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Kõrgessaare 11. märts 2011 nr 31

Kõrgessaare Vallavolikogu 10.06.2005 määruse nr 61 
„Kõrgessaare valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Määrus  kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1,  § 22 lõike 1 
punkti 365 ja  “Jäätmeseaduse” § 71 lõike 1 alusel.

§  1.  Muuta  Kõrgessaare  Vallavolikogu  10.06.2005  määruse  nr  61  “Kõrgessaare  valla 
jäätmehoolduseeskiri” § 5 järgmiselt:

„ § 5. Korraldatud jäätmevedu 
(1)  Korraldatud  jäätmevedu  on  olmejäätmete  kogumine  ja  vedamine  määratud  piirkonnast 
määratud  jäätmekäitluskohta  Hiiumaa  Omavalitsuste  Liidu  poolt  valitud  ettevõtte  poolt. 
Korraldatud jäätmeveopiirkond hõlmab kogu Hiiu maakonda.  Määratud jäätmekäitluskoht  on 
Hiiumaa jäätmejaam.

(2)  Korraldatud  jäätmeveoga  ei  ole  hõlmatud  tänavatel,  ühistranspordipeatustes,  avalikes 
parkides,  kalmistutel,  haljasaladel  ning  avalikes  liigiti  kogutud  jäätmete  kogumispunktides 
paiknevate jäätmemahutite tühjendamine ning jäätmete vedamine.

(3) Jäätmevaldaja on käesoleva eeskirja tähenduses ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle 
kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.“

(4) Vallavalitsus informeerib kirjalikult jäätmevaldajat päevast,  mil  ta on liitunud korraldatud 
jäätmeveoga.

(5)  Vallavalitsus  võib  tähtajaliselt  ja  erandkorras  vabastada  jäätmevaldaja  korraldatud 
jäätmeveoga  liitumisest  tema  põhjendatud  taotluse  alusel,  kuni  kolmeks  aastaks,  kui  ta  on 
veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

(6)  Vabastustähtaja  määramiseks  peab  vallavalitsus  eelnevalt  kohapeal  kontrollima,  et 
jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist 
võimaldavad. 

(7)  Korraldatud  jäätmeveost  vabastatud  jäätmevaldaja  esitab  järgmise  aasta  20.  jaanuariks 
vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut kasutatud. 

(8)  Jäätmevaldaja,  kes  ei  esita  20.  jaanuariks  kirjalikku  kinnitust,  loetakse  korraldatud 
jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.”



(9)  Jäätmevedaja  sõlmib  veopiirkonnas  jäätmeveolepingud  kõigi  jäätmevaldajatega,  kes  seda 
soovivad.

(10) Jäätmeveolepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine jäätmevedaja ja jäätmevaldaja  vahel ei 
avalda korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemisele mõju.

(11) Jäätmeveolepinguga on võimalik täpsustada  veo sagedust,  vähendamata jäätmeseaduses 
antud veo sagedusega määratud vedude arvu aasta lõikes.

(12) Jäätmeveolepingu mittesõlmimisel juhinduvad jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vastastikuste 
õiguste  ja  kohustuste  kindlaks  määramisel  käesolevas  eeskirjas  ja  jäätmeseaduses  sätestatud 
nõuetest.

(13)  Juhul  kui  jäätmeveolepingut  ei  ole  sõlmitud,  toimub  kogumismahutite  tühjendamine 
vastavalt  kehtestatud  veo  sagedusele  ja  -graafikule,  arvestades  mahuti  suuruseks  eramus  80 
liitrit, korterelamus 240 liitrit, ettevõtete, asutuste  riigi või kohalike omavalitsuste allasutuste 
puhul 240 liitrit.”

(14) Jäätmevedaja teavitab jäätmevaldajat jäätmeveo toimumise aegadest.

(15)  Jäätmevaldaja  valib  jäätmemahuti  või  jäätmekoti   suuruse  vastavalt  oma  vajadusele, 
arvestades kehtestatud tühjendamissagedust. 

(16) Jäätmekott paigutatakse tühjendamispäeval jäätmevedajaga kokkulepitud nähtavale kohale. 
Jäätmekoti tervena säilimise eest vastutab jäätmevaldaja.

(17)  Ühismahutite   soovijad  esitavad  vallavalitsusele  sooviavalduse  ühise  jäätmemahuti 
kasutamiseks, milles näidatakse jäätmekäitluse eest vastutav isik, kes kantakse jäätmevaldajatena 
registrisse, ning ühismahuti asukoht.

(18) Ühismahuti kasutajad peavad olema fikseeritud jäätmeveolepingus, ühismahuti kasutajad 
loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

(19) Kui jäätmevaldaja ei ole vedajale võimaldanud juurdepääsu mahutile, siis on vedajal õigus 
rakendada tasu tühisõidu eest. Tühisõit on võrdsustatav jäätmeveolepingus sätestatud suurusega 
mahuti tühjendamise 100% teenustasuga.
 
(20)  Käesoleva  paragrahvi  lõikes  19  nimetatud  asjaolude  ilmnemisel  on  vedaja  kohustatud 
jäätmevaldajaga  kokkulepitud  viisil  jäätmevaldajat  teavitama  hiljemalt  järgmise  tööpäeva 
jooksul  asjaoludest,  mis  ei  võimaldanud  jäätmemahutit  tühjendada,  ning  kokkuleppel 
jäätmevaldajaga tagama tühjendamata jäänud mahuti tühjendamise kolme tööpäeva jooksul.

(21)  Teenustasu  piirmäär  koosneb  jäätmekäitluskoha  rajamis-,  kasutamis-,  sulgemis-  ja 
järelhoolduskuludest  ning  jäätmete  veokuludest.  Piirmäära  kindlaksmääramisel  juhindutakse 
jäätmete liigist, kogusest, omadustest, jäätmeveo teenindussagedusest ning teistest asjaoludest, 
mis oluliselt  mõjutavad käitlemise maksumust.  Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmetele 
kehtivad teenustasu piirmäärad (ei sisalda käibemaksu) järgmiselt:



Jäätmemahuti suurus Teenustasu piirmäär vastava 
suurusega jäätmemahutis asuvate 
segaolmejäätmete ühekordse 
käitlemise eest 

1. kuni 50 l jäätmekott kuni 5 kg 3.49 eurot
2. kuni 150 l jäätmekott kuni 15 kg 10.46 eurot
3. kuni 80 l 5.58 eurot
4. kuni 140 l 5.99 eurot
5. kuni 240 l 6.47 eurot
6. kuni 360 l 8.56 eurot 
7. kuni 600 l 11.41 eurot 
8. kuni 800 l 12.68 eurot 
10. kuni 2500 l 31.70 eorot
11. kuni 4500 l 57.06 eurot

(22)  Teenustasu  on  määratud  kindlaks  jäätmevedaja  poolt  avalikule  konkursile  esitatud  ja 
edukaks  tunnistatud  pakkumises.  Jäätmevedajal  puudub  õigus  ühepoolselt  muuta  jäätmeveo 
teenustasusid.

(23) Jäätmevedaja võib taotleda teenustasude tõstmist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis 
oluliselt mõjutavad jäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- 
või järelhoolduskulusid, kuid mitte enam kui 10% võrra ainuõiguse kehtivuse perioodi jooksul.

(24)  Jäätmevedaja  esitatav  teenustasude  muutmise  taotlus  peab  sisaldama hindade  muutmise 
vajaduse  põhjendust  (sh  taotletavate  teenustasude  kalkulatsiooni,  eelnenud  majandusaasta 
raamatupidamise aruannet,  eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestust 
kehtivates  teenustasudes,  eeloleva  majandusaasta  prognoositavate  tulude  ja  kulude  arvestust 
taotletavates teenustasudes).

(25) Taotlus esitatakse Hiiumaa Omavalitsuste Liidule (HOL). Jäätmevedaja esitatud jäätmeveo 
teenustasude muutmise taotluse menetlemise tähtaeg on maksimaalselt kuuskümmend päeva.

(26) Muudetud teenustasud rakenduvad mitte varem kui kolmkümmend päeva pärast seda, kui 
HOL  avalikustab uued teenustasud ajalehes, milles HOL avaldab oma ametlikke teadaandeid.

(27) Vedaja võib korraldatud jäätmeveo teostamisel osutada jäätmevaldajale lisateenuseid ainult 
jäätmevaldaja nõusolekul ja jäätmeveolepingu olemasolul, milles on jäätmevaldajat teavitatud 
osutatavate lisateenuste tingimustest ja hinnakirjast. Vedaja ei tohi lisatasusid arvestada mahutite 
laialipaigutamise eest ainuõiguse alguses ega nende äraveo eest ainuõiguse lõppemisel.

(28) Lisateenuste osutamise tingimused peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning ei 
tohi seada jäätmevaldajale piiranguid teenuse tarbimisele seadusega ettenähtud korras.

(29) Minimaalne segaolmejäätmete kogumismahutite tühjendamise sagedus on:

1) Ühepereelamud  hajaasustuses  ja  Kõrgessaare  aleviku  ning  Lauka  küla  kompaktse 
hoonestusega alal – vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul.

2) Alla 5 korteriga korterelamud kompaktse hoonestusega aladel (Kõrgessaare alevik ja Lauka 
küla lisatud kaartidel näidatud piirides) ja valla asutused – vähemalt 1 kord 4 nädala jooksul.



3) 5 ja enam korteriga korterelamud kompaktse hoonestusega aladel – vähemalt   2 korda 4 
nädala jooksul.

4) Ettevõtted – vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul.

(30)  Juhul,  kui  kogumismahutite  tühjendamissagedusele  vaatamata  on  kogumismahuti 
ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna 
reostuse oht, tuleb kogumismahutit tühjendada sagedamini. 

§  2.  Kinnitada  Kõrgessaare  Vallavolikogu  10.06.2005  määruse  nr  61  “Kõrgessaare  valla 
jäätmehoolduseeskiri” Lisa 1 “Pakendijäätmete kogumiskohad” uues redaktsioonis (lisatud).

§  3.  Muuta  Kõrgessaare  Vallavolikogu  10.06.2005  määruse  nr  61  “Kõrgessaare  valla 
jäätmehoolduseeskiri”  Lisa  2  “Ohtlike  jäätmete  kogumispunktid”  võttes  nimekirjast  välja 
kogumispunkti “Lauka tankla”.

§  4.  Kinnitada  Kõrgessaare  Vallavolikogu  10.06.2005  määruse  nr  61  “Kõrgessaare  valla 
jäätmehoolduseeskiri” Lisa 5 “Jäätmekäitluskohad” uues redaktsioonis (lisatud).

§ 5.  Määrus jõustub 01. aprillil 2011.

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees



Lisa 1

                      PAKENDIJÄÄTMETE KOGUMISKOHAD

Asukoht Konteiner Maht
m3

1 Malvaste teerist jäätme-
maja

1) pudel
2) segapakend
3) paber-papp

0,6
0,6
0,6

2 Kõrgessaare parkla jäät-
memaja

1) pudel
2) segapakend
3)  paber-papp

0,6
0,8
0,6

3 Lauka söökla
jäätmemaja

1) pudel
2) segapakend
3) paber-papp

0,6
0,8
0,6

4 Lauka elamud 1) klaas
2)  segapakend

1,5
6,5

5 Viskoosa A ja O
jäätmemaja

1) pudel
2) segapakend
3) papp-paber
4) klaas

0,6
0,6
0,6
1,5

6 Näkmani tee jäätmemaja 1) pudel
2) segapakend
3) paber-papp

0,6
0,6
0,6

7 Näkmani tee 5 1)  segapakend 6,5
8 VAK-i parkla 1) segapakend

2)  paber-papp
2,5
2,5

9 Luidja parkla jäätmemaja 1) plastpudel
2) paber-papp
3) klaas

0,6
0,6
1,5

10 Kõpu bussipeatus
jäätmemaja

1) segapakend
2) segapakend
3) paber-papp

0,6
0,6
0,6

11 Kõpu kauplus 1) segapakend
2) klaas
3) segapakend

6,5
1,5
0,8

12 Kalana sadam jäätmema-
ja

1) pudel
2)  segapakend

0,6
0,8



Lisa 2

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTID

Asukoht Lahtioleku aeg Jäätmete liik

Kõrgessaare, 
Tööstuse tee 10

E, K, R         10.00 – 12.00 Aegunud ravimid
Kasutatud patareid ja akud
Kasutatud luminestsents- ja 
luminofoorlambid
Värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed 
jaepakendis
Kasutatud õlifiltrid
Elavhõbeda termomeetrid ja muud 
elavhõbedat sisaldavad jäätmed

Lisa 5

JÄÄTMEKÄITLUSKOHAD

Koha nimetus Asukoht
Tel nr

Jäätmete vastuvõtu
aeg 

Jäätmeliigid

Hiiumaa  jäätme-
jaam

Käina vald
Ristivälja
Tel 5332 3950

Info telefonil 5332 3950 Tavajäätmed

Kõrgessaare  reovee-
puhasti

Kõrgessaare 
alevik

Tel 513 1194

Tööpäevadel  9.00 – 17.00 Fekaalid, kogumis- ja 
settekaevude setted
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