MÄÄRUS

Kohtla-Nõmmel

22.04.2008.a.nr

Kohtla-Nõmme valla jäätmehoolduseeskiri
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 365 ja
366 ja jäätmeseaduse § 71 lõike 1 ja 2 ning pakendiseaduse §15 lõike 1 alusel.
1. peatükk

Üldsätted
§ 1. Reguleerimisala
(1) Kohtla-Nõmme valla jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab jäätmehoolduse
korraldamise nõuded valla haldusterritooriumil.
(2) Eeskiri reguleerib Kohtla-Nõmme valla haldusterritooriumil olmejäätmete ja tootmisjääkide kogumist, sorteerimist, vedu, töötlemist, hoidmist, taaskasutamise ja kõrvaldamise
korraldamist ning jäätmete tekitaja, territooriumi valdaja, jäätmekäitlusettevõtte ja KohtlaNõmme valla kui omavalitsusüksuse vahelisi suhteid jäätmekäitlusalases tegevuses.

§ 2. Mõisted
(1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid jäätmeseaduse tähenduses juhul, kui eeskirjast ei tulene
teisti. Käesolevas eeskirjas kasutatavate mõistete sisu seletatakse järgmiselt:
- tavajäätmed- kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka
- ohtlikud jäätmed- jäätmed, mis kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale
või keskkonnale
- biolagunevad jäätmed- anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed - toidujäätmed,
paber ja papp
- olmejäätmed- kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teenindused või mujal tekkinud
oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed
- aia- ja pargijäätmed- aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed
(rohi, lehed, oksad jne.)
- taaskasutatavad jäätmed- jäätmed, mida saab kasutada toorainena, kütusena või muuks
otstarbeks (vanapaber, kartong, pakendijäätmed, biolagunevad jäätmed, metallijäätmed ja

puidujäätmed).
- ehitus- ja lammutusjäätmed- ehituse, remondi ja lammutamise käigus tekkivad jäätmed
ning väljaveetud pinnas.
-jäätmete kogumismahuti - standardne jäätmete kogumiseks kasutatav mahuti, mida saab
jäätmeveovahendiga tühjendada.
- jäätmehoidla- lukustatud uksega ruum või hoone, kus hoitakse jäätmeid kuni nende üleandmiseni jäätmekäitlusettevõttele.
- kompostimine- orgaaniliste jäätmete segamine ja ladestamine ning käitlemine maapinnal või
komposteris nende looduslikuks lagundamiseks mullaviljakuse parandamise eesmärgil.
- komposter- orgaaniliste jäätmete lagundamiseks kasutatav anum
- jäätmepunkt- taaskasutatavate jäätmete (paberi, papi, plasti, klaasi jne) esmaseks
kogumiseks mõeldud koht , kuhu on paigutatud vastavad mahutid, vajadusel piiratud aiaga.
Jäätmepunktis ei toimu jäätmete töötlust.
- kogumisring- valla poolt korraldatud ohtlike jäätmete ja/või suurjäätmete ja/või elektroonika
romude kogumine kindlaks määratud ajal ja kohtades.
-territooriumi haldaja- kinnisasja omanik, hoonestusõigust omav isik ning ehitise kui
vallasasja omanik.
- pakend- mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba hoidmiseks,
kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks .Pakendiks loetakse ka samal
eesmärgil kasutatavad ühekorratooted.
- pakendiettevõtja- isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse
või müüb pakendatud kaupa
- jäätmehooldeleping- jäätmetekitaja ja jäätmekäitlusettevõtte vahel sõlmitud kahepoolne
leping, millega määratakse kindlaks jäätmetekitaja ja jäätmekäitlusettevõtte õigused ja
kohustused, jäätmete vedamise kord ja regulaarsus lähtudes käesolevas eeskirjas sätestatud
nõuetest
- jäätmevaldaja- jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle
valduses on jäätmed
-jäätmete kokkukandepunkt- hajaasustusega piirkonnas jäätmete kogumiskoht, kus
kogutakse ühismahutites segaolmejäätmeid
-tootja - toodete sisseveo või edasimüügiga tegeleja sõltumata tegutsemise eesmärgist või
müügiviisist.
- tervishoiujäätmed- nii inimeste kui loomade tervishoiu, ravimise ja hooldusega seotud
teenuse osutamise tagajärjel tekkivad jäätmed.
- meditsiinijäätmed- inimese tervishoiu, ravimise ja hooldusega seotud jäätmed , mis tekkivad
perearstikeskuses, lasteasutuses
- riskijäätmed- jäätmed, millede käitlemisel on risk
- teravad, torkivad jäätmed-süstlad, nõelad, skalpelliterad jne.
- nakkusohtlikud jäätmed- verd sisaldavad meditsiinitarbed, jne.
- tavajäätmed ( tervishoius)- jäätmed, mis ei kuulu ohtlike ja riskijäätmete hulka
- ehitusjäätmed- puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude materjalide
jäätmed ,s.h. need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid ning väljaveetav kaevis, mis
tekib ehitamisel ja remontimisel , lammutamisel ja mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei
kasutata
-ohtlikud ehitusjäätmed- jäätmed, mis tekivad ehitamisel, lammutamisel, remontimisel ja mis
oma ohtlike omaduste tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning nõuavad
erimenetlust nende käsitlemisel. Ohtlike ehitusjäätmete nimistu määrab keskkonnaminister .

2. peatükk

Jäätmekäitluse üldnõuded
§ 3. Jäätmehoolduseeskirja eesmärk
(1) Eeskirja eesmärgiks on säilitada Kohtla-Nõmme vallas puhas ja tervislik elukeskkond,
vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.
(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes
tegutsevad, elavad või viibivad Kohtla-Nõmme valla haldusterritooriumil.
(3) Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud
nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule.
§ 4. Jäätmehoolduse arendaja
(1) Jäätmehoolduse arendamist korraldab Kohtla-Nõmme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus)
vastavalt oma pädevusele lähtudes jäätmehooldust reguleerivatest õigusaktidest..
(2) Vallavalitsus korraldab vallas jäätmehooldust ja teostab järelevalvet jäätmekäitluse üle
järgmiselt:
2.1.nõustab valla elanikke ja levitab jäätmealast teavet;
2.2.kontrollib jäätmete käitlemist, sh liigiti kogumist
2.3. teostab kontrolli valla territooriumi prahistamise üle ja korraldab prahistatud alade
korrastamist;
2.4. kontrollib jäätmekäitluslepingute olemasolu ja jäätmekäitlustoiminguid valla haldusterritooriumil – s.h. elamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kauplustes, tänavakaubanduses, asutustes
2.5. koostab projekte ja rahataotlusi jäätmehoolduse arendamiseks ja investeeringuteks
2.6.töötab välja ja viib ellu jäätmete vähendamise ning taaskasutamise programme
2.7. korraldab jäätmete kogumispunktide rajamist ja haldamist lähtudes valla arengukavast,
jäätmekavast ja käesolevast eeskirjast
2.8. korraldab jäätmekäitlusalast arendus- ja selgitustööd ning teeb keskkonnateadlikkuse
tõstmise alast propagandat;
2.9 edendab ja propageerib jäätmete sorteerimist ning liigiti kogumist;
§ 5. Läheduse põhimõte jäätmekäitluses
Jäätmeid tuleb taaskasutada või kõrvaldada nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvas
tehnoloogiliselt sobivas ning tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele vastavas jäätmekäitluskohas.
§ 6. Jäätmete käitlemise eest vastutav isik
(1)Jäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja.
(2) Kinnistu korrashoiu eest vastutab kinnistu omanik, kui jäätmekäitlusleping ei näe ette teisiti
(3) Kui jäätmevaldajat pole võimalik kindlaks teha või ta ei täida jäätmete nõuetekohase käitlemise kohustust, korraldab jäätmete kogumist ja vedu kinnistu omanik
(4) Maareformiseaduse §31 lõikes 2 nimetatud maa suhtes enne selle kooskõlas maareformi
seadusega riigi omandisse jätmist, munitsipaalomandisse andmist, tagastamist või erastamist
korraldab jäätmete käitlemist ja saastuse likvideerimist vastavalt jäätmeseadusele keskkonna
teenistus

§ 7. Jäätmevaldaja kohustused
(1) Jäätmete kogumise, taaskasutamise või lõpliku kõrvaldamise korraldab jäätmevaldaja, v.a.
korraldatud olmejäätmeveo korral.
(2) Jäätmevaldaja on kohustatud järgima vallavalitsuse esitatud nõudeid jäätmete segunemise
vältimiseks nende tekkekohas ja jäätmete liigiti kogumiseks selleks ettenähtud mahutitesse või
jäätmepunktidesse või jäätmekogumiskohtadesse..
(3) Jäätmevaldaja peab kasutama kõiki võimalusi jäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamiseks. Ta peab jäätmeid liigiti koguma, vedama ja taaskasutama või andma need üle jäätmeluba
omavale jäätmekäitlusettevõttele.
(4) Jäätmetekitaja ja kinnistu omanik (valdaja) on kohustatud:
4.1. koguma oma kinnistul tekkinud jäätmed ning teavitama kinnistul asuvaid elanikke ja seal
viibivaid isikuid jäätmete sorteerimise ja kogumise korraldusest
4.2. omama või rentima piisavas koguses ja suuruses jäätmete kogumismahuteid või kasutama
jäätmeveolepingu alusel ühismahuteid. Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama käesoleva
eeskirja nõuetele
4.3. korraldama jäätmete üleandmist jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale või taaskasutama või
kõrvaldama jäätmed vastavalt kehtivatele nõuetele. Kui jäätmetekitaja, kinnistu omanik ja
valdaja on erinevad isikud, registreeritakse nendevaheline kohustuste jaotus üüri-, rendi- või
jäätmekäitluslepinguga
4.4. võimaluse korral vähendama jäätmete mahtu enne kogumismahutisse asetamist kokkupressimise teel.
(5) Territooriumide haldajad, asutuste ja ettevõtete juhid on kohustatud teavitama oma
hallatavate asutuste ja hoonete elanikke ja seal viibivaid isikuid ning oma ettevõtete töötajaid
vallas toimivast jäätmehooldussüsteemist ning eeskirja nõuetest.
(6) Juriidilisest isikust jäätmetekitaja on kohustatud:
6.1. rakendama oma tegevuses kõiki sobivaid jäätmete tekke vältimise ja jäätmete hulga
vähendamise võimalusi ning pöörama tähelepanu jäätmete taaskasutamisele ja ohtlikkuse
vähendamisele
6.2. korraldama jäätmekäitlust, ladustamist või üleandmist jäätmekäitlusettevõttele
6.3. käitlema tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkinud jäätmeid ja ehitus- ja
lammutusjäätmeid vastavalt eeskirja peatükkides 6 ja 7 toodud korrale
§ 8. Jäätmete sorteerimise üldnõuded
Jäätmetekitaja kogub eraldi taaskasutatavad jäätmed, suuremõõtmelised jäätmed, püsijäätmed,
ohtlikud jäätmed, probleemtoodete jäätmed ja segaolmejäätmed. Sega- ja Olmejäätmeid
sorteerida vastavalt Keskkonnaministri 16.jaanuari 2007.a.määrusega nr.4 “Olmejäätmete
sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused” järgi.
§ 9. Jäätmete põletamine
(1) Jäätmete põletamine on lubatud ainult selleks jäätmeluba või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavas ettevõttes.
(2) Jäätmete põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Küttekolletes võib
loata põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit ja pappi.
(3) Okste ja prahi põletamine on lubatud jäätmevaldaja kinnistu piires ajavahemikul 1.
oktoobrist kuni 1. maini tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil .Tule tegemise koht

peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest
hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast.
(4) Välikaminas võib oksi ja risu põletada aastaringselt. Okste, risu ja leheprahi põletamine
väljaspool oma kinnistu piire on lubatud ainult vallavalitsuse poolt väljastatud ühekordse
loaga.
(5) Kulu põletamine on lubatud kevadel kahe nädala jooksul pärast lume sulamist teavitades
sellest eelnevalt Häirekeskust .
(6) Jaanitule tegemise kohast ja kasutatavast põletusmaterjalist tuleb eelnevalt teavitada
Häirekeskust .
3. peatükk

Korraldatud jäätmevedu
§ 10. Korraldatud jäätmeveole üleminek
(1) Korraldatud jäätmevedu on segaolmejäätmete kogumine ja vedu valla haldusterritooriumil
vallavalitsuse korraldatud konkursi korras valitud jäätmekäitlusettevõtte poolt.
(2) Korraldatud jäätmeveo korral on liitumine korraldatud jäätmeveoga kohustuslik kogu
Kohtla-Nõmme valla, Kohtla-Nõmme alevi haldusterritooriumil.
(2) Piirkonnad, kust jäätmed kokku kogutakse ning jäätmekäitluskohad ja isikud, kuhu ja
kellele jäätmed üle antakse, sealhulgas sortimisettevõtted ja prügila , määratakse korraldatud
jäätmeveoga.
(3) Korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja teostus nähakse ette eraldi vallavolikogu
määrusega
(4) Korraldatud jäätmevedu Kohtla-Nõmme valla haldusterritooriumil hakkab kehtima peale
vastava vallavolikogu määruse jõustumist.

4. Peatükk

Jäätmete kogumine ja üleandmine
§ 11. Kogumismahutid
(1) Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid .
Kogumismahuteid tuleb kasutada ümbrust reostamata ja risustamata ning neis sisalduvad
jäätmed ei tohi sattuda sademete, lindude ega loomade mõjuvalda.
(2) Jäätmete kogumismahuti peab olema kompaktne, terve, korralikult suletav ning sellele peab
olema tagatud juurdepääs. Ümbruskonna saastumise vältimiseks tuleb kogumismahutit
puhastada ja desinfitseerida piisavalt sageli, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas
(3) Kogumismahuti puhtuse ja õige kasutamise eest vastutab jäätmevaldaja kui jäätmekäitlusleping ei sätesta teisiti. Kogumismahutite tehnilise korrashoiu tagab mahutite omanik: Mahuti
nõuetekohase paigutuse ja ümbruse korrashoiu tagab mahuti valdaja.
(4) Kogumismahutina võib kasutada:
1) 60, 80, 100, 120, 140, 240, 360, 370, 600 või 800 liitriseid kaanega ning haaratavaid
plastmassist või metallist kogumismahuteid, mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada
jäätmeid kokkupressivasse jäätmeveomasinasse;
2) kaanega varustatud 1,5 m3, 2,5 m3 ja 4,5 m3 metallist kogumismahuteid, mida on võimalik

mehhaanilisel teel tühjendada jäätmeid kokkupressivatesse jäätmeveokitesse või toimetada
käitluskohta;
3) presskonteinereid.
4) kuni 100 l niiskuskindlaid paberist või plastikust valmistatud jäätmekotte
(5) Jäätmete kogumismahuti võib olla jäätmevaldaja või territooriumi haldaja omandis või
lepingu alusel kasutatav.
(6) Jäätmete kogumismahuti ei tohi olla paigutatud sõidu- või kõnniteele ega häirida muul
viisil liikluskorraldust. Rajatud piirded, kaitsed ja alused ei tohi takistada kogumismahuti
tühjendamist. Mahutite lukustamise korral peab jäätmevaldaja kindlustama nende avamise
tühjenduspäeval.
(7) Segunenud olmejäätmed ning muud kergesti riknevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb
paigutada mahutisse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna,
ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid.
(8) Jäätmemahutil peab olema kasutajale nähtavas kohas kiri või märk, mis viitab mahutiga
kogutavale jäätmeliigile. Kogumispunktidesse paigutatud mahutitel peab lisaks olema kirjas
mahutit tühjendava ettevõtte nimi ja kontaktandmed.
(9) Olmejäätmete kogumismahutisse on lubatud koguda vaid segaolmejäätmeid, mis kuuluvad
kõrvaldamisele.
(10) Kogumismahuti tuleb paigutada krundile või kinnistule, kus jäätmed on tekkinud, välja
arvatud juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse ühismahutisse.
Ühismahuti asukoht tuleb kooskõlastada territooriumi valdaja ja vallavalitsusega.
Korterelamutega aladel, kus elamutele on moodustatud minimaalse suurusega kinnistud, tohib
jäätmemahuteid paigutada väljapoole oma kinnistut ainult vallavalitsuse poolt kehtestatud
tingimustel ja kirjalikul loal.
(11) Üldkasutatavatesse kohtadesse (pargid, parklad, ühissõidukite peatused jm.) paigutab
jäätmemahutid Kohtla-Nõmme Vallavalitsus või territooriumi haldaja, kes korraldab ka
mahutite regulaarset tühjendamist.
(12) Kaupluste, müügipaviljonide , asutuste sissekäikude juures ja tänavakaubandusega
tegelemise korral paigaldab jäätmemahuti ( prügiurni)ettevõtte , kes vastutab ka mahuti
õigeaegse tühjendamise ja korrashoiu eest.
(13) Avalike ürituste läbiviimise kohad varustab jäätmemahutitega ürituse korraldaja, kes
likvideerib kogu ürituse käigus tekkinud jäätmed lähtudes käesolevast eeskirjast
(14) Kogumismahutid peavad paiknema naaberkinnistul paiknevast eluhoonest vähemalt 3
meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
(15) Kogumismahutite asukoha valikul tuleb arvestada esteetilisi ja tervisekaitsealaseid
aspekte.
(16) Kokkukandepunktide asukohad, arvu ja jäätmekogumisringi täpse kuupäeva määrab
kindlaks vallavalitsus. Kogumismahutid kokkukandepunktidesse paigutab jäätmeveoettevõte.

(17) Kinnistul või krundil tekkivad jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada
selle jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud jäätmemahutisse. Suurjäätmed võib paigutada ajutiselt
mahutite vahetusse lähedusse, korraldades nende äraveo hiljemalt 3 päeva jooksul.
(18) Juhul kui jäätmed ei mahu või neid ei ole mingil muul põhjusel võimalik kogumismahutisse paigutada, on lubatud jäätmete ajutine hoidmine kogumismahuti vahetus läheduses,
kus need tuleb äravedamiseks selgelt märgistada.
(19) Ajutine mahutiväline ladestamine ei ole lubatud selliste jäätmete puhul, mis võivad
tekitada keskkonnareostust või kahjustada inimeste tervist.
(20) Kogumismahuti tuleb paigutada korralikult suletuna kokkulepitud ajaks jäätmevedajale
kättesaadavasse kohta tasasele horisontaalsele alusele sõidutee lähedale nii, et jäätmeveok
pääseks takistamatult mahutile ligi.. Juurdesõidutee kogumismahuti laadimiskohani peab
olema ehitatud selliselt, et kannatab raskeveoki pealesõitu. Jäätmete kogumismahuti ei tohi olla
paigutatud sõidu- või kõnniteele ega häirida muul viisil liikluskorraldust. Rajatud piirded,
kaitsed ja alused ei tohi takistada kohumismahuti tühjendamist.
§ 12. Kogumismahutisse paigutamise keeld
(1) Olmejäätmete kogumismahutisse ei tohi paigutada:
1) ohtlikke jäätmeid;
2) (üle 40 ºC kuuma) jahutamata tuhka;
3) lõhkematerjalidest koosnevaid ja neid sisaldavaid jäätmeid;
4) vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid;
5) käimlajäätmeid;
6) kogumiskaevude setteid;
7) nakkusttekitavaid ja bioloogilisi jäätmeid;
8) radioaktiivseid jäätmeid;
9) erikäitlust vajavaid jäätmeid;
10) jäätmeid, mis võivad kahjustada jäätmekäitlusettevõtteid, prügila töötajaid või
jäätmeveovahendeid;
11) aineid ja esemeid, mis oma kaalu, koguse või kuju tõttu võivad kahjustada mahuteid või
jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;
12) taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud;
13) ehitus- ja lammutusjäätmeid.
(2) Ülalnimetatud omadustega jäätmed peab jäätmetekitaja või kinnistu haldaja viima selleks
ettenähtud kohta (ohtlike jäätmete vastuvõtukohad, spetsiaalsed jäätmete kogumispunktid,
muud eraldi määratavad vastuvõtukohad või andma üle vastavat luba omavale jäätmekäitlejale.
(3) Liiva ja pühkmeid võib paigutada kogumismahutisse ja vedada prügilasse, kui need
vastavad jäätmekäitlusettevõtte tingimustele
.
(4) Kuum tuhk,( temperatuuriga üle 40 ºC) kogutakse selleks ette nähtud kaanega suletavasse
mittepõlevast materjalist mahutisse. Jahutatud või niisutatud tuhka võib tihedas ja vastupidavas
pakendis paigutada olmejäätmete kogumismahutisse.

5. peatükk

Jäätmete käitlemise nõuded
§ 13. Pakendid ja pakendijäätmed
(1)Pakendimaterjalid jagunevad:
-klaas
-plastik
- paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong
-metall
- puit
-muu materjal.
(2) Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja viia valla territooriumil asuvatesse üldkasutatavatesse või pakendi taaskasutus organisatsiooni poolt volitatud
ettevõtte või pakendiettevõtja ( kauplused, postkontor jne.) enda poolt paigutatud või lepingu
alusel kasutavasse pakendikogumise mahutisse. Üleantavad pakendid peavad vastama taaskasutus organisatsioonide nõuetele – pakendid peavad olema puhtad.
(3) Pakendite ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldavad pakendiettevõtjad
või nende volitusel taaskasutus organisatsioonid.
(4) Pakendiettevõtja on kohustatud tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi või –
pakendijäätmed müügikohas või selle vahetus läheduses, teavitades sellest võimalusest
müügikohas nähtavale kohale seatud ja arusaadava kirjaliku teatega.
(5) Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastab selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile.
(6) Juhul, kui mingil põhjusel ei ole võimalik korraldada pakendite ja pakendijäätmete
vastuvõtmist oma kinnistu või teenindusmaa piires, võib nende, v.a. tagatisrahaga pakendid,
vastuvõtmise erandina korraldada kinnistu või teenindusmaa vahetus naabruses vallavalitsuse
loal ja kehtestatud tingimustel.
(7) Pakendiettevõtja on kohustatud vältima liigiti kogutud või pakendimaterjalide kaupa
sorditud tagasivõetava pakendi ja pakendijäätmete segunemist teiste jäätmete või pakendimaterjalidega.
(8) Pakend, millele on määratud tagatisraha, tuleb lõppkasutaja või tarbija poolt tagastada
müügikohta või selle vahetus lähetuses selleks ettenähtud kohta (taaravastuvõtu punkti,
taaraautomaati), kus tagastatakse tagatisraha või viia üldkasutatavasse pakendimahutisse.
(9) Pakendit, millele on kehtestatud tagatisraha, ei pea tagasi võtma tagatisrahaga pakendatud
kaupa müüv isik, kui müügikoha suurus on alla 20m2 ja see paikneb tiheasustusalal.
Suuremat müügikohta pidavad isikud on kohustatud :
1. sõlmima pakendi tagasivõtmise kohta lepingu vastava taaskasutus organisatsiooniga või
2. võtma pakendi vastu müügikohas või selle vahetuse läheduses selleks otstarbeks
kohandatud punktis

(10) Postimüügiga tegelev pakendiettevõtja peab teavitama lõppkasutajat ja tarbijat tema
õigusest tagastada pakend ja pakendijäätmed kauba üleandjale.
(11) Pakendijäätmete veo vastuvõtupunktist käitluskohta korraldab pakendiettevõtja või
lepingu alusel taaskasutus organisatsioon .
(12) Pakendiettevõtjad või taaskasutus organisatsioonid on kohustatud paigaldama pakendite ja
pakendijäätmete, väljaarvatud tagatisrahaga koormatud pakendid, kogumiseks kogumismahutid Kohtla-Nõmme valla jäätmekavas või jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud asukohtadesse.
Teised kogumispunktide asukohad ja paigaldustingimused kooskõlastatakse vallavalitsusega.
(14) Kohtla-Nõmme valla territooriumil asuvate pakendi ja pakendijäätmete kogumismahutite
asukohad on ära toodud lisas 1.
§ 14. Ohtlikud jäätmed
(1) Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi.
(2) Ohtlike jäätmete kogumisel, säilitamisel ja veol tuleb jäätmed pakendada asjakohasel viisil,
vältides erinevate ohtlike jäätmete segunemist, tervise- ja keskkonnaohte ja võimaldades
hilisemat taaskasutust või kõrvaldamist.
(3) Ohtlike jäätmete tekitaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni
vastavat litsentsi omavale ettevõttele.
(4) Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (patareid, akumulaatorid, õlid, õlifiltrid,
ravimid, päevavalguslambid, värvid, lakid, lahustid jne) tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunktidesse või anda ära korraldatud ohtlike jäätmete kogumisringil.
(5) Ohtlike jäätmete kogumispunktides (vt lisas 1) võetakse vastu ainult kodumajapidamistes
tekkinud ohtlikke jäätmeid. Elanikelt võetakse ohtlikud jäätmed vastu tasuta.
(6) Vähemalt kord aastas korraldab vallavalitsus ohtlike jäätmete kogumisringi, mille käigus
kogutakse kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmeid ning mille peatuspunktidest teavitatakse elanikkonda eelnevalt..
(7) Juriidilised isikud korraldavad ohtlike jäätmete kogumist ise, vastutavad nende ohutu
hoidmise eest kuni nende üleandmiseni ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.
(8) Ohtlike jäätmete ajutiseks säilitamiseks võivad juriidilisest isikust jäätmetekitajad omada
ettevõttesiseselt ohtlike jäätmete kogumismahuteid, mille asukoht kooskõlastatakse vallavalitsusega.
(9) Ohtlikke jäätmeid tuleb säilitada spetsiaalselt kohandatud ja turvaliselt lukustatavas hoones
või hoone osas. Mahutid ohtlike jäätmete kogumiseks peavad olema suletavad ja valvatavad.
Ajutise säilituspaiga põrand peab olema piisavalt tihe, et vältida avariide korral põrandale
sattunud vedelike väljaimbumist.
(10) Ohtlikke jäätmeid tuleb säilitada nii, et need ei reostaks pinna- või põhjavett ega
põhjustaks teisi keskkonnakahjustusi. Vedelaid ohtlikke jäätmeid peab säilitama kindlalt
suletavates mahutites, mis välistab nende sattumise maapinnale, põhjavette või kanalisatsiooni.
(11) Ohtlike jäätmete kogumisel tuleb vältida erinevat liiki ohtlike jäätmete segunemist
omavahel või tavajäätmetega. Ohtlike jäätmete segunemine omavahel või teiste ainetega on
lubatud ainult siis, kui sellega ei kaasne ohtu tervisele ja keskkonnale ning kui see on
tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud.
(12) Juba segunenud ohtlikud jäätmed tuleb lahutada, kui see on tehniliselt teostatav ja kui
sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi ja kui see on vajalik tervise või keskkonnaohutuse
tagamiseks.

(13) Ohtlike jäätmete ajutine säilituspaik peab olema varustatud esmaste avarii likvideerimise
ja tulekustutusvahenditega.
(14) Kinnistu valdaja peab paigutama ohtlike jäätmete kogumist reguleerivad juhised
kogumispunktis nähtavasse kohta. Juhises peab olema fikseeritud ohtlike jäätmete äraveo kord.
(15) Ohtlike jäätmete säilituspaigas tohib jäätmeid ajutiselt hoiustada kuni ühe aasta vältel.
(16) Vanad kasutuskõlbmatud ravimid saab tasuta ära anda apteeki, kes suunab need
hävitamisele.

§ 15. Suurjäätmed
(1) Suurjäätmed on suuregabariidilised ja rasked jäätmed (nt vana mööbel, vaibad, jalgrattad,
WC-potid, vannid, kraanikausid jne)
(2) Suurjäätmete äraveo võib korraldada jäätmevaldaja ise, sõlmides selleks lepingu taaskasutusorganisatsiooniga või jäätmekäitlejaga.
(3) Suurjäätmete kogumist korraldab ka vallavalitsus vähemalt üks kord aastas, teavitades
sellest eelnevalt elanikkonda.
(4) Suurjäätmeid võib ajutiselt paigutada olmejäätmete mahutite juurde, kui nende äravedu
organiseeritakse mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.
§ 16. Probleemtooted
(1) Probleemtoode on toode, mis keskkonda sattumisel võib põhjustada tervise- või keskkonnahäiringuid.
Probleemtooted on:
-patareid ja akud
-PCB-sid sisaldavad seadmed
-mootorsõidukid ja nende osad, s.h.rehvid
-elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad
-vanarehvid
(2) Probleemtoodetest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või nende
kõrvaldamise kohustus lasub tootjal, kellele laieneb ka endisaegsete jäätmete kogumise ja
kõrvaldamise kohustus.
(3) Endisaegsed probleemtooted ja nendest tekkinud jäätmed saab füüsiline isik üle anda IdaVirumaa ohtlike jäätmete kogumispunkti või jäätmejaama.
(4) Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmed tuleb üle anda spetsialiseerunud jäätmekäitlejate
kogumispunktidesse . Kooskõlas Jäätmeseaduse §26 elektri- ja elektroonikaseadmete ,s.h.
külmkapid, elektripliidid, pesumasinad ja telerid või neist tekkinud jäätmed, tuleb üle anda
elektri- või elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunktidesse või uue toote ostmisel
kauplusse või viima jäätmejaama. Jäätmeseaduse § 26 mõistes elektri- ja elektroonikaseadmete
tootja on kohustatud korraldama tasuta tema poolt valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud
toodetest tekkivate jäätmete vastuvõtmise.
(5) Vanarehvid ja autorehvid tuleb üle anda rehviettevõtete juures olevatesse kogumispunktidesse

§ 17. Vanametall, metallijäätmed ja romusõidukid .
(1)Vanametall ja metallijäätmed tuleb üle anda vanametalli kogumisega tegelevale ja vastavat
luba omavale ettevõttele.
(2)Romusõidukite demonteerimine peab toimuma lammutuskojas, mille tegevuseks tuleb
vormistatud vastav ohtlike jäätmete käitluslitsents ja jäätmeluba või kompleksluba, lähtudes
seadusandluse nõuetest.
(3) Romusõiduki annab kogumis- või lammutuskohta selle omanik või tema volitatud isik,
viimaste puudumisel romusõiduki asukoha kohalik omavalitsus s.o. Kohtla-Nõmme Vallavalitsus.
§ 18. Biolagunevate jäätmete ja reoveesette käitlemine
(1)Tiheasustusega aladel asuvad füüsilised ja juriidilised isikud kompostivad biolagunevaid
aia- ja toidujäätmeid kinnistes kompostihoidlates, kuhu ei pääse ligi linnud ja loomad.
(2)Hajaasustusega aladel võib oma kinnistu territooriumil lahtistes kompostiaunades kompostida aiajäätmeid.
Eravalduses olevale kinnistule rajatud kompostiaun peab asuma vähemalt 2 meetri kaugusel
kinnistu piirist , kui naabrid ei lepi teisiti kokku.
(3) Heitvee kogumiskaevu (sealhulgas välikäimla) omanik peab tagama selle korrasoleku,
veepidavuse ja õigeaegse tühjendamise.
(4) Kogumiskaevude setteid ja reovett võib vedada Keskkonnateenistuse registreeringut omav
ettevõtja reovee vastuvõtu sõlme. Heitvee kogumis- ja settekaevude setteid ning (vesi)käimla
jäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.
(5) Ökoloogiliste kuivkäimlate jääkmaterjali võib kasutada komposti valmistamiseks.
(6) Biolagunevaid jäätmeid võivad juriidilised ja füüsilised ladestada Kohtla-Nõmme Vallavalitsusega kooskõlastatud tingimustel ja kirjalikul loal selleks ettevalmistatud väljakutel.
Valla haljasaladelt tekkivaid aia- ja pargijäätmeid ( taimed, rohi,lehed, oksad, j ne) ei ole
lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja kompostida
teistes jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõtetes.
(7) Biolagunevate jäätmete komposteerimisel tuleb tagada, et toimuksid aeroobsed
lagunemisprotsessid. Korrastamata, roiskuva, haisva, taimehaigusi levitava, keskkonnale ja
inimese tervisele ohtliku ja mittesobivasse kohta rajatud komposteerimiskoha peab likvideerima selle omanik.
(8) Biolagunevate köögijäätmete lahtiselt kogumine ja kogumismahutisse kallamine on
keelatud. Mahutisse tohib paigutada vaid pakendatud köögijäätmeid.

6. peatükk

Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise kord
§ 19. Üldsätted
(1) Käesolev peatükk määrab kindlaks tervishoiu ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate
jäätmete (edaspidi tervishoiu- ja veterinaarjäätmete) käitlemise korra. Korra järgimine on
kohustuslik kõikidele Kohtla-Nõmme vallas tegutsevatele tervishoiu- ja veterinaarteenuse
osutajatele, kus tekivad jäätmed, mis on jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistus

määratletud «inimeste ja loomade tervishoiul või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud
jäätmetena».
Peatükis määratlemata küsimuste tekkimisel arvestada Sotsiaalministeeriumi poolt välja
töötatud riikliku juhendmaterjali “Tervishoiul tekkivate jäätmete käitlus”.

§ 20. Jäätmete käitlemise üldnõuded
(1) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad on:
- perearstid
- hooldusõed, kes teevad hooldust kodus
- lasteasutusi teenindav medpersonal
- loomaarstid;
(2) Inimeste ja loomade tervishoiul tekkinud ohtlikud jäätmed tuleb üle anda vastavat luba
omavale jäätmekäitlusettevõttele.
(3) Kõik tervishoiujäätmete tekitajad peavad registreerima end Kohtla-Nõmme vallavalitsuses
esitades järgmised andmed:
1) tervishoiu- või veterinaariateenuse osutaja nimi ja aadress;
2) kontaktisik;
3) äriregistri registreerimiskood;
4) telefoni number;
5) ühes kuus tekkivate haiglajäätmete hinnanguline liigiline kogus kilogrammides;
6) jäätmekäitlusettevõtte nimi ja aadress, kellele tekkinud jäätmed üle antakse.
(4) Tervishoiujäätmed tuleb pakkida tekkekohas, sealhulgas koduvisiitidel tekkinud jäätmed.
(5) Jäätmed tuleb viia tekkekohast pakituina teenuse osutaja hoidlasse.
(6) Jäätmed tuleb koguda liikide kaupa. Eraldi tuleb koguda:
1) teravad-torkivad jäätmed;
2) erikäitlust vajavad meditsiinilised jäätmed;
3) patoloogilised jäätmed;
4) ravimijäätmed;
5) muud ohtlikud jäätmed liikide kaupa;
6) olmejäätmed ja nendega sarnased muud jäätmed;
7) taaskasutatavad jäätmed.
(7) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad peavad pidama arvestust tekkivate jäätmekoguste
üle jäätmeliikide kaupa.
§ 21. Olmejäätmed
(1) Olmejäätmed käesoleva peatüki mõistes on sellised tervishoiuasutustes tekkinud
olmejäätmed, mida ei ole võimalik taaskasutada, sh koristusjäätmed.
(2) Olmejäätmed tuleb pakkida tekkekohas jäätmekotti, mis suletakse enne äraviimist.

§ 22. Taaskasutatavad jäätmed
(1) Taaskasutatavaid jäätmeid nagu paber, papp, klaas, pakend jne tuleb koguda liigiti eraldi
ning paigutada vastavatesse kogumismahutitesse ning anda üle jäätmekäitlusettevõttele.
(2) Diskreetne vanapaber (paberid patsiendi isikut puudutavate andmetega, samuti teisi isikuid
ja tervishoiuasutuse tööd puudutavate andmetega. ) tuleb hoida kõrvalistele isikutele mittekättesaadavas kohas (lukustatud ruumis, kapis jne).
(3) Diskreetne vanapaber tuleb purustada tervishoiuasutuses või saata purustamiseks vastavasse jäätmekäitlusettevõttesse.
(4) Tervishoiuasutuses purustatud diskreetne vanapaber pannakse taaskasutatavate paberijäätmete mahutisse. Purustatud mittetaaskasutatav diskreetne vanapaber pannakse olmejäätmete mahutisse.
§ 23. Teravad ja torkivad jäätmed
(1) Teravad ja torkivad jäätmed tuleb asetada raskesti läbitorgatavast materjalist valmistatud
suletavasse kanistrisse, millel on markeering «Teravad ja torkivad jäätmed. Suur vigastuse
oht!». Pakendile tuleb märkida jäätmete tekitaja ja pakkimiskuupäev.
(2) Kanistreid teravate ja torkivate jäätmetega tuleb hoida eraldi lukustatavas ruumis, kus need
pakitakse jäätmekotti, millel on markeering «Teravad ja torkivad jäätmed». Vajadusel võib
jäätmekanistrid asetada mõnda teisse pakendisse, millel on silt «Teravad ja torkivad jäätmed». .
Neid võib panna ühte ruumi koos vastavalt märgistatud nakkusohtlike jäätmetega.
(3)Jäätmekotid või teised jäätmepakendid suletakse ning antakse üle koos teiste jäätmetega
vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
§ 24. Nakkusohtlikud jäätmed
(1) Nakkusohtlikud jäätmed on märgitud jäätmenimistus üldkoodi 18 all tärniga.
(2) Nakkusohtlikud jäätmed tuleb pakkida hoolikalt suletud jäätmekotti, millel on markeering
«Nakkusohtlikud jäätmed». Pakendile märgitakse jäätmete tekitaja ning pakkimiskuupäev.
Pakitud jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud omaette lukustatavasse ruumi ning asetada teise
jäätmekotti, millel on markeering «Nakkusohtlikud jäätmed».
(3) Nakkusohtlikud jäätmed tuleb anda üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele ühe
nädala jooksul.
(4) Nakkusohtlike jäätmetega samas ruumis võib hoiustada ka vastava märgistusega
bioloogilisi jäätmeid ning teravaid ja torkivaid jäätmeid.
§ 25. Loomsete jäätmete käitlemine
Loomsed jäätmed tuleb üle anda Loomsete Jäätmete Käitlemise tehasele tel.3254280, aadress:
Ebavere küla, Väike- Maarja vald, Lääne- Virumaa, e-post: info@ ljk.ee,kodulehekülg:
www.ljk.ee
§ 26. Muud ohtlikud jäätmed
(1) Ohtlikud jäätmed tuleb koguda eraldi, paigutada liigiti vastavalt märgistatud kogumis
mahutitesse ja anda üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.
(2) Ravimijäätmed peab tekkekohal eraldama muudest jäätmetest ning koguma neid nimetuste
kaupa. Ravimijäätmeid ei eemaldata võimaluse korral originaalpakenditest. Tekkinud ravimijäätmete koguste üle peab pidama detailset arvestust.

(3) Ravimijäätmed antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ravimijäätmete
üleandmisel koostatakse akt, kuhu kantakse ravimi nimetus, tootja nimi, ravimipartii number,
kogus, pakendi tüüp, kõlbmatuse põhjus, üleandmise kuupäev.
(4) Sidumismaterjal, ühekordsed kindad, põlled, linad vms, mis on kokku puutunud
tsütotoksiliste või -staatiliste ravimitega, tuleb pakendada kahekordsesse prügikotti, seejärel
pakendada pappkasti, mis tuleb hoolikalt kinni teipida.
(5) Erineval kujul esinevat elavhõbedat sisaldavad jäätmed tuleb hoida üksteisest eraldi. Need
pakitakse plastikpurki või klaaspurki, mis on korgiga tihedalt suletud. Metallilise elavhõbeda
aurustumise vältimiseks tuleb see paigutada veega anumasse, nii et vesi katab elavhõbeda.
(6) Kemikaalide jäätmed tuleb koguda suletud mittepurunevasse vastava märgistusega
anumasse, mis ei reageeri kemikaaliga. Kemikaalide jäätmed tuleb koguda erinevate liikidena,
iga liik eraldi anumasse. Võimaluse korral tuleb kasutada kemikaali originaalpakendit, millel
on vastavad märgistused.

7. peatükk

Ehitus ja lammutusjäätmete käitlemise nõuded
§ 27. Vastutus ehitus- ja lammutusjäätmete nõuetekohase käitlemise eest
(1)Ehitus- ja lammutusjäätmete ( edaspidi ehitusjäätmete) nõuetekohase käitlemise eest
vastutab jäätmete valdaja.
(2) Ehituseks ja lammutuseks ( edaspidi ehitamiseks) peab olema vastav luba, mis väljastatakse
vallavalitsusest vastavalt kehtivale seadusandlusele.
(3) Kui ehitamise käigus tekib jäätmeid rohkem kui 10 m3, tuleb ehitise vastuvõtmiseks
esitatavatele dokumentidele lisada ehitusjäätmete õiend jäätmete nõuetekohase käitlemise
kohta.
(4) Kui ehitamise käigus tekib jäätmeid rohkem kui 100 m3 ,tuleb nende käitlemine kooskõlastada Kohtla-Nõmme Vallavalitsusega ning ehitusprojektile peab olema lisatud
jäätmekava.
(5) Kui pinnasetööde käigus avastatakse arheoloogilisi leide või muud iseäralikku, tuleb
pinnasetööd katkestada ja teavitada leiust Kohtla-Nõmme Vallavalitsust.
§ 28. Ehitusjäätmete käitlemise üldnõuded
(1) Ehitusjäätmete valdaja on oma tegevuses kohustatud:
1) rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikidekaupa kogumiseks
tekkekohas
2) korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba
omavale ettevõttele. Ohtlike ehitusjäätmete puhul on täiendavalt nõutav ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi olemasolu
3) võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel mahutitesse
või laadimisel veokile
4) tagama, et ehitusplatsil oleksid eraldi märgistatud kogumismahutid eri liiki jäätmete
kogumiseks
(2) Eraldi tuleb sorteerida järgmised ehitusjäätmed:
- puit
- kiletamata paber ja papp;

- metall (eraldi must- ja värviline metall
- mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid, tellised, krohv, kips, lehtklaas jne)
- raudbetoon- ja betoondetailid
- kiled;
- ohtlikud ehitusjäätmed liikide kaupa
- muud segajäätmed
-väljaveetav kaevis
(3)Ehitusjäätmete eraldikogumise eesmärk on nende võimalikult suures ulatuses taaskasutamine ja ohtlike jäätmete eraldamine.
(4)Eraldi kogutud ehitusjäätmed on lubatud tekkekohas taaskasutada või kõrvaldada vastavalt
keskkonnaministri 21.04.2004.a.määrusega nr.21 kehtestatud tingimustele või anda üle
vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele

(5) Juhul, kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub võimalus jäätmete sorteerimiseks või see
osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, võib jäätmed sorteerimata üle anda vastavat teenustööd
tegevale jäätmekäitlusettevõttele.
(7) Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikule,
kellel puudub vastav jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete vedajana registreeritud. Ohtlike
ehitusjäätmete üleandmisel peab lisaks kontrollima ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
olemasolu.
(8) Ehituse tavajäätmete kõrvaldamine väljaspool ametlikke ladustuspaiku nende taaskasutamise eesmärgil (näiteks territooriumi planeerimiseks jne) on lubatud ainult projekti alusel
kinnistu omaniku ja vallavalitsusega kooskõlastatult. Vallavalitsuse kooskõlastust pole vaja,
kui saastumata pinnast kasutatakse territooriumi planeerimiseks oma kinnistul või krundil
vähem kui 50 m3.
(9) Saastumata pinnase ja sortimisel ülejäänud mineraalsete püsijäätmete segu kõrvaldamine
väljaspool ametlikke ladestuspaiku nende taaskasutamise eesmärgil (ka territooriumi
planeerimiseks) on lubatud ainult kehtivate nõuete kohaselt vormistatud ehitusprojekti ja
ehitusloa alusel territooriumi haldaja ja vallavalitsusega kooskõlastatult. Saastumata pinnast
või sortimisel ülejäänud mineraalsete püsijäätmete segu võib kinnistu valdaja kasutada oma
kinnistu heakorrastamiseks kooskõlastatult vallavalitsusega.
(10) Ehitusel taaskasutatavad ehitusjäätmed (nt ehituskividena kasutatavad kivid) paigutatakse
ehitusjäätmete kogumismahutisse või krundi piires selleks eraldatud maa-alale nende
hilisemaks taaskasutamiseks.
(11) Betoonijäätmete, asfaldi, puidu ning eelsorteeritud ehituskivide ja telliste kasutamine
pinnatäiteks on keelatud.
(12) Puhtaid puidujäätmeid võib taaskasutada, põletada küttekolletes või anda üle
jäätmevedajale.
(13) Kasvupinnas tuleb koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks.

§ 29. Ohtlike ehitusjäätmete käitlemine
(1)Ohtlike ehitusjäätmete hulka kuuluvad:
-asbesti sisaldavad jäätmed- eterniit, asbettorud jne.
- naftaprodukte sisaldavad jäätmed- tõrvapapp, immutatud isolatsioonimaterjalid, asfalt
- värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed ja nende taara ja nendega immutatud materjal
- saastunud pinnas
(2) Ohtlikud ehitusjäätmed, v.a. saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa nõuetele
vastavatesse mahutitesse, mis on märgistatud vastavalt keskkonnaministri poolt kehtestatud
korrale.
(3) Ohtlike ehitusjäätmete kogumiseks kasutatavad jäätmemahutid peavad olema lukustatavad
või valvatavad.
(4) Ohtlike ehitusjäätmete kogumismahutisse ei tohi panna vedelaid ohtlikke jäätmeid (värvid,
lakid, lahustid, liimid jne) Vedelad ohtlikud jäätmed ning nende jäägid tuleb säilitada suletud
originaalpakendis või vastavalt märgistatud kindlalt suletavas mahutis.
(5) Asbestitööde tegemisel tuleb järgida asbestitöökaitse eeskirja .Asbesti sisaldavad jäätmed
tuleb koguda erimärgistusega kinnistesse kogumismahutitesse, et vältida asbestikiu ja –tolmu
sattumist keskkonda ning need tuleb kõrvaldada vastavat luba omavas jäätmekäitluskohas.
(6) Ohtlikud ehitusjäätmed ja saastunud pinnas tuleb üle anda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ohtlike ehitusjäätmete valdaja vastutab nende ohutu
hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

8. peatükk

Jäätmete vedu ja kõrvaldamine
§ 30. Jäätmevedu jäätmekäitluskohta
(1) Jäätmete veo jäätmekäitluskohta korraldab jäätmevaldaja, kes kannab ka enda tekitatud
jäätmete käitlemise kulud.
(2) Kui kinnistul või krundil tekkinud jäätmeid ei saa nende kuju või muude omaduste tõttu
vedada koos teiste jäätmetega , korraldab nende veo käitluskohta jäätmete valdaja või
territooriumi haldaja vastavalt käesoleva eeskirja nõuetele.
(3) Juhul kui kinnistu valdaja viib ise oma jäätmed prügilasse, peab ta jäätmete vedamisel
järgima kõiki õigusaktides ja käesoleva eeskirjaga sätestatud nõudeid ning tal peab olema
prügila valdaja poolt väljaantud kviitung jäätmete üleandmise kohta.
§ 31. Kogumismahutite tühjendamissagedus
(1) Jäätmetekitaja, kinnistu omanik või kinnistu valdaja on kohustatud tellima kogumismahutite tühjendamist sellise sagedusega, mis väldib kogumismahuti ületäitumise, haisu ja kahjurite
tekke ning ümbruskonna reostuse

(2) Jäätmete kogumismahutite minimaalne tühjendamise sagedus on:
-korterelamutes – vähemalt 2 korda kuus;
- ettevõtetes, asutustes- vähemalt 1 korda kuus
-eramutes, suvilates – vähemalt 1 kord kvartalis;

(3) Juhul, kui kogumismahutite tühjendussagedusele vaatamata on kogumismahuti ületäitunud
või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht,
tuleb kogumismahutit tühjendada sagedamini.
§ 32. Jäätmeveo aeg
(1) Kogumismahutite tühjendamine ja jäätmete vedu elamupiirkondades on keelatud
ajavahemikus 23.00 – 6.00.
(2) Päevasel ajal peab mahutite tühjendamine toimuma kõige vähem liiklust häirival ajal.
§ 33. Jäätmekäitlusettevõtte kohustused
(1) Jäätmekäitlusettevõte, kes teostab teenustööna jäätmete vedu jäätmekäitluskohta, on
kohustatud:
-vedama jäätmed jäätmeloas märgitud kohta;
- koguma kokku mahuti tühjendamisel või veo käigus lendunud jäätmed;
- vedama jäätmeid õigusaktidega sätestatud korras;
- korraldama jäätmevedu elanikkonda ja liiklust vähimal häirival viisil.
(2) Jäätmeid peab vedama kinnises veovahendis pakitult või muul asjakohasel viisil nõnda, et
jäätmed, sealhulgas nendest imbuvad vedelikud ja nõrgvesi, ei satuks laadimise ega vedamise
ajal keskkonda.
§ 34. Jäätmete kõrvaldamine
(1) Jäätmete omavoliline ladestamine ja matmine selleks mitte ettenähtud kohtadesse on
keelatud.
(2) Jäätmekäitluskohti käitavad ettevõtted ja isikud on kohustatud korras hoidma jäätmekäitluskoha juurdesõiduteed ja siseteed, vältima nendel rajatistel tolmu teket ja levikut ning
jäätmete sattumist väljapoole käitluskoha maa-ala.
(3) Jäätmete kõrvaldamine väljaspool jäätmekäitluskohti on keelatud, välja arvatud oma
kinnistu biolagunevad aia- ja toidujäätmed.
9. peatükk
Vastutus ja järelevalve
§ 35. Järelevalve teostamine
Järelvalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostab vallavalitsus keskkonnajärelvalve ja
tarbijakaitseseaduses sätestatud korras.

§ 36. Vastutus
(1) Eeskirjaga sätestatud nõuete rikkumisel kannavad süüdlased vastutust tulenevalt
jäätmeseadusest ja pakendiseadusest . Nimetatud väärtegude menetlemisel kohaldatakse
karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.
§ 37 Menetlus
(1) Eeskirja täitmata jätmise või kehtestatud nõuete rikkumise menetlejad on :
- keskkonnainspektsioon
- vallavalitsus
- tervisekaitseinspektsioon
- tarbijakaitseamet
§ 38. Keskkonnasaastatuse likvideerimine
(1) Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed kõrvaldab ja nendest põhjustatud
keskkonnareostuse likvideerimise korraldab jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija (edaspidi
saastaja) oma kulul menetleja ettekirjutuse alusel.
(2) Saastaja hüvitab reostusega põhjustatud kahju täies ulatuses.
(3) Kui saastaja jätab keskkonda viidud jäätmed kõrvaldamata või korraldamata keskkonnareostuse likvideerimise, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud
kinnisasja omanik saastaja kulul. Kui saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab
saastatud kinnisasja omanik saaste likvideerimise oma kulul.
(4) Kui saastunud kinnisasja omanik ei täida eelmises punktis toodud kohustust või kui
saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste
likvideerimise saastatud kinnisasja omaniku kulul Kohtla-Nõmme vallavalitsus
«Asendustäitmise ja sunniraha seaduses» sätestatud korras.

10. peatükk

Rakendussätted
§ 39. Jõustumine
Määrus jõustub 01.05. 2008.a.

Ain Luuk
Kohtla-Nõmme Vallavolikogu esimees

LISA 1
Jäätmete olemasolevad vastuvõtukohad Kohtla-Nõmme vallas.
1. Klaastaara vastuvõtupunktid:
1.1. Kooli tn. 7 kauplus ja Kooli tn. 4 kauplus (korraldavad koos või eraldi)
2. Tagatisrahaga märgistatud pakendid:
2.1. Kooli tn. 7 kauplus ja Kooli tn. 4 kauplus (korraldavad koos või eraldi)
3. Segapakendi, paberpakendi ning vanapaberi kogumismahutid:
3.1. Kohtla-Nõmme vald Kooli tn. 7 juures sega- ja paberpakendi konteiner,
4. Klaasikonteinerid – kogumismahutid:
4.1. Kohtla-Nõmme vald Kooli tn. 7 juures;
4.2. Kohtla-Nõmme vald, Jaama tn. parkla;
5. Biolagunevate jäätmete vastuvõtt:
5.1. Pereelamud – kinnistu territooriumil olevates kompostrites;
5.2. Korterelamud – lepingu alusel jäätmeveofirmaga koostöös paigaldatud kompostrites;
5.3. Asutused, ettevõtted - lepingu alusel jäätmeveofirmaga koostöös paigaldatud kompostrites;
6. Ohtlike jäätmete kogumine:
6.1. Korraldatud kogumisringidega vähemalt 2 korda aastas;

Jäätmete perspektiivsed vastuvõtukohad Kohtla-Nõmme vallas. (Paigaldatakse
konteinerid ajavahemikul 2008 – 2010.a.)
3. Segapakendi, paberpakendi ja vanapaberi kogumismahutid:
3.1. Kohtla-Nõmme vald, Savi tn. piirkond, sega- ja paberpakendi konteiner;
3.2. Kohtla-Nõmme vald, Käbi, Kopli, Seene piirkond, sega- ja paberpakendi konteiner;
3.3. Kohtla-Nõmme vald, Jaama tn. parkla, vanapaberi konteiner;
3.4. Juurdeveo tn. ja Posti tn. ristmikul, sega- ja paberpakendi konteiner;
4. Klaasikonteinerid – kogumismahutid:
4.1. Kohtla-Nõmme vald, Savi tn. piirkond;
4.2. Kohtla-Nõmme vald, Käbi, Kopli, Seene piirkond;
4.3. Kohtla-Nõmme vald, Jaama tn. parkla;
4.4. Juurdeveo tn. ja Posti tn. ristmikul;

