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Linna õigusaktid 

• Rakvere linnavolikogu  määrused 

„ Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri 
„https://www.riigiteataja.ee/akt/42202201
7013 

„Jäätmeliikide, millele kohaldatakse 
korraldatud jäätmevedu, jäätmepiirkonna, 
vedamissageduse ja – aja ning jäätmeveo 
teenustasu määramise korra 
kehtestamine“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/422022017
014 
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Ettepanek  

• Biolagunevate jäätmete mahuti peab 
olema elamumaa sihtotstarbega kinnistul, 

kus on vähemalt 12 korterit, samuti 
mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, 

kus biolagunevaid jäätmeid tekib üle 25 kg 
nädalas. 

 Asendada 10  korterit 
sõnadega 12 korterit  

 



Ettepanek   

• Rakvere linnavalitsus: 

informeerib  läbi  igakülgse  
selgitustöö ja  koostööd sihtrühmade 

valdkondlike organisatsioonidega  
teavitamaks Rakvere linnavolikogu 

26. juuni 2013 määruse nr 15 
„Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ 

muutmisest tingitud  asjaolusid. 

 



Selgitus 

• Eesti Korteriühistute Liit viis  jaanuaris läbi 
küsitluse Rakvere  korteriühistute hulgas 

määruse mõjude kohta  

• Küsimused sai saadetud 174 Rakvere linna 
korteriühistule 

TAGASISIDE  

Linna poolne info puudulikus määruses  
nõutavate  tegevuste suhtes ! 

 



 

TEAVITUSTEGEVUS  UUTEST 
NÕUETEST PUUDULIK  



Biolagunev jäätmed  

• Mis on biolagunevad jäätmed  
• Biolagunevate jäätmete mahutisse tuleb panna: 
• Liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade 

koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja 
kondiitritooted, juustud, või ja margariin ning muud tahked 
toidujäätmed. 

• Majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, 
teepakid. 

• Toataimed ja lõikelilled. 
• Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei tohi panna: 
• Toiduõli, piima, hapupiima, suppi, kastmeid ja muid vedelaid 

toite ja toiduaineid. 
• Vedelikke. 
• Suuri konte. 
• Kilet, metalli, klaasi, tuhka, suitsukonisid, pakendeid, vahatatud 

ja kiletatud pappi ja muid bioloogiliselt mittelagunevad jäätmeid. 
 



Peab olema 
Biolagunevate jäätmete mahuti 

• Praktilised  küsimused : 
• Milline  peab olema Biolagunevate jäätmete 

mahuti – kas on erinõudeid mahutile (hais 
,parasiidid jne.. kas peab olema eraldi sildistatud 
) 

•  Kuskohast ma saan Biolagunevate jäätmete 
mahuti  

• Palju maksab Biolagunevate jäätmete mahuti  
• Kuhu  ma panen oma kinnistul  biolagunevate 

jäätmete mahuti ( olemasolev jäätmemaja on 
konteinereid  täis )  
 



Biojäätmete kogumismahuti 

• 5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 
21 järgmises sõnastuses: 
"(21) Biojäätmete kogumismahutina võib 
kasutada: 
1) 140 ja 240 liitriseid mahuteid, mis on 
seestpoolt vooderdatud biolaguneva kotiga ja 
mida on võimalik tõstemehhanismi abil 
jäätmeveokisse tühjendada; 
2) süvakogumismahutit, mida on võimalik 
mehaaniliselt jäätmeveokisse tühjendada."; 
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Biolagunevad jäätmed tuleb panna 
biolagunevast materjalist kotti paigutatuna 

vastavasse jäätmete mahutisse 

• Praktilised  küsimused 

• Kuskohast ma saan biolagunevast materjalist 
kotti 

• Biolagunevast materjalist kott on kallim   

• Kaua  selline kott  ise laguneb 

• Mis saab kui konteinerisse pannakse  mitte 
biolagunev kott.   



ETTEPANEK  

Rakvere Linnavalitsus : 

Korraldab vähemalt ühe  biolagunevate  
jäätmete   ühtse  kogumiskoha ( N:  

biolagunevate  jäätmete   süvakogumismahuti ) 
rajamiseks linnas   mitteelamumaa 

sihtotstarbega kinnistute tarbeks , kus 
biolagunevaid jäätmeid tekib  alla  25 kg nädalas 

ja  elamumaa sihtotstarbega kinnitute tarbeks 
kus on vähem kui 12 korterit. 

 



Jäätmekotid peavad olema kaitstud 
loomade ja lindude ligipääsu eest ning ei 
purune enne jäätmeveokisse tõstmist.“ 

• Kuidas tagada nõude parim täitmine  ?? 

• 6) muudetakse paragrahvi 13 lõiget 8, mis 
sõnastatakse järgmiselt: 
"(8) Jäätmekotid peavad olema kaitstud 
loomade ja lindude ligipääsu eest ning ei 
purune enne jäätmeveokisse tõstmist." 



Ettepanek 

 

Muuta määruse  jõustumise kuupäeva  

 § 3. Määruse jõustumine 

  

Määrus jõustub 01. mail. 2017. a. 
 



Rakvere  Prügimajanduse Infopäev 

Eesti Korteriühistute 
Liidu   

RAKVERE 
JÄÄTMEPÄEV  

07. märts 2017 
 



 

 

  Tänan Tähelepanu eest !!! 


