
Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 26 «Jäätmeloa andmise,
muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate

menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete
täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm»  lisa 2 

[RT I, 22.12.2011, 15 – jõust. 25.12.2011]

JÄÄTMELUBA 

Jäätmeloa registreerimisnumber L.JÄ/323414

Jäätmeloa taotluse registreerimisnumber V 8-4/13/10021-1

Jäätmeloa omaja

Ärinimi või nimi Aktsiaselts Väätsa Prügila

Äriregistrikood või isikukood 10672746

Territoriaalkood (EHAKi 5 järgi) Roovere küla

Põhitegevusala (EMTAKi 1 järgi) 38111: Tavajäätmete kogumine

Aadress (postiindeksiga) Roovere küla, Väätsa vald 72805, Järva maakond

Telefon 38 40111

E-posti aadress vaatsap@hot.ee

Faks 38 40111

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr ( Kui luba on antud ohtlike
jäätmete käitlemiseks )

0303

Jäätmeluba antakse 2 ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks vastavalt
jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 3, olmejäätmeveoks majandus-
või kutsetegevusena vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p
6

TEGEVUSKOHT

Tegevuskoha nimetus

Tegevuskoha aadress (tänav, majanumber, asula, postiindeks)

Tegevuskoha keskpunkti koordinaadid X ja Y 4 

Tegevuskoha katastritunnus(ed)

Tegevuskoha küla/linna(osa) kood (EHAKi 5 järgi)

Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAKi 1 järgi)

Tegevuskoha E-PRTR ID 3 

Jäätmekäitluskoha keskkonnaregistrikood

Tegevuskoha põhitegevus vastavalt E-PRTR määruse I lisale 6 

Kood Tegevuse nimetus

Tegevuskoha kõrvaltegevus(ed) vastavalt E-PRTR määruse I lisale 6 

Kood Tegevuse nimetus 

Jäätmekäitluskohas  käideldavad jäätmed oma tegevuses 
tekkinud jäätmed

teiste isikute tegevuses
tekkinud  jäätmed

Jäätmekäitluskoha tegevusliik
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Kontaktisik (nimi) Aivar Lõhmus

Telefon 38 40111

E-posti aadress vaatsap@hot.ee

Faks 38 40111

Jäätmeveopiirkond ( kui luba on jäätmeveoks ) Eesti

X Maakon(na)d, nimetus: Lääne-Virumaa

Linn(aosa)/vald, nimetus:

Lubatud tegevuse alguse kuupäev 12.08.2013

lõppkuupäev 11.08.2018
1 Tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber.
2 Jäätmekäitlustegevuse nimetus vastavalt «Jäätmeseaduse» § 73 lõikele 2 või jäätmete tekitamise valdkonna nimetus vastavalt seaduse § 75
lõikele 1. 
3 E-PRTR ID on unikaalne E-PRTR käitise identifitseerimisnumber, mis määratakse tegevuskohale loa andmisel,
kui tegevuskoht on E-PRTR määruse mõistes aruandekohuslane.
4 Keskpunkti koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis.
5 Küla/linna(osa) kood on Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist (EHAK) saadav neljakohaline
koodinumber.
6 Andmed tegevuskoha E-PRTR määruse I lisa tegevuse kohta esitavad ainult need taotlejad, kes arendavad
tegevuskohas üht või mitut määruse 166/2006/EÜ I lisas nimetatud tegevust, ületades selles rakendatavat
täpsustatud võimsuse/tootlikkuse künnist.

Jäätmeloa andja: Keskkonnaamet

Jäätmeloa andmise õiguslik ja faktiline alus Jäätmeloa andmise õiguslik ja faktiline alus on väljatoodud
Keskkonnaameti  Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist
juhataja ülesannetes 12.08.2013. a korralduses nr V 1-
15/13/328

Kontaktisik (ametniku nimi) Kaisa Kivila

Ametikoht Jäätmete spetsialist

Telefon 325 8410

E-posti aadress kaisa.kivila@keskkonnaamet.ee

Faks 325 84403

TABEL 1. Tekkivate ja käideldavate jäätmete liigid ja kogused

Jäätmeliik 1 Koodinumber 1 Tekkivad
jäätmekogused (tonni

põhitoodangu kohta 2 ),
t/a 

Käideldavad jäätmekogused, t/a 

Kogumine Vedu Taaskasutamine 

Toimingu
kood 3 

Kogus 

Kruusajäätmed ja
kivipuru, mida ei ole

nimetatud koodinumbriga
01 04 07

01 04 08 800 800

Põllumajanduses,
aianduses, vesiviljeluses,
metsanduses, jahinduses
ja kalapüügil tekkinud

jäätmed

02 01 1800 1800

Ohtlikke aineid sisaldavad
põllumajanduskemikaalijä

ätmed

02 01 08* 8 8
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Pesemis- ja
puhastamissetted

02 02 01 20 20

Tarbimis- või
töötlemiskõlbmatud

materjalid

02 03 04 100 100

Reovee
kohtpuhastussetted

02 05 02 15 15

Tarbimis- või
töötlemiskõlbmatud

materjalid

02 06 01 100 100

Ohtlikke aineid sisaldav
saepuru, laastud, pinnud,

puit, laast- ja muud
puidupõhised plaadid

ning vineer

03 01 04* 8 8

Saepuru, sh puidutolm,
laastud, pinnud, puit,

laast- ja muud
puidupõhised plaadid
ning vineer, mida ei ole

nimetatud koodinumbriga
03 01 04

03 01 05 450 450

Kloororgaanilised
puidukaitseained

03 02 02* 5 5

Orgaanilisi lahusteid
sisaldavad

viimistlusjäätmed

04 02 14* 1 1

Töödeldud tekstiilikiudude
jäätmed

04 02 22 800 800

Aluste valmistamisel,
kokkusegamisel,

jaotamisel ja kasutamisel
tekkinud jäätmed

06 02 2 2

Elavhõbedat sisaldavad
jäätmed

06 04 04* 2 2

Orgaaniliste värvainete ja
pigmentide valmistamisel,

kokkusegamisel,
jaotamisel ja kasutamisel
tekkinud jäätmed (välja
arvatud alajaotises 06 11

nimetatud jäätmed)

07 03 10 10

Orgaaniliste
taimekaitsevahendite

(välja arvatud
koodinumbritega 02 02 08
ja 02 01 09 nimetatud

jäätmed),
puidukaitseainete (välja
arvatud alajaotises 03 02
nimetatud jäätmed) ning

muude biotsiidide

07 04 13 13
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valmistamisel,
kokkusegamisel,

jaotamisel ja kasutamisel
tekkinud jäätmed

Ravimite valmistamisel,
kokkusegamisel,

jaotamisel ja kasutamisel
tekkinud jäätmed

07 05 1 1

Rasvade, määrete,
seepide, puhastus-,
desinfitseerimis- ja
kosmeetikavahendite

valmistamisel,
kokkusegamisel,
jaotamisel ning

kasutamisel tekkinud
jäätmed

07 06 2 2

Orgaanilisi lahusteid või
muid ohtlikke aineid
sisaldavad värvi- ja

lakijäätmed

08 01 11* 62 62

Värvi- ja lakijäätmed, mida
ei ole nimetatud

koodinumbriga 08 01 11

08 01 12 60 60

Pulberpinnakatete
jäätmed

08 02 01 60 60

Trükivärvi sisaldavad
vesisetted

08 03 07 5 5

Ohtlikke aineid sisaldavad
trükivärvijäätmed

08 03 12* 2 2

Liimide ja hermeetikute
(sealhulgas veekindlust

tõstvate ainete)
valmistamisel,

kokkusegamisel,
jaotamisel ja kasutamisel

tekkinud jäätmed

08 04 9 9

Isotsüanaadijäätmed 08 05 01* 1 1

Fotograafiajäätmed 09 01 2 2

Koldetuhk, räbu ja
katlatolm (välja arvatud
koodinumbriga 10 01 04
nimetatud katlatolm ning
koodinumbritega 10 01 96
ja 10 01 97 nimetatud

jäätmed)

10 01 01 3000 3000

Keraamiliste materjalide,
telliste, plaatide ja

ehitustoodete jäätmed
(pärast termilist

töötlemist)

10 12 08 15 15

Metallide ja muude 11 01 6 6
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materjalide pinnatöötlusel
ja pindamisel (nt

galvaanimisel, tsinkimisel,
peitsimisel, söövitamisel,
fosfaatimisel, leeliselisel

rasvaärastusel,
anoodimisel)

tekkinud jäätmed

Metallide ja plastide
mehaanilisel vormimisel

ning füüsikalisel ja
mehaanilisel

pinnatöötlemisel tekkinud
jäätmed

12 01 200 200

Halogeene sisaldavad
mineraalõlipõhised

metallitöötlusõlijäätmed
(välja arvatud emulsioonid

ja lahused)

12 01 06* 1 1

Hüdraulikaõlijäätmed 13 01 15 15

Mootori-, käigukasti- ja
määrdeõlid

13 02 30 30

Kütteõli ja diislikütus 13 07 01* 1 1

Pakendid (sealhulgas
lahus kogutud

olmepakendijäätmed)

15 01 3000 3000

Ohtlikke aineid sisaldavad
või nendega saastunud

pakendid

15 01 10* 15 15

Ohtlike ainetega
saastunud absorbendid,

puhastuskaltsud,
filtermaterjalid (sh
nimistus mujal

nimetamata õlifiltrid)
ja kaitseriietus

15 02 02* 5 5

Absorbendid,
puhastuskaltsud,
filtermaterjalid ja

kaitseriietus, mida ei ole
nimetatud koodinumbriga

15 02 02

15 02 03 2 2

Vanarehvid 16 01 03 500 500

Õlifiltrid 16 01 07* 1 1

Ohtlikke aineid sisaldavad
antifriisid

16 01 14* 1 1

Mustmetallid 16 01 17 500 500

Elektri- ja
elektroonikaseadmete
ning muude seadmete
ja aparaatide jäätmed

16 02 1200 1200
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Anorgaanilised jäätmed,
mida ei ole nimetatud

koodinumbriga 16 03 03

16 03 04 200 200

Patareid ja akud 16 06 104 104

Betoon, tellised, plaadid ja
keraamikatooted

17 01 3500 3500

Ohtlikke aineid sisaldavad
betooni-, tellise-, plaadi-
või keraamikatootesegud
või lahusfraktsioonid

17 01 06* 3 3

Puit, klaas ja plast 17 02 3000 3000

Bituumenitaolised segud
ning kivisöe- või
põlevkivitõrv

ja tõrvasaadused

17 03 205 205

Metallid (sealhulgas
sulamid)

17 04 400 400

Kivid ja pinnas, mida ei
ole nimetatud

koodinumbriga 17 05 03

17 05 04 200 200

Asbesti sisaldavad
isolatsioonimaterjalid

17 06 01* 100 100

Isolatsioonimaterjalid,
mida ei ole nimetatud

koodinumbritega 17 06 01
ja 17 06 03

17 06 04 800 800

Asbesti sisaldavad
ehitusmaterjalid

17 06 05* 150 150

Ohtlike ainetega
saastunud kipsipõhised

ehitusmaterjalid

17 08 01* 50 50

Kipsipõhised
ehitusmaterjalid, mida ei

ole nimetatud
koodinumbriga 17 08 01

17 08 02 10 10

Muu ehitus- ja
lammutuspraht

17 09 1000 1000

Ohtlikke aineid sisaldav
muu ehitus- ja
lammutuspraht
(sh segapraht)

17 09 03* 8 8

Inimese sünnitushooldel
ning haiguste

diagnoosimisel, ravimisel
või ärahoidmisel tekkinud

jäätmed

18 01 10 10

Jäätmed, mida peab
nakkuse vältimiseks
koguma ja kõrvaldama
erinõuete kohaselt

18 01 03* 4 4
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Loomahaiguste uurimisel,
diagnoosimisel, ravimisel
või ärahoidmisel tekkinud

jäätmed

18 02 15 15

Jäätmete põletamisel või
pürolüüsil tekkinud

jäätmed

19 01 25000 25000

Jäätmete füüsikalis-
keemilisel töötlemisel (nt

kroomi-
ja tsüaniidiärastusel,
neutraliseerimisel)
tekkinud jäätmed

19 02 250 250

Võrepraht 19 08 01 50 50

Liivapüünisesete 19 08 02 50 50

Muud ohtlikke aineid
sisaldavad tööstusreovee

puhastussetted

19 08 13* 50 50

Muud tööstusreovee
puhastussetted, mida ei

ole nimetatud
koodinumbriga 19 08 13

19 08 14 1000 1000

Joogi- ja tööstusvee
käitlusjäätmed

19 09 800 800

Raua- ja terasejäätmed 19 10 01 3000 3000

Jäätmete mehaanilise
töötlemise jäätmed, nt

nimistus
mujal nimetamata

sortimis-, purustamis-,
kokkupressimis-

või granuleerimisjäätmed

19 12 5000 5000

Ohtlikke aineid sisaldav
puit

19 12 06* 4 4

Pinnase ja põhjavee
tervendustöödel tekkinud

jäätmed

19 13 10 10

Pinnase tervendustöödel
tekkinud, ohtlikke aineid

sisaldavad setted

19 13 03* 20 20

Olmejäätmete hulgast
väljanopitud või liigiti
kogutud jäätmed (välja
arvatud alajaotises 15 01

nimetatud jäätmed)

20 01 400 400

Lahustid 20 01 13* 10 10

Happed 20 01 14* 10 10

Leelised 20 01 15* 10 10

Fotokemikaalid 20 01 17* 2 2
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Pestitsiidid 20 01 19* 10 10

Luminestsentslambid ja
muud elavhõbedat
sisaldavad jäätmed

20 01 21* 20 20

Klorofluorosüsivesinikke
sisaldavad kasutuselt
kõrvaldatud seadmed

20 01 23* 200 200

Õli ja rasv, mida ei ole
nimetatud koodinumbriga

20 01 25

20 01 26* 10 10

Ohtlikke aineid sisaldavad
värvid, trükivärvid, liimid

ja vaigud

20 01 27* 150 150

Ohtlikke aineid sisaldavad
pesuained

20 01 29* 10 10

Tsütotoksilised ja
tsütostaatilised ravimid

20 01 31* 1 1

Koodinumbritega 16 06
01, 16 06 02 ja 16 06 03

nimetatud patareid ja akud
ning sortimata patarei- ja
akukogumid, mille hulgas
on selliseid patareisid või

akusid

20 01 33* 27 27

Ohtlikke osi1 sisaldavad
kasutuselt kõrvaldatud

elektri-
ja elektroonikaseadmed,
mida ei ole nimetatud

koodinumbritega 20 01 21
ja 20 01 23

20 01 35* 200 200

Ohtlikke aineid sisaldav
puit

20 01 37* 100 100

Antibiootikumid 20 01 95* 1 1

Muid ohtlikke toimeaineid
sisaldavad ravimid

20 01 97* 1 1

Sortimata ravimikogumid 20 01 98* 3 3

Aia- ja haljastujäätmed
(sealhulgas

kalmistujäätmed)

20 02 2000 2000

Muud olmejäätmed 20 03 40000 40000
1 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu». Juhul kui tabelisse
kantavate jäätmeliikide arv on suurem kui 50, võib kanda jäätmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit.

 2 Juhul kui seda saab arvutada.

 3 Jäätmete taaskasutamistoiming vastavalt "Jäätmeseaduse" § 15 lõikele 8 või jäätmete kõrvaldamistoiming vastavalt "Jäätmeseaduse" § 17

lõikele 2. 
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TABEL 2. Kõrvaldatavate jäätmete kogused

Jäätmeliik 1 Koodinumber 1 Toimingu kood 2 Kogus t/a

1 Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 148 «Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldustoimingute nimistud 1 ». Juhul kui tabelisse kantavate
jäätmeliikide arv on suurem kui 50, võib kanda jäätmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit..

 2 Jäätmete taaskasutamistoiming vastavalt "Jäätmeseaduse" § 15 lõikele 8 või jäätmete kõrvaldamistoiming vastavalt "Jäätmeseaduse" § 17

lõikele 2, välja arvatud prügilasse ladestamine, mis kantakse tabelisse 9 1 .
 

TABEL 3. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid Tehnilised nõuded Keskkonnakaitsenõuded 

Kirjeldus Rakendamine 

Olme- ja ohtlike jäätmete
kogumine ja vedu.

1. Jäätmete kogumisel tuleb
tagada:
1.1. spetsiaalsete tööriiete
kasutamine;
1.2. jäätmeliigi tuvastamine
enne jäätmete vastuvõtmist;
1.3. kogumiseks ja
transpordiks ettenähtud
pakendite kontroll, vajadusel
korraldada jäätmete
ümberpakendamine;
1.4. tundmatutest jäätmetest
proovide võtmine;
1.5. dokumentide
nõuetekohane täitmine ja
vormistamine.

2. Käesolev jäätmeluba ei anna
õigust omavalitsuste poolt
korraldatud olmejäätmeveoga
hõlmatud jäätmeliikide (tabeli
1, koodi 20 alajaotises olevate
jäätmete) kogumiseks ja
veoks. Olmejäätmeveoga
hõlmatud jäätmeliike (nt sega-
olmejäätmeid) on lubatud
koguda ja vedada jäätme-
seaduse § 69 lõikes 4¹ alusel
vabastatud isikutelt. Samuti ei
anna käesolev jäätmeluba
õigust koguda või vedada
metallijäätmeid kaubandus-
vahenduse või taaskasutamise
eesmärgil. 
 
3. Ohtlike jäätmete
kogumiseks mõeldud taara
peab olema markeeritud
vastavalt keskkonnaministri
29.04.2004. a määruses nr 39
"Ohtlike jäätmete ja nende
pakendite märgistamise kord"
sätestatule.

1. Jäätmeid peab vedama
kinnises veovahendis, mis
hoiab ära jäätmete sattumise
keskkonda veo, sealhulgas
laadimise käigus. Vedaja
vastutab veo ohutusnõuete
täitmise eest ning jäätmete
toimetamise eest selleks
määratud käitluskohta. 

2. Tegevus peab vastama
sotsiaalministri 4. märtsi 2002.
a määrusele nr 42 "Müra
normtasemed elu- ja
puhkealal, elamutes ning
ühiskasutusega hoonetes ja
mürataseme mõõtmise
meetodid".

Jäätmeloa kehtivusaja
jooksul pidevalt.
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4. Ohtlike jäätmete kogumise
ja veo osas kehtib jäätmeluba
vastavalt ohtlike jäätmete
käitluslitsentsile nr 0303 kuni
14.06.2017. a. 

5. Tabelis 1 toodud
jäätmeliikide 13 01 ja 13 02,
alajaotisest on lubatud koguda
ja vedada ainult ohtlikke
jäätmeid

Tabelis 1 toodud ülejäänud
neljakohalistest jäätmeliikidest
on lubatud koguda ainult
alajaotisesse kuuluvaid
tavajäätmeid, välja arvatud
alltoodud jäätmeliikide hulgas
toodud ohtlikke jäätmeid
järgnevates kogustes: 07 04 -
3 t/a, 08 04 - 1 t/a, 09 01 - 1 t/a,
11 01 - 1 t/a, 16 06 - 4 t/a, 17 03
- 5 t/a ja 18 02 - 5 t/a.

Jäätmete üleandmine Kõik veetavad jäätmed tuleb
edasiseks käitlemiseks anda
üle vastava jäätmeliigi
käitlusõigust omavale isikule
või ettevõttele. Jäätmete
üleandmisel veenduda/
kontrollida, et jäätmete
vastuvõtja omab konkreetse
jäätmeliigi käitlemiseks
vajalikku tehnikat ning
tegevuseks õigust andvaid
tegevuslubasid.

Arvestus ja aruandlus Jäätmeloa omajal tuleb pidada
regulaarset arvestust oma
tegevuses kogutud ning
veetud jäätmete liigi, hulga,
omaduste ja tekke kohta. Kui
jäätmed antakse üle teistele
jäätmekäitlejatele, tuleb
arvestust pidada ka jäätmete
sihtkoha, kogumissageduse,
veomooduste ning
taaskasutamis- ja
kõrvaldamistoimingute kohta.

Esitada Keskkonnaameti Viru
regioonile keskkonnaministri
15. jaanuari 2010. a määruse nr
1"Jäätmearuande vorm,
esitatavate andmete ulatus ja
aruande esitamise kord" poolt
kehtestatud nõuete kohane
eelnevat aastat iseloomustav
jäätmearuanne.

Aruanne esitada
aruandlusaastale järgneva
aasta 31. jaanuariks kas:
elektroonselt digitaal-
allkirjastatult, paberkandjal või
otse läbi jäätmearuandluse
infosüsteemi JATS
(https://sso.keskkonnainfo.ee).

Arvestust tuleb pidada
jäätmeloa kehtivusaja

jooksul pidevalt.

Aruanne esitada üks
kord aastas.
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TABEL 4. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja
keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhooldus 

Tegevuse liigid Meetme kirjeldus Meetme rakendamine 

Tegevuse lõpetamine Tegevuse lõpetamisel, tuleb käideldavad
jäätmed anda üle edasiseks käitlemiseks
vastavat tegevusluba ja/või ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi omavale isikule või
ettevõttele. Juhul kui tegevus lõpetatakse
enne käesoleva jäätmeloa kehtivusaja lõppu
tuleb sellest Keskkonnaameti Viru regiooni
kirjalikul teel teavitada.

Tegevuse lõpetamisel

TABEL 5. Keskkonnaseirenõuded 

Seirenõue Seiratav näitaja Seire sagedus 

TABEL 6. Jäätmekäitluse juures rakendatavad ohutusmeetmed ja õnnetuste tagajärgede
leevendamise meetmed

Tegevuse liigid Kirjeldus Rakendamine 

Ohutusmeetmed Ohtlike ainete maha valgumine, taara
lekkmine.

Õnnetuste tagajärgede
leevendamise meetmed 

Konteiner on varustatud spetsiaalse
adsorbendiga. Reostunud koht kaetakse
koheselt saepuru või adorbendiga, saastunud
pinnas kogutakse kokku ja pannakse
vastavasse konteinerisse.

Ohtlike ainete maha valgumise või
lekke korral 

Tegevuse liigid Kirjeldus Rakendamine 

Ohutusmeetmed Ohtlike ainete õhku paiskumine.

Õnnetuste tagajärgede
leevendamise meetmed 

Reostuse puhul kantakse selleks ette nähtud
kaitsemaski, koheselt ventileeritakse ruumi.
Teavitatakse juhtkonda, ohustatud inimesi ja
vajadusel inimesed evakueeritakse. 

Ohtlike jäätmete õhku paiskumise
korral

Tegevuse liigid Kirjeldus Rakendamine 

Ohutusmeetmed Ohtlike jäätmete sattumine olme- või
taaskasutatavate jäätmete hulka.

Õnnetuste tagajärgede
leevendamise meetmed 

Koheselt eemaldatakse olmejäätmetest ja
taaskasutatavatest jäätmetest leitud ohtlikud
jäätmed ja viiakse vastavasse konteinerisse
või mahutitesse

Ohtlike jäätmete sattumise korral
olme- või taaskasutatavate jäätmete

hulka

Tegevuse liigid Kirjeldus Rakendamine 

Ohutusmeetmed Tulekahju vältimine/ennetamine

Õnnetuste tagajärgede
leevendamise meetmed 

Teatatakse koheselt telefonile 112  ja ettevõtte
juhtkonnale, hinnatakse olukorda ja
võimalusi, alustatakse koheselt esmaste
kustutustöödega. Ohtlike jäätmete
konteinerites on tulekustutid.

Tulekahju korral

11/14



Tegevuse liigid Kirjeldus Rakendamine 

Ohutusmeetmed Liiklusõnnetus või avarii

Õnnetuste tagajärgede
leevendamise meetmed 

Teatatakse koheselt ettevõtte juhtkonnale ja
hinnatakse olukorda, võimalusel alustatakse
koheselt avarii ja selle tagajärgede
likvideerimisega.

Tekkinud õnnetuse korral on jäätmeloa omaja
kohustatud rakendama kõiki abinõusid mõju
vähendamiseks ja tagajärgede
likvideerimiseks. Õnnetustest tuleb koheselt
informeerida Päästeametit,
Keskkonnainspektsiooni ning loa andjat. Loa
omaja on kohustatud korraldama enda süül
keskkonda sattunud jäätmete ja neist
põhjustatud keskkonnareostuse
likvideerimise ning hüvitama täies mahus
tegevusega põhjustatud kahju keskkonnale,
teiste isikute varale ja tervisele.

Õnnetuse või avarii korral

Tegevuse liigid Kirjeldus Rakendamine 

Ohutusmeetmed Tööõnnetused

Õnnetuste tagajärgede
leevendamise meetmed 

Vajadusel antakse esmaabi või kutsutakse
koheselt telefonil 112 kiirabi ja teavitatakse
ettevõtte juhtkonda. Ohtlike jäätmete
konteineris on vajalikud juhised ja
esmaabivahendid.

Õnnetuste korral

TABEL 7. Jäätmete kõrvaldamiskoht(-kohad), kuhu jäätmed veetakse, kui jäätmeluba on
antud jäätmeveoks 

Kõrvaldamiskoht Aadress 

Väätsa prügila (Käitaja: Aktsiaselts Väätsa Prügila,
10672746)

Roovere küla, Väätsa vald 72801, Järva maakond

Muu vastavat tegevusluba/tegevuslubasid omav ettevõte

TABEL 8. Prügila või jäätmehoidla liik 1 

Prügila või jäätmehoidla liik 2 Prügila või jäätmehoidla mahutavus t 3 

Tavajäätmed Ohtlikud jäätmed

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila või jäätmehoidla käitamiseks. 
2 Vastavalt «Jäätmeseaduse» § 34 lõikele 4 või § 352 lõigetele 5–6. 
3 Märgitakse prügila või jäätmehoidla mahutavus vastavalt prügila projekti andmetele ja loaga määratud jäätmeliikide omadustele (eritihedus
jms). 

TABEL 9. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed ja tavajäätmed,
millele on seatud ladestamise piirkogus 1 

Jäätmeliik 3 Koodinumber 3 Piirkogus, t/a 
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1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila või jäätmehoidla käitamiseks. 
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu». 

TABEL 9 1 . Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavate tavajäätmete piirkogus 1 

Jäätmeliik 2 Koodinumber 2 Toimingu kood 3 Piirkogus, t/a 4 

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila või jäätmehoidla käitamiseks. 
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu». Juhul kui tabelisse
kantavate jäätmeliikide arv on suurem kui 50, võib kanda jäätmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit. Jäätmeliigid tuleb
kanda tabelisse kuuekohalise koodinumbriga, kui vastavas alajaotises on tavajäätmete liike, mille ladestamine on kas keelatud või mille

ladestamisele on seatud piirang tabelis 9. 
3 Jäätmete taaskasutamistoiming vastavalt "Jäätmeseaduse" § 15 lõikele 8 või jäätmete kõrvaldamistoiming vastavalt "Jäätmeseaduse" § 17

lõikele 2. 
4 Ladestatavate tavajäätmete piirkogus märgitakse tabelisse summaarselt. 

TABEL 10. Prügila või jäätmehoidla kasutamise ja järelevalve nõuded 1 

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila või jäätmehoidla käitamiseks. 

TABEL 11. Prügila või jäätmehoidla seirenõuded 1 

Seiratav näitaja Seire sagedus Proovivõtunõuded Analüüsinõuded 

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila või jäätmehoidla käitamiseks. 

TABEL 12. Prügilaloa omaja iga-aastane aruandekohustus 1 

Aruande objekt Teavitamise kord

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila või jäätmehoidla käitamiseks. 

TABEL 13. Jäätmepõletustehase või jäätmete koospõletustehase kogujõudlus 1 

1 Tabelid 13–16 täidetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmete põletamiseks. 

TABEL 14. Põletatavate ohtlike jäätmete kütteväärtus ja massivood ajaühikus 1 

Ohtlikud jäätmed Kütteväärtus Massivood ajaühikus 

Jäätmeliik 2 Koodinumber 2 Minimaalne Maksimaalne Minimaalne Maksimaalne 

1 Tabelid 13–16 täidetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmete põletamiseks.

 2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu». 

TABEL 15. Saasteainete sisalduse proovivõtu ja mõõtmise protseduurinõuded 1 

Proovivõtunõuded Mõõtmisnõuded 

Välisõhus

Reovees
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Heitvees

1 Tabelid 13–16 täidetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmete põletamiseks.

TABEL 16. Saasteainete lubatud sisaldus jäätmetes 1 

Jäätmeliik 2 Saasteaine Lubatud sisaldus

1 Tabelid 13–16 täidetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmete põletamiseks. 
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu». 

TABEL 17. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud piirkond ja kogutud jäätmete üleandmine 1 

Jäätmeveoga hõlmatud piirkond Jäätmekäitluskoht(ad)

Nimi, aadress, kood Isik kellele jäätmed üle antakse

Tabel 17 täidetakse, kui jäätmeluba on antud kohaliku omavalitsuse korraldatud jäätmeveoks. 

Vaidlustamine Käesolevat jäätmeluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide
loa andjale «Haldus menetluse seaduses» sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse
«Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras

Jäätmeloa väljaandmise kuupäev 12.08.2013. a 

Andja Nimi ja allkiri Emma Krikova    /Allkirjastatud digitaalselt/

Ametinimetus Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist regiooni juhataja
ülesannetes

Saaja ( jäätmeloa omaniku
esindaja )

Nimi ja allkiri Aivar Lõhmus    /Allkirjastatud digitaalselt/

Ametinimetus Juhatuse liige

Muutmise kuupäev

Muutja Nimi ja allkiri

Ametinimetus

14/14


