
Jäätmete sorteerimise kohustus ja sorteeritud jäätmete üleandmisvõimalused Vara vallas 

 Alates 01.01.2008 on lähtuvalt jäätmeseadusest sorteerimata olmejäätmete vastuvõtt kõikidesse 
prügilatesse keelatud. Prügilatesse on lubatud ladestada vaid sorteerimisjääke. Prügilatesse 
ladestamiskõlbulikud sorteerimisjäägid on olmeprügi, millest on välja sorteeritud vähemalt paber ja 
papp, ohtlikud jäätmed, pakendid ja biolagunevad aia- ning haljastusjäätmed. Biolagunevate 
köögijäätmete eraldi kogumist seoses sorteerimata jäätme prügilasse ladestamise keeluga otseselt 
nõutud ei ole, aga nende eraldi kogumist ja võimalusel komposteerimist võib pidada rangelt 
soovituslikuks. Ka võimaldab nende eraldi kogumine ja kompostimine pikendada 
hajaasustuspiirkonnas vajadusel olmejäätmete kogumise aega nelja kuuni kahe veokorra vahel. 
Sorteerimata jäätmete vastuvõtmine ja üleandmine jäätmevedaja poolt on väga keeruline ja toob 
sorteerimata jätmisel kaasa mitmekordse hinnatõusu. Samuti võib jäätmevedaja sorteerimata 
jätmisel keelduda jäätmete vastuvõtmisest piirkonnas.  

Õigusaktidest tulenevalt vastutab majapidamises tekkivate jäätmete nõuetekohase käitlemise eest 
jäätmevaldaja. Omavalitsuste roll on määratleda ja kehtestada talle pandud kohustused vastavalt 
omavalitsuse eripäradele valla jäätmehoolduseeskirjas ja pakkuda oma territooriumi elanikele 
paremaid võimalusi jäätmekäitluse korraldamiseks nii ühiselt (korraldatud olmejäätmete vedu) kui 
üksikisiku tasandil.  

Koostöös pakendiorganisatsioonide, jäätmekäitlejate ja Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskusega oleme 
andnud Teile võimaluse TASUTA ära anda oma paberi- ja papi jäätmed, pakendid, ja ohtlikud jäätmed 
ning perioodil kevadest sügiseste koristustööde lõpuni paigaldatakse Vara ja Koosa külla, kus 
kortermajadel kompostimisvõimalus puudub biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete konteinerid.  

Mida siis kujutab endast jäätmete sorteerimine tekkekohas?  

Jäätmekäitlusnõuete täitmiseks ja sorteerimiseks tekkekohas on lihtsaim viis juba jäätmete 
tekkimisel eri liiki jäätmed eraldi koguda. Eraldi koguda tuleb paber ja papp, pakendid, ohtlikud 
jäätmed ja biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed. 

 Paber ja papp- siia konteinerisse too ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, 
töövihikud, paberist ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber, 
ümbrikud, ilma kaaneta raamatud, pappkastid ja –karbid, jõupaber ja paberkotid jm. puhtad 
paberpakendid  

 Pakendid– siia konteinerisse too jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, 
kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (nt hambapasta tuub või shampoonipudel), 
plastnõud ja karbid jm. puhtad plastpakendid, toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja – 
korgid, konservkarbid ja -purgid, kartongist piima- ja mahlapakendid, papptaldrikud ja 
joogitopsid, kartongist kondiitritoodete karbid jm. puhtad kartongpakendid  

 Ohtlike jäätmete vastuvõtu punkt- siia too õlijäätmed, õline pühkematerjal, õlifiltrid, vanad 
akud ja patareid, päevavalgustuslambid, elavhõbedajäätmed, värvi ja laki jäätmed, aegunud 
ravimid, olmekemikaalid, taimekaitsevahendid ning muud tundmatud jäätmed.  

 Biolagunevate aia ja haljastusjäätmete konteiner- Siia too oma aia- ja haljastusjäätmed, kui 
oma kinnistul kompostimiseks võimalus puudub.  

 



Konteinerite ja kogumispunktide asukohad. 

On loomulik, et igale majapidamisele eraldi avalikku ja tasuta sorteeritud jäätmete 
äraandmisvõimalust pakkuda ei ole võimalik. Praegu on paigutatud AVALIKUD ja TASUTA 
SORTEERITUD jäätmete üleandmiseks mõeldud kogumiskonteinerid ja -punktid suurematesse 
küladesse, ent koostöös partneritega on esimesel võimalusel plaanis kogumiskonteinerite võrku 
Vara vallas laiendada ja pakkuda mugavamaid tingimusi oma kohustuse täitmiseks ja välja 
sorteeritud jäätmete tasuta üleandmiseks. Soovi korral on võimalik paigaldada oma kinnistule ka 
eraldi ISIKLIK konteiner sorteeritud jäätmete (nt. pakendid) jaoks aga see tuleb juba 
individuaalselt veoteenuse pakkujaga kokku leppida, kuna korraldatud jäätmevedu rakendatakse 
vaid olmejäätmetele. Loomulikult tasub individuaalsete konteinerite tühjendamise eest selle 
teenuse tellija, kuna jäätmeseadusest tulenevalt vastutab jäätmete nõuetekohase üleandmise 
eest jäätmekäitlejale jäätmevaldaja.  

Praegu paigaldatud konteinerid asuvad:  

Ohtlike jäätmete kogumispunktid/konteinerid- Vara küla (katlamaja juures). Kuna 
nõuetekohaselt peab ohtlike jäätmete konteiner olema lukustatud, siis jäätmete üle andmiseks 
on vastuvõtupäev kolmapäeviti kell 10.00 – 11.00, muul ajal kontakteeruda telefonil 53484097 
ning aeg kokku leppida.  

Pakendikonteinerid- Vara küla (kortermajade juures 3tk, “Hea Pood” juures 1tk), Koosa küla 
(vallamaja juures 1tk, Koosa lasteaia juures 1tk,) Välgi (Välgi külamaja juures 1tk), Mustametsa 
külas 1tk.  

Vanapaberi ja papi konteinerid- Vara külas (kortermajade juures 1tk), Koosa küla (Vallamaja 
juures 1tk, Koosa lasteaia kõrval 1tk). Lähtuvalt jäätmeseadusest ja Vara valla 
jäätmehoolduseeskirjast on paberit ja pappi lubatud kodumajapidamistes ka küttekolletes 
põletada.  

Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete konteinerid - Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete 
konteinerid paigutatakse kevadest kuni sügisese koristusperioodi lõpuni Vara ja Koosa külla. 
Hajaasustusega piirkondades on kodumajapidamises tekkivate aia- ja haljastusjäätmete 
kompostimine lubatud vastavalt Vara valla jäätmehoolduseeskirjale oma kinnistul.  

Kindlasti on oluline jälgida juhendeid kogumispunktidel ja konteineritel, et iga asi saaks õigesse 
kohta. Tuleb lähtuda põhimõttest, et tilk tõrva meepotis rikub kogu selle sisu!  


