Hea klient!

Jõgeva Linnavalitus korraldas riigihanke Jõgeva linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
jäätmete kogumiseks ja vedamiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga
pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveoainuõigus kuni 30.09.2021.
Alates 1.märtsist 2018 jätkab Jõgeva linna korraldatud jäätmeveo
piirkonnas segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete ja biolagunevate köögi- ja
sööklajäätmete vedu Jõgeva Linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel AS Eesti
Keskkonnateenused. Segaolmejäätmete veoga loetakse liidetuks kõik jäätmetekkekohad,
millel on võimalik rakendada korrapärast jäätmete kogumist ja äravedu, paberi- ja
kartongi veoga on liidetud 36 - ja enama korteriga korterelamute, koolide ja lasteaedade
jäätmevaldajad, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete veoga on liidetud 36 - ja enama
korteriga korterelamute, samuti ühiskondlike- ja ärihoonete (kauplused, laod) jäätmevaldajad,
kelle tegevus on suuremahuline toiduvalmistamine või toiduks kõlbmatute toiduainete
väljasortimine jäätmetekkega üle 20 kg nädalas.
Käesolevaga saadame Teile tutvumiseks ja allkirjastamiseks eeltäidetud jäätmeveo lepingu,
mis on koostatud omavalitsuste poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris kajastuvate
andmete põhjal ja arvestades korraldatud jäätmeveoga kehtestatud nõudeid jäätmekäitlusele.
Konteinerite tühjendamine toimub olmejäätmetel üldjuhul üks kord 4 nädala tagant,
juhul, kui väikeelamustes tagatakse biojäätmete kompostimine, kord 12 nädala
tagant. Harvema veosageduse taotlemiseks palume lepingusse teha kirjalik parandus, milles
kinnitatakse nõuetekohase kompostimise toimumist ja esitada vastavasisuline avaldus ka
Jõgeva Vallavalitsusele. Paberi- ja kartongijäätmetel vähemalt üks kord 4 nädala tagant,
biolagunevatel köögi-ja sööklajäätmetel vähemalt üks kord 2 nädala tagant.
Palume Teil lisada lepingusse Teie kontaktandmed (telefoni nr ja e-posti aadress) ning
postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar aadressile Artelli 15, 15551 Tallinn, AS Eesti
Keskkonnateenused nimele või elektrooniliselt digiallkirjastatult
tartu@keskkonnateenused.ee.

Juhul kui lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus,
jäätmemahuti(te) hulk, jäätmemahuti(te) omand, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja
nimi nimetatud kinnistul - palume Teil teha lepingus käsitsi parandus ja postitada
parandustega leping eel pool nimetatud aadressil.
Veopiirkonnas kahe või enama kinnistu omanik liitub kõigis tema omandis olevate kinnistutega.
Jäätmekäitluslepingu sõlmimine on sellisel juhul kohustuslik, seejuures näidatakse ära
kinnistud, kus jäätmed antakse veoks üle ja millistel kinnistutel seda ei tehta. Samuti on
jäätmekäitluslepingute sõlmimine kohustuslik kinnistuomanikel, kes soovivad kasutada ühist
jäätmemahutit. Sellisel juhul tuleb jäätmekäitluslepingu sõlmimisel esitada kirjalik kokkulepe või
selle koopia ja jäätmekäitlusleping sõlmitakse ühiskasutuskokkuleppes tasujaks määratud
isikuga.
AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku
alusel).Vajadusel on võimalik tellida lisavedu, juhindudes konkreetse piirkonna veopäevast.
Kehtivate õigusaktide kohaselt peavad kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit.
Kogumismahuti saab osta või rentida AS-lt Eesti Keskkonnateenused. Palume meid kirjalikult
teavitada jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumisest, ostu või vahetuse
soovist. Jäätmemahutitele esitatavate nõuetega on võimalik tutvuda vedaja
kodulehel www.keskkonnateenused.ee.
Lepingu lisas 1 on märgitud uus veograafik ja Teie esimene jäätmete väljaveo kuupäevpalume tagada jäätmemahutile ligipääs graafikujärgsel veopäeval. Kui jäätmete
väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele
vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve (v.a juhul kui tegemist on
jäätmevaldajast sõltumatu takistusega, näiteks läbimatud teeolud vms). Arved teostatud
teenuste eest esitatakse, kui on teenust osutatud vähemalt 78 sendi ulatuses. Väiksemad arved
summeeritakse ja esitatakse koondarvena juhul, kui on täitunud vähemalt 78 senti. Jäätmeveo
lepingu allkirjastamata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat vedajale jäätmete üleandmise
kohustusest graafikujärgsel veopäeval (lepingu Lisa 1).
Jäätmevaldajal on õigus esitada erandkorras, põhjendatud taotlus korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohta kinnistu asukohajärgsele kohalikule
omavalitsusele. Seda juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud
jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul
jäätmeid. Vastavasisulise taotluse esitamisel Jõgeva Vallavalitsusele, palume sellest koheselt
informeerida kirjalikult ka vedajat, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi.
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise või esitatud taotluse tagasilükkamise otsustab
üksnes kohalik omavalitsus. Korraldus otsuse kohta väljastatakse üheaegselt nii
jäätmevaldajale kui vedajale. Vedajal on õigus jäätmevedu peatada üksnes omavalitsuse
poolse korralduse alusel.

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenuste osutamine lepitakse kokku jäätmekäitluslepinguga,
vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale. Lisateenuseid osutatakse ainult
jäätmevaldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel.
Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt tartu@keskkonnateenused.ee,
telefonilt 7 386 700.
Klienditeenindus asub aadressil Tähe 108, Tartu. Avatud E, T, K, N, R 9:00-17:00
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