
 

Pihtla valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord 

 

1. ÜLDSÄTTED  

1.1. Määrusega kehtestatakse jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, 

veopiirkonnad, vedamise sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu piirmäärad. 

1. 2. Määruses kasutatakse järgmisi põhimõisteid: 

1.2.1. korraldatud jäätmevedu – segaolmejäätmete kogumine ja vedamine määratud 

piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse organi korraldatud konkursi 

korras valitud ettevõtja poolt; 

1.2.2. veopiirkond – volikogu määrusega kindlaksmääratud omavalitsuse haldusterritooriumi 

osa, kus korraldatakse regulaarne segaolmejäätmete kogumine ja vedu, mida teostab üks, 

selleks eri- või ainuõigust omav jäätmeveoettevõte; 

1.2.3. segaolmejäätmed – Vabariigi Valitsuse 06.04.2004.a määruses nr. 102 „Jäätmete, 

sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“  jäätmekoodiga 20 03 01 prügi (segaolmejäätmed); 

1.2.4. jäätmevaldaja – on jäätmetekitaja või muu isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, 

kelle valduses on segaolmejäätmed; 

1.2.5. jäätmevedu teostav ettevõte – avaliku konkursi korras välja valitud jäätmeveoettevõte, 

kellel on ainuõigus teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedu konkreetses 

jäätmeveopiirkonnas;  

1.2.6. jäätmeveo teenustasu piirmäär – jäätmevaldaja poolt vedajale segaolmejäätmete 

käitlemise eest makstav ühekordne konteineri tühjendustasu, millest ei saa segaolmejäätmete 

vedamise ainuõigust omava ettevõtte segaolmejäätmete vedamise teenustasu kõrgem olla. 

2. KORRALDATUD OLMEJÄÄTMEVEO RAKENDAMINE JA TINGIMUSED 

2.1. Pihtla valla haldusterritoorium moodustab ühe korraldatud jäätmeveo piirkonna.  

2.2. Korraldatud jäätmeveoga korraldatakse kõikide jäätmeveo piirkondade 

kodumajapidamistes, ettevõtetes ning asutustes (edaspidi Jäätmevaldajad) tekkivate 

segaolmejäätmete kogumist ja vedu.  

2.3. Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud: 

2.3.1. olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (sealhulgas ohtlikud, 

probleemjäätmed ja pakendijäätmed); 

2.3.2. aia- ja haljastusjäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed); 

2.3.3. tänavapühkmejäätmed, septikusetted, kanalisatsioonipuhastusjäätmed ning 

suuremahulised jäätmed (mööbel, metallijäätmed). 

 

3. KORRALDATUD JÄÄTMEVEO KORRALDUS 

3.1.Pihtla vallas haarab korraldatud jäätmevedu kogu valla territooriumi.  

3.2. Segaolmejäätmete kogumiseks kogumispiirkonnas peab olema kõikidel Pihtla valla 

füüsilisest isikutest jäätmevaldajatel vastavasisuline leping kas Pihtla Vallavalitsusega või  

avaliku konkursi korras välja valitud jäätmeveoettevõttega. Kõikidel Pihtla valla juriidilistel 



ettevõtetel peab olema sõlmitud vastavasisuline leping avaliku konkursi korras valitud 

jäätmeveoettevõttega. 

3.3.Pihtla valla segaolmejäätmete kogumiskonteinereid tühjendatakse vähemalt kord kuus. 

3.4. Veopiirkonnas eeldatavate jäätmekoguste all mõeldakse eeldatavat aastast 

segaolmejäätmete kogust ühe inimese kohta, mille kogumisega peaks korraldatud 

olmejäätmevedu teostav ettevõte arvestama. 

 

4. JÄÄTMEVALDAJA KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA LIITUNUKS LUGEMINE JA 

LEPINGU SÕLMIMINE 

4.1. Kõik jäätmevaldajad, kes elavad või tegutsevad Pihtla valla korraldatud olmejäätmeveo 

veopiirkonnas, loetakse Jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel korraldatud jäätmeveoga liitunuks 

alates käesoleva määruse jõustumisest.  

4.2. Korraldatud jäätmeveo leping on kirjalik kokkulepe, mis sõlmitakse segaolmejäätmete 

kogumise teenust osutava ettevõtte või asutuse ja Pihtla Vallavalitsuse või konkursi korras 

valitud ainuõigust omava jäätmevedaja vahel.  

4.3. Jäätmeveolepingu sõlmimine on kohustuslik. Jäätmekäitluslepinguga täpsustatakse 

korraldatud jäätmeveoga seonduvat. 

4.4. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine vedaja ja jäätmevaldaja vahel ei 

avalda mõju jäätmevaldaja liitunuks lugemisele korraldatud jäätmeveoga.   

 

5. JÄÄTMETE KOGUMINE JA KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TEENUSTASU 

PIIRMÄÄR  

5.1. Jäätmete kogumiseks kasutatakse  

5.1.1. Pihtla Vallavalitsusele kuuluvat konteinerit;  

5.1.2. jäätmeveoettevõttelt renditud konteinerit; 

5.1.3. jäätmevaldaja isiklikku konteinerit. 

5.2. Korraldatud jäätmeveol on jäätmete vedamise teenustasu piirmäär jäätmevedu teostava 

jäätmeveoettevõtte teenustasu piirmäär, arvestatuna ühekordse kogumiskonteineri 

tühjendamise kohta, sõltuvalt konteineri suurusest. Jäätmete vedamise teenustasu sisaldab 

jäätmete laadimisaja maksumust, transporti ja segaolmejäätmete prügilasse üleandmisel 

tasutavat prügila vastuvõtuhinda.  

5.3. Pihtla vallas kehtestatakse järgmised konteinerite tühjendamise ühekordsed teenustasu 

piirmäärad: 

5.3.1. 140 liitrine kogumiskonteiner – 45.00 krooni 

5.3.2. 240 liitrine kogumiskonteiner – 55.00 krooni 

5.3.3. 0,6 m
3
  kogumiskonteiner – 79.65 krooni 

5.3.4. 0,8 m
3
  kogumiskonteiner – 103.84 krooni 

5.3.5. 1,5 m
3
  kogumiskonteiner – 184.10 krooni 

5.3.6. 2,5 m
3
 liitrine kogumiskonteiner – 306.80 krooni 

5.3.7. 3,5 m
3
  kogumiskonteiner – 429.52 krooni 

5.3.8. 12,0 m
3
 kogumiskonteiner – 1152.00 

5.3.9.18,0 m
3
 kogumiskonteiner – 1728.00 krooni 



Jäätmeveo teenustasu piirmäär sisaldab käibemaksu 18%, aga mitte konteineri 

rendimaksumust.  

 

6. JÄÄTMEVEOTEENUSE EEST TASUMISE TINGIMUSED 

6.1. Jäätmeveoteenuse eest tasumise aluseks on jäätmeveoettevõtte poolt väljastatud 

vastavasisuline arve. 

6.2. Kortermajades elavad jäätmevaldajad võivad tasuda jäätmeveo teenuse eest läbi 

korteriühistu. 

6.3. Juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad on kohustatud tasuma jäätmeveo eest 

avaliku konkursi korras välja valitud jäätmeveoettevõttega sõlmitud lepingus määratud 

tingimustel. 

 

7. KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUNUKS LUGEMINE  

7.1.Pihtla valla korraldatud olmejäätmeveo piirkonnas asuval või elaval füüsilisest isikust 

jäätmevaldajal on õigus esitada Pihtla Vallavalitsusele kirjalik taotlus vastaval käesolevale 

määrusele, tema korraldatud olmejäätmeveost tähtajaliseks mitteliitunuks lugemiseks. 

7.2. Jäätmevaldaja poolt esitatud kirjalik taotlus peab sisaldama: 

7.2.1. andmeid jäätmevaldaja isiku kohta (nimi, elu- või tegevuskoht, kontaktandmed); 

7.2.2. korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise põhjuseid; 

7.2.3 ajaperioodi, mil jäätmevaldaja soovib enda lugemist korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitunuks;  

7.2.4. andmeid selle kohta kuidas jäätmevaldaja sel perioodil keskkonnaohutult käitleb enda 

poolt tekitatud jäätmeid. 

7.3. Jäätmevaldaja poolt  esitatud, lõikes 7.2. toodud nõuetele vastavat taotlust menetleb 

vallavalitsus haldusmenetluse seadusega (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 2002, 61, 375; 

2003, 20, 117) sätestatud tingimustel  ja korras.  

7.4. Vallavalitsus teeb 5 tööpäeva jooksul peale otsuse  vastuvõtmist haldusakti teatavaks 

taotluse  esitanud jäätmevaldajale tema korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 

või taotluse tagasilükkamise kohta. 

7.5. Vallavalitsus teavitab jäätmeveoettevõtet jäätmeveopiirkonnas korraldatud 

olmejäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldajatest ja jäätmeveo tingimustest 5 

tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist juhul, kui see otseselt mõjutab jäätmeveoettevõtte 

tööd. 

7.6. Vallavalitsus lähtub otsuse tegemisel järgmistest mõjuvatest põhjusest:                                              

7.6.1. jäätmevaldaja viibib ajutiselt väljaspool korraldatud jäätmeveo piirkonda; 

7.6.2. hajaasustusega külades väikeste jäätmekoguste korral, kui jäätmevaldaja soovib ja 

suudab ise keskkonnaohutult korraldada oma segaolmejäätmete nõuetekohase käitluse ning 

suudab seda ka kirjalikult tõestada. 

7.7. Vallavalitsus võib lõpetada ennetähtaegselt jäätmevaldaja korraldatud olmejäätmeveoga 

mitteliitunuks lugemise, kui ta ei viibi tegelikult sel perioodil väljaspool Pihtla valla 



korraldatud olmejäätmeveo piirkonda või ei suuda ise nõuetekohaselt käidelda enda valduses 

olevaid segaolmejäätmeid. 

7.8. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja on kohustatud esitama 

kirjaliku selgituse omavalitsusele oma jäätmete käitlemise kohta vabastamise perioodile 

järgneva 20 tööpäeva jooksul.   

7.9. Vallavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine 

korraldatud jäätmeveoga, kui: 

7.9.1 jäätmevaldaja ei esita õigeaegselt Jäätmeseaduse § 69 lg 5 nimetatud selgitust või 

jäätmevaldaja poolt esitatud selgitus sisaldab valeandmeid; 

7.9.2 mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma 

olmejäätmete jäätmekäitlust. 

 

 

8. JÄÄTMEVEO TEENUSTASU PIIRMÄÄRADE MUUTMINE 

 

8.1. Teenustasude piirmäärad kehtivad kogu Pihtla valla territooriumil. 

 

8.2. Vallavolikogul on õigus muuta teenustasu piirmäärasid mitte sagedamini kui üks kord 

kolme aasta jooksul – välja arvatud juhul kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt 

mõjutavad jäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- või 

järelhoolduskulusid. 

 

8.3. Teenustasu piirmäärade suurendamine vallavolikogu poolt ei too automaatselt kaasa 

vedajale makstavate teenustasude suurenemist. 

 

 

9. TEENUSTASU SUURENDAMISE JA VÄHENDAMISE KORD 

 

9.1. Vedajal puudub õigus ühepoolselt suurendada jäätmeveo teenustasusid vastavas 

veopiirkonnas. 

 

9.2. Vedaja saab taotleda teenustasu suurendamist veopiirkonnas, kui esinevad objektiivsed 

asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha rajamis-, 

kasutamis-, sulgemis- või järelhoolduskulusid.  

 

9.3. Vedaja poolt esitatav teenustasude suurendamise taotlus sisaldab vähemalt järgmisi 

andmeid: 

9.3.1. milliseid teenustasusid vedaja suurendada soovib; 

9.3.2. milliste asjaolude tõttu soovib vedaja teenustasusid suurendada;  

9.3.4. millised on vedaja poolt soovitavad teenustasude suurused.  

9.4. Pihtla valla veopiirkonnas vedajale makstavate jäätmeveo teenustasude suurendamise 

otsustab vallavalitsus. 

 

9.5. Vedajale makstavad teenustasud ei tohi olla suuremad vallavolikogu poolt kehtestatud 

teenustasude piirmääradest. Juhul, kui vallavalitsus otsustab suurendada vedajale makstavat 

teenustasu, ei tohi ükski suurendatud teenustasu olla kõrgem Pihtla Vallavolikogu poolt 

kehtestatud teenustasude piirmääradest. 

 

10.RAKENDUSSÄTTED  



10.1. Korraldatud olmejäätmeveo rakendamine algab pärast Pihtla valla poolt Jäätmeseaduse 

§67 järgi korraldatud olmejäätmeveoks jäätmevedaja valikuks avaliku konkursi tulemuste 

selgumist ning jäätmevedajale Saaremaa keskkonnateenistuse poolt jäätmeloa väljastamist. 

10.2. Pihtla Vallavalitsus teavitab avalikust korraldatud olmejäätmeveo rakendamise algusest 

valla infolehes Kraater. 

 

 

 


