12) Pakendijaatmete veo vastuvotu ja kogumispunktist kaitluskohta korraldab pakendiettevotja voi
taaskasutusorganisatsioon.
§ 15. Metallijaatmed
(1) Metallijaatmeid tohib tile anda vaid vastavat jaatmeluba omavale isikule.
(2) Metallijaatmete valdaja peab suutma jaatmete vastuvotjale, viimase soovi korral, toestada oma
omandioigust tileantavatele jaatmetele.
§ 16. Tervishoiujaatmed
(1) KSesolev paragrahv reguleerib tervishoiuasutuste jaatmete kaitlust niivord, kuivord seda ei
reguleeri tervishoiuasutuste eneste jaatmekavad ja jaatmehoolduseeskirjad.
(2) Tavalised tervishoiu olme- ja muud jaatmed, mida tuleb kasitleda nagu koiki teisi vastava liigi
jaatmeid on jargmised:
1) koogi- ja toidujaatmed;
2) jaatmed kontoritest ja palatitest;
3) elektroonika;
4) paber, papp, klaas jne;
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5) infiisioonikotid, stoomikotid, mahkmed, tuhjendatud uriinikotid jne;
6) puuvillatampoonid, muud liiki tampoonid, salvratid, plastiktopsid jne hambaarstidelt;
7) pargi- ja aiajaatmed;
8) ehitus-ja lammutusjaatmed.
(3) Nakkusohtlikud jaatmed tuleb autoklaavida voi poletada voi tile anda vastavate jaatmete
kaitlemise oigust omavale isikule. Teravad esemed tuleb autoklaavida torkekindlas nous. Parast
autoklaavimist kaideldakse jaatmeid tavajaatmetena. Poletada tohib nakkusohtlike jaatmeid selleks
luba omav ettevotja.
(4) Nakkusohtlike jaatmete kogumise, pakendamise ja hoiustamise nouded, kui selliseid jaatmeid
omavalituse territooriumil tekib, kehtestab omavalitsus eeskirja lisaga.
(5) Teravad-torkivad jaatmed tuleb koguda jaikadesse pakenditesse, mis peavad olema kuivad,
torkimiskindlad ja varustatud tihedalt sulguva kaanega. Pakendile margitakse asutuse nimi ja
markeeritakse sildiga "Teravad-torkivad jaatmed".
(6) Ravimijaatmeid ei eemaldata originaalpakenditest, need pakitakse plastikkottidesse voi noudesse, mis omakorda kogutakse lukustatavatesse kastidesse. Kastile margitakse asutuse nimi ja
markeeritakse sildiga "Ravimijaatmed".
(7) Tervishoiuasutustes tekkivad ohtlikud jaatmed tuleb pakendada kindlalt suletavasse torkimis-ja
purunemiskindlasse pakendisse, mis vastab jaatmete iseloomule. Pakendile tuleb markida jaatmete
liik, pakendamise kuupaevja jaatmed tekitanud tervishoiuasutuse nimi.
(8) Radioaktiivsed jaatmed, nagu kasutusest korvaldatud ravi ja diagnostilise otstarbega
radioaktiivsed ained ning kiirgusallikatega kokkupuutunud ained ja esemed (kindad, paber, linad jt)
tuleb pakendada kiirguskindlasse sailituspakendisse, millel on markeering "Radioaktiivsed
jaatmed". Pakendile tuleb markida haigla ja osakond, kus jaatmed tekkisid ning pakkimise kuupaev.
Radioaktiivseid jaatmeid tuleb hoida valjaspool osakonda haigla jaatmehoidlas, omaette
lukustatavas ruumis. Sealt suunatakse need edasi radioaktiivsete jaatmete matmiskohta. Vananenud,
vahese radioaktiivsusega jaatmed, kui nende kiirgus ei tileta kiirgusnoudeid, viiakse peale kontrolli
priigimaele. Vedelad radioaktiivsed jaatmed, kui nende kiirgus ei uleta kiirgusnoudeid, valatakse
parast kontrolli kanalisatsiooni. Kui radioaktiivsed jaatmed kuuluvad ohtlike jaatmete hulka muude
tunnuste jargi, siis kaideldakse neid parast kontrolli ohtlike jaatmetena.
(9) Bioloogilised jaatmed tuleb koguda eraldi pakenditesse, pakend tuleb hermeetiliselt sulgeda,
varustada tervishoiuasutuse nimega, pakendamise kuupaevaga ja margistusega "Bioloogilised
jaatmed".
(10) Tervishoiujaatmeid tohib tile anda vastavat luba ja vajadusel ka ohtlike jaatmete litsentsi
omavale isikule.
(11) Haiglate ja hooldushaiglate tervishoiujaatmete kaitlemine peab toimuma vastavuses nende endi
jaatmekavadega ja kaesoleva eeskirja nouetega.
4. peatiikk
JAATMETE VEDU
§ 17. Jaatmete vedu
(1) Jaatmeveo jaatmekaitluskohtadesse korraldab jaatmevaldaja, valja arvatud korraldatud
olmejaatmete kogumine ja vedamine kindlaks maaratud piirkonnas.
(2) Kui jaatmevaldaja ei vea ise jaatmeid selleks ettenahtud jaatmekaitluskohta, vaid kasutab selleks
veoteenust, peab valdaja jaatmete uleandmisel jaatmevedajale veenduma, et vedajal on olemas
vastav jaatmeluba, kompleksluba toend voi ohtlike jaatmete puhul vastav litsents.
(3) Biolagunevate jaatmete ja liigiti kogutavate taaskasutatavate jaatmete mahutite tuhjendamise
maarab iga KOV oma maaruse lisaga arvestades, et konteinereid peab tuhjendama sagedusega mis
valdib nende uletaitumist, haisu ja kahjurite teket ning umbruskonna reostust.
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(4) Olmejaatmete regulaarne aravedu tiheasustusaladelt peab toimuma minimaalse sagedusega iiks
kord nelja nadala jooksul ja hajaasustusaladelt minimaalse sagedusega uks kord kaheteistkiirnne
nadala jooksul.
(5) Olmejaatmete regulaarse araveo maksimaalne sagedus tiheasustusaladelt on kolm korda nadalas
ja hajaasustusaladelt uks kord nadalas.
(6) Ohtlike jaatmete vedu, omavalituse territooriumil, toimub vastavalt eeskirja lisas satestatule.
(7) Jaatmevedaja tohib jaatmeid edasiseks kaitlemiseks iile anda vaid selleks vastavat luba omavale
isikule.
(8) Jaatmed, mille sailitamine jaatmevaldaja territooriumil kujutab endast vahetut ohtu inimeste
tervisele, tuleb ara vedada koheselt.
(9) Jaatmeid tuleb vedada kas kinnises veovahendis, pakitult voi muul asjakohasel viisil nii, et
jaatmed, sealhulgas nendest imbuvad vedelikud ning norgvesi, ei satuks laadimise ja transpordi ajal
keskkonda.
(10)Jaatmevedaja on kohustatud ara koristama jaatmete laadimisel ja vedamisel mahakukkunud
jaatmed.
(11) Jaatmete vedu on keelatud kella 23.00-st kuni 07.00-ni.
§ 18. Korraldatud jaatmevedu
(1) Laanemaa omavalitsused voivad moodustada uhtseid korraldatud jaatmeveo piirkondi.
(2) Iga omavalitsus, kellele laieneb korraldatud jaatmeveo kohustus voi kes vabatahtlikult osaleb
korraldatud jaatmeveos, kehtestab vajadusel, jaatmeveoeeskirja lisas oma territooriumil piirkonnad,
kus vastavalt jaatmeseaduse §-le 66 jaatmevedu ei korraldata.
(3) Jaatmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jaatmevedu, veopiirkonna, vedamise sagedus ja
aeg ning jaatmeveo teenustasu suuruse maaramise kord kehtestatakse uhtse veopiirkonna iga
omavalitsuse poolt selle omavalitsuse volikogu maarusega.
(4) Korraldatud jaatmeveo tingimustes loetakse veopiirkonnas elav voi tegutsev jaatmevaldaja
korraldatud jaatmeveoga liitunuks soltumata sellest, kas ta on solminud jaatmeveo lepingu konkursi
korras valitud jaatmevedajaga voi ei ole seda teinud.
(5) Korraldatud jaatmeveoga holmatud jaatmed tuleb jaatmevedajal viia jaatmeloas maaratud
j aatmekaitluskohta.
(6) Jaatmeloas maaratud jaatmekaitluskoht peab olema valitud nii, et see vastaks jaatmeseaduse
kolmandas jaos esitatud nouetele.
(7) KOV voib erandkorras, kui ta on eelnevalt veendunud, et kinnistul ei elata voi kinnistut ei
kasutata, teatud tahtajaks jaatmevaldaja vabastada, tema taotluse alusel, korraldatud jaatmeveoga
liitumisest.
(8) Korraldatud jaatmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on jaatmeluba voi
kornpleksluba.
(9) Korraldatud jaatmeveo tingimustes peab vedaja voimaldama sobiliku tugevuse ja
konstruktsiooniga 30 liitriste jaatmekottide jagamist jaatmeveoringi ajal ja kohalikus esinduses.
(10) Korraldatud jaatmeveo tingimustes peab vedaja jaatmevaldajatelt vastu votma kuni 10 kg
kaaluvaid jaatmekotte.
(11) Tagamaks 30 liitriste jaatmekottide torgeteta kaitlemist on jaatmevaldaja, kes kasutab
jaatmekonteinerina kilekotte, kohustatud kasutama vedaja poolt jagatavaid jaatmekotte.
(12) Kilekotist jaStmemahuti korvale ei ole jaatmevaldajal lubatud paigutada nn konteinerivaliseid
lisajaatmeid.
(13) Konteinerivaliste jaatmete puhul loigud 11 ja 12 ei kohaldu.
(14) Konteinerivaliste jaatmetena kasitletakse koiki segaolmejaatmete alia kuuluvaid jaatmeid, mis
on konteineri taitumise tottu paigutatud konteineri peale voi selle vahetusse lahedusse.
(15) Uhekordsete konteinerivaliste jaatmete tekke korral peavad need olema paigutatud konteineri
vahetusse lahedusse voi suletud konteineri kaane peale ning olema pakendatud teisaldamist
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voimaldavasse ilmastikukindlasse pakendisse, v.a juhul, kui tegemist on iiksiku pakendamist mitte
vajava esemega.
(16) Lahtiselt konteineri peal voi korval vedelevat prtigi ei loeta konteinerivalisteks jSatmeteks ning
vedaja voib sellised jaatmed jatta koristamata voi rakendada nende koristamisel oma hinnakirja.
(17) Kui jaatmevaldaja kasutab konteinerina 30 liitrist kilekotti, ei ole vedajal konteinerivaliste
jaa'tmete araveo kohustust.
(18) Kui tegu on pakendi, vanapaberi voi muu kindla jaatmeliigi konteineriga, siis kasitletakse
konteinerivaliste jSatmetena vaid sama jaatmeliigi konteinerivaliseid jaatmeid.
§ 19. I hiskonteinerite kasufamine

(1) Jaatmevaldajate vahelisi jaatmekonteinerite uhiskasutuskokkuleppeid voivad solmida koik
omavalitsuse territooriumil alaliselt ja/v5i ajutiselt asuvad jaatmevaldajad.
(2) Korraldatud jaatmeveo tingimustes voivad uhiskasutuskokkuleppeid solmida ainult samas
veopiirkonnas asuvad jaatmevaldajad.
(3) Uhtse veopiirkonna eri osades (omavalitsustes) asuvad jaatmevaldajad voivad
uhiskasutuskokkuleppeid solmida vaid siis, kui koikide leppes olevate osapoolte puhul toimub
jaatmevedu sama vedaja poolt sama hankelepingu raames.
(4) Uhiskasutuskokkuleppeid ei saa solmida jaatmevaldajad, kes kasutavad mahutitena 30 liitriseid
jaatmekotte.
(5) Jaatmevaldaja poolt oluliselt vaiksema konteinerimahu kasutuselevotu korral on omavalitsus
kohustatud kontrollima pohjenduse oigsust.
(6) Kui jaatmevaldajad soovivad tihiskonteineri paigaldada valjapoole iihele jaatmevaldajatest
kuuluvat kinnistut, tuleb neil nousoleku saamiseks KOV-le esitada Jaatmevaldajate esindaja ja
maavaldaja, kelle territooriumile konteiner paigaldatakse, vaheline kirjalik kokkulepe.
(7) Uhiskasutuskokkuleppe rikkumisest voi uhe osapoole kokkuleppest lahkumisest peab vedajaga
lepingu solminud osapool teavitama omavalitsust kirialikult viie toopaeva jooksul alates
rikkumisest voi kokkuleppest lahkumisest.
(8) Jaatmekonteinerite uhiskasutusse votmise kokkulepped vaatab ule ja annab nousoleku kohalik
omavalitsus.
(9) Omavalitsus edastab Jaatmevaldajate kokkulepete info vedajale.
5. peatukk
JARELEVALVE JA JARELHOOLDUS
§ 20. Jarelevalve ja vastutus
(1) Jarelevalvet jaatmekaitluse ule teostavad Keskkonnainspektsioon ja kohalik omavalitsuse asutus
keskkonnajarelevalve seaduses satestatud korras.
(2) Kohaliku omavalitsusiiksuse volikogu kehtestatud keskkonnakaitse ja -kasutusalaste otsuste
jargimist kontrollivad volikogu poolt selleks volitatud isikud voi asutused, juhul kui neid ei ole
maaratud, valla- voi linnavalitsus.
1) rakendab seaduses satestatud abinousid ebaseadusliku tegevuse tokestamiseks ja kohustuslike
keskkonnakaitseabinoudeelluviimiseks;
2) teavitab Keskkonnainspektsiooni keskkonda kahjustavast voi ohustavast oigusvastasest
tegevusest voi loodusressursi kasutamisega seotud oigusparasest tegevusest, kui selline tegevus
scab ohtu inimeste elu, tervise voi vara ning Maa-ametit maakasutuse, maakorralduse ja maaarvestuse nouete rikkumise juhtumitest.
(3) Laane maakonna omavalitsuste jaatmehoolduseeskirjas satestatud jaatmehooldusnouete
rikkumise eest karistatakse vastavalt jaatmeseaduse, karistusseadustiku ja vaarteomenetluse
seadustiku nouetele.
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(4) Jaatmete keskkonda viimisegaja jaatmetest pohjustatud reostusega seonduva kahju, sealhulgas
jaatmete kaitlemisega ja jaatmetest pohjustatud reostuse likvideerimisega seotud kulud hiivitab
jaatmete keskkonda viinud isik ehk saastaja.
(5) Ebaseaduslikult keskkonda viidud jaatmeid kaitleb ja nendest pohjustatud reostuse
likvideerimise korraldab saastaja oma kulul.
(6) Vajaduse korral teeb loikes 6 satestatud kohustuse taitmiseks ettekirjutuse keskkonnajarelevalve
asutus voi KOV. Kui saastaja ettekirjutust ei taida, voib ettekirjutuse teinud keskkonnajarelevalve
asutus voi KOV ettekirjutuse taitmise tagamiseks rakendada sunnivahendeid asendustaitmise ja
sunniraha seaduses satestatud korras.
(7) Kui saastajat ei ole kindlaks tehtud iihe aasta jooksul jaatmete keskkonda viimise asjas
stiuteomenetluse alustamisest arvates, samuti juhul, kui jaatmete ja reostuse likvideerimisega ei ole
voimalik keskkonnakaitselistest kaalutlustest lahtuvalt viivitada, korraldab jaatmete kaitlemise ja
reostuse likvideerimise keskkonnajarelevalve asutuse voi KOV ettekirjutuse alusel maa omanik,
kellele kuuluval maal jaatmed voi reostus asub. Ettekirjutuse taitmise tagamiseks voib ettekirjutuse
teinud isik rakendada sunnivahendeid asendustaitmise j a sunniraha seaduses satestatud korras.
(8) Kui kohustatud isik jatab keskkonnaohutuse seisukohalt muu olulise teo tegemata, voib
keskkonnajarelevalve asutus voi KOV teha sellekohase ettekirjutuse ning selle taitmata jatmise
korral rakendada sunnivahendit asendustaitmise j a sunniraha seaduses satestatud korras.
(9) Suletud jaatmekaitluskoha keskkonnajarelevalvet teostatakse seaduses ettenahtud korras.
(10) Suletud jaatmekaitluskoha seire kohustus on territooriumi valdajal.
§ 21. Jaatmekaitluskohtade Jarelhoolduse nouded
(1) Kaesolev paragrahv reguleerib Jaatmekaitluskohtade Jarelhoolduse konkreetseid noudeid
niivord, kuivord seda ei reguleerita jaatmekaitluskohale jaatme- voi kompleksloas.
(2) Jaatmekaitluskoha jarelhooldus on suletud jaatmekaitluskoha keskkonnaseire ning voimaliku
negatiivse keskkonnamoju, sealhulgas keskkonnahairingu torje.
(3) Tegevuse lopetanud jaatmekaitluskoht ja selle vahetu iimbrus tuleb korrastada, puhastada seal
leiduvatest jaatmetest ning taastada jaatmekaitluse eelne olukord.
(4) Jarelhoolduse kulud kannab suletud jaatmekaitluskoha endine kaitaja voi selle puudumisel
jaatmekaitluskoha maaomanik.
(5) Jaatmekaitluskoha jarelhooldus, mis holmab voimaliku negatiivse keskkonnamoju ja
keskkonnahairingu torjet, on territooriumi valdaja kohustus. Korraldatud jaatmeveo tingimustes on
jaatmevedaja iilesanne korraldada lepingus maaratud jaatmekaitluskoha jarelhooldus.
(6) Jarelhoolduse kulud kannab territooriumi valdaja, korraldatud jaatmeveo tingimustes maaratud
jaatmekaitluskoha puhul jaatmeveo korraldaja.
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