KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU LÄÄNERANNA VALLAS

EI SOBI MAHUTISSE

SOBIB MAHUTISSE

SEGAOLMEJÄÄTMED
keraamika (toidunõud, vaas jms),
hügeenisidemed, mähkmed, vatt,
väga määrdunud pakendid (sh
ühekorsed papptaldrikud) ja foolium,
küpsetus- ja majapidamispaber,
kassiliiv, jahtunud tuhk (pakendatud),
väikses koguses rõivad (kulunud
sokid, pluusid jms), laste mänguasjad
(v.a patareide peal töötavad),
sorteerimisest üle jäänud jäätmed
biojäätmed (toidu- ja aiajäätmed),
puhtad pakendid ja paber,
elektroonika ja suurjäätmed
(veekeetjad, kapid jms), ehituspraht
(lehtklaas, betoon, eterniit jms),
ohtlikud jäätmed (patareid, värvid,
väetis jms), vedelad jäätmed

JÄÄTMEVEO GRAAFIK

MAHUTI SUURUS

LIITUMINE

TASULINE TEENUS
KOHUSTUSLIK KÕIGILE,
kelle kinnistu on kasutuses või kus
elatakse! Jäätmeveost vabastamiseks
tuleb esitada Vallavalitsusele vastav
taotlus (vabastuse saamisel ei toimu
ka teiste jäätmeliikide vedu)
ERAMAJA või RIDAELAMUBOKS:
min 80 l konteiner / 35 l jäätmekott1

BIOJÄÄTMED

PABER JA KARTONG

SEGAPAKEND

KLAASPAKEND

SUUR- JA ELEKTROONIKAJÄÄTMED

toidujäätmed (puu- ja juurviljad ning
nende koored, munakoored,
väiksemad kondid, kohvi- ja teepaks
koos filtriga, pagaritooted, liha- ja
kalatootud jms), aiajäätmed (lilled,
puulehed, muruhake jms), muud
biolagunevad jäätmed (vettinud ja
määrdunud paber, majapidamispaber,
paberist munakarbid ja -restid jms)

ajalehed, ajakirjad, kataloogid,
reklaamlehed, paberkotid, pappkastid
ja -karbid, raamatud (kaaneta),
vihikud, kontoripaber, jõupaber,
paberpakendid (märgistega PAP või
20–22 nagu hommikuhelveste karbid,
jahukotid, kommikarbid jms), muu
paber ja kartong

klaaspurgid (supi-, salatipurgid jms),
klaaspudelid
(šampuse-, veinipudelid jms),
muud klaaspakendid

kassiliiv, tuhk, ühekordsed toidunõud,
kivid ja ehitusvill, klaas, plast, rõivad,
mähkmed, vatt ning muud mitte
biolagunevad jäätmed

määrdunud/vettinud paber ja papp
(sh majapidamispaber, salvrätid),
kleebised, teip, kiletatud paber, tapeet,
munakarbid ja -restid, foolium,
küpsetuspaber, papptaldrikud ja
kohvitopsid, komposiitpakendid
(märgisega C/PAP nagu maiustuste
paberid, tetrapakid jms)

plastpakendid (majoneesi- ja
toiduõlipudelid, jogurtitopsid,
salatikarbid, kilekotid, saia-leivakotid,
kodukeemia pudelid (v.a ohtlike ainete
pudelid), šampoonipudelid ja muud
kosmeetikapakendid, vahtplastist
toodete alused, plastkorgid jms)
metallpakendid (konservikarbid,
metallkorgid jms), komposiitpakendid:
(jäätise- ja maiustustepaberid,
tetrapakid jms)

suurelektroonika (külmkapid, pliidid,
televiisorid jms), väikeelektroonika
(mikrolaineahjud, veekeetjad, tolmuimejad, röstrid, mobliiltelefonid,
arvutid, patareide peal töötavad
lastemänguasjad jms), mööbel
(diivanid, lauad, toolid, riidekapid,
riiulid jms), muud suurjäätmed
(madratsid, suured vaibad, vannid,
WC-potid, kraanikausid jms)

TASULINE TEENUS
KOHUSTUSLIK KÕIGILE,
kes ei komposti tekkekohal!
Kompostimine ei ole lubatud
kortermajades, kus on kasutuses üle 4
korteri, ning asutustes, kus tekib
biojäätmeid (nt toitlustus-, haridus-,
hoolekandeasutused, kauplused,
tanklad jms tekkekohad)
NB! Kompostimine on lubatud
Vallavalitsuse loa alusel: selleks tuleb
esitada Vallavalitsusele vastav taotlus
koos fotoga kasutuses olevast
kompostrist või kompostiaunast!

KORTERMAJA (kui on kasutuses):
kuni 4 korterit: min 240 l konteiner2
5–9 korterit: min 600 l konteiner3
10–15 korterit: min 1100 l konteiner4
16–20 korterit: min 1500 l konteiner5
üle 21 korteri: min 2500 l konteiner6

NB! Lihulas ja Virtsus on lubatud
kompostida ainult kinnises kompostris,
mis võib olla ka isetehtud!

MUU JURIIDILINE ISIK:
min 80 l konteiner

Graafiku alusel
iga 7 või 14 päeva tagant

LIHULAS JA VIRTSUS:
Graafiku alusel iga 14 või 28 päeva
tagant
NB! Vedu võib toimuda harvemini
vallavalitsuse loal
MUJAL ASULATES:
Graafiku alusel iga 14, 28, 56 või 84
päeva tagant

80 l, 140 l või 240 l konteiner

väga määrdunud või pooltäis
pakendid (lõpuni tarbimata ketšup
jms), plastist mänguasjad, kelgud ja
pesukausid, klaaspakendid ja muud
klaasist asjad (aknaklaasid, peegelklaasid jms), paberpakendid ja muu
paber, segaolmejäätmed, biojäätmed

aknaklaasid, peegelklaasid,
kermaamika (joogiklaasid, lillevaasid,
tadrikud jms), lambikuplid, muud
klaasist asjad

ehitus- ja lammutuspraht (betoon,
puit, eterniit, aknaklaas jms), rehvid,
muruniidukid, gaasiballoonid ja muud
ohtlikud jäätmed

TASUTA TEENUS
KÕIGILE SOOVITUSLIK

TASULINE TEENUS

TASUTA TEENUS
TASUTA TEENUS
KOHUSTUSLIK
kortermajades, kus on kasutuses üle 4
korteri, ning asutustes, kus tekib
paberit ja kartongi (nt toitlustus-,
haridus-, hoolekandeasutused,
kauplused, tanklad jms tekkekohad)
TEISTELE SOOVITUSLIK
sh eramajad, ridaelamuboksid,
kortermajad, kus on kasutuses alla 4
korteri
min 80 l konteiner

80 l, 140 l või 240 l konteiner
KÕIGILE SOOVITUSLIK

KÕIGILE SOOVITUSLIK

Graafiku alusel
iga 14, 28, 56 või 84 päeva tagant

min 80 l konteiner

NB! Veo võib tellida ka
vabagraafiku alusel (nt 1 x aastas)

NB! Eramajad ja ridaelamuboksid
võivad üle anda ka 150 l jäätmekoti
(max 10 kg)! Kollase jäätmekoti saab
tasuta jäätmevedajalt.
Graafiku alusel
iga 14, 28, 56 või 84 päeva tagant

NB! Need, kellele ei ole liitumine
kohustuslik, võivad veo tellida ka
vabagraafiku alusel (nt 1 x aastas)

1 Liitudes segapakendi kogumise teenusega, saab 80 l segaolmejäätmete konteineri
asemel valida 35 l segaolmejäätmete jäätmekoti (jäätmekott tuleb ise soetada)
2 3 4 5 6 Liitudes segapakendi kogumise teenusega, saab valida väiksema mahuga konteineri

KOMPOSTI või
anna üle
SOODSAMALT

kuni 15%
igapäevaelus
tekkinud jäätmetest

NB! Max vastuvõetav ühekordne
kogus on 5 m3 ning min kogus 0,5 m3!
Kogumisringid toimuvad märtsis, juulis,
septembris ja detsembris.
NB! Kogumisringile tuleb registreeruda
vähemalt 7 päeva enne kogumisringi
toimumisaega!

NB! Eramajad ja ridaelamuboksid
võivad üle anda ka 50 l jäätmekoti või
pappkastiga (max 10 kg), kui see ei saa
enne üleandmist märjaks! Sinise
jäätmekoti saab tasuta jäätmevedajalt.
Graafiku alusel
iga 14, 28, 56 või 84 päeva tagant

Kogutakse lahtiselt: asjad tuleb
veopäeval panna nt oma olemasoleva
konteineri juurde.

#SordiSinagi

kuni 70%
igapäevaelus
tekkinud
jäätmetest

anna üle
TASUTA

Korraldatud
jäätmeveo uusi
teenuseid hakatakse
osutama ning vastavad
tingimused hakkavad
kehtima alates
1. septembrist
2022.
Korraldatud jäätmevedu
teostab Ragn-Sells AS.

