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Jäätmeveo teenustasude kehtestamine 

 

 

AS Veolia Keskkonnateenused on esitanud taotluse 30.09.2011 nr 11/108 teenustasude ja 

piirhindade suurendamiseks Värska, Veriora, Mikitamäe, Orava ja Meremäe valla 

jäätmeveopiirkonnas katmaks teenuseosutamisega kasvanud muutuvkulusid. 12.05.2011 ja 

13.09.2011 toimus vedaja ja Värska, Veriora, Mikitamäe, Orava ja Meremäe valla 

esindajatega ümaralaud, milles AS Veolia Keskkonnateenused andis omavalitsustele ülevaate 

korraldatud jäätmeveost ning põhjendas teenushindade muutmiseks vajadust seoses 

kütusehinna kallinemisega enam kui 22% võrra võrreldes pakkumise esitamisega eelneval 

perioodil. Lisakulusid tekitavad Kagu-Eesti veopiirkonnas tavapärasest raskemad teeolud, 

mille tulemusel prügiveok on sagedasti kinni ja vajab kõrvalist abi pukseerimiseks. 

Teeoludest tingituna ei saa paljudele jäätmevaldajatele rakendada seadusest tulenevat 

miinimumveosagedust ja vedaja tulud selletõttu on madalamad, kuna teekonnas on 

planeeritust väiksem arv kliente. Nimetatud objektiivsed asjaolud mõjutavad oluliselt 

jäätmeveokulusid ning lähtudes eeltoodust taotles AS Veolia Keskkonnateenused volikogul 

kehtestada uued jäätmeveo piirhinnad võimaldamaks vallavalitsustel kehtestada alates 01. 

detsembrist 2011 uued senisest kõrgemad segaolmejäätmete käitlemise teenushinnad. 

Jäätmeseaduse § 66 lõigetest 5 ja 6 lähtuvalt peab jäätmeveo teenustasu olema piisav, et katta 

jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja 

veo ettevalmistamisega seotud kulud. Jäätmeveo teenustasu suuruse kindlaksmääramisel 

juhindutakse jäätmete liigist, kogusest, omadustest, jäätmeveo teenindussagedusest ning 

teistest asjaoludest, mis oluliselt mõjutavad käitlemise maksumust. 

Meremäe Vallavolikogu 26.10.2011 määrusega nr 18 „Meremäe Vallavolikogu 26.03.2009. a 

määruse nr 6 „Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise 

sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade määramine“ muutmine“ muudeti 

jäätmeveo teenustasu piirmäärasid. 

 

Eeltoodust lähtuvalt ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, 

jäätmeseaduse § 66 lõigete 4, 5, 6, Meremäe Vallavolikogu 26.03.2009. a määruse nr 6 

„Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, 

jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade määramine“ § 6 lõigete 2, 3, 5, 6, 7, Meremäe 

Vallavolikogu 26.10.2011. a määruse nr 18 „Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks 

veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo 

piirhindade määramine“ muutmine, AS Veolia Keskkonnateenused 30.09.2011 taotluse  nr 

11/108 alusel annab Meremäe Vallavalitsus korralduse: 

 

1. Kehtestada Meremäe vallas alates 01.12.2011 a. segaolmejäätmete veo teenustasud (koos 

käibemaksuga):  
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Jäätmemahuti suurus (m
3
) 

Teenustasu määr segaolmejäätmete 

ühekordse käitlemise eest (EUR) 

Kuni 0,14 
4,42 

0,24 
5,51 

0,36 
5,59 

0,60 
6,04 

0,80 
6,79 

1,50 
19,18 

2,50 
30,67 

3,50 
3,84 

4,50 
34,51 

 

2. Korraldus avalikustatakse Meremäe valla veebilehel. 

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

4. Korralduse peale võib esitada vaide Meremäe Vallavalitsusele haldusmenetluse                          

seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või 

päevast, mil oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse 

teatavakstegemist.       

 

 

 

 

Terje Ploom     

Sotsiaalnõunik        Helle Palok 

vallavanema ülesannetes       Vallasekretär  


