
Keskkonnaministd 26. aprilli 2004. a mddruse nr 26 (Jeatmeloa andmise,
muutmise ja kehtetuks lunnistamise menetluse keigus labiviidavale

menellusloimlngute tdhlajad ning jddtmeloa taotlemiseks vajalike andmele
tdpsuslatud loetelu ja jeatmeloa taotluse vorm ning jiatmeloa vorm)' lisa 2

lRr  l . 22122011 ,1s  - j 6us l  25  12 .20111

JAATMELUBA

JAatmeloa rsgistreerimisnumbel L.JA/323372
JSStmeloa taotlusg registrssrimisnumber HJR 8-4/13/10161
Jdatneloa omaja

Arinimi v6i nimi Aktsiaselts Viitsa Priigila
Ariregistrikood v6i isikukood 10672746
Territoriaalkood (EHAKi c jargi) Roovere kiila
P6hitegevusala (EMTAKi 1 jergD 38211: Tavaj5Htmete tiidtlus ja korvaldus
Aadress (postiindeksiga) Roovere k0la, Vl6tsa vald, 72805 Jirva maakond
Telefon +3723E4011'l
E-posti aadress vaatsap@hot.ee
Faks +3f23840111

Ohtlike jaAtmete keitluslitsentsi N ( Kui luba on antud ohtlike
I A at me te kti itle m i se k s )

0303

Jeetmeluba antakse' ohtlike jEitmete kogumiseks v6i veoks vastavalt
jddtmeseaduse $ 73 lg 2 p 3, olmejiitmeveoks majandus-
voi kutsetegevusena vastavalt jidtmeseaduse $ 73 lg 2 p
b

TEGEVUSKOHT

Tegevuskoha nimetus

Tegevuskoha aadress (tanav, majanumber, asula, postiindeks)

Tegevuskoha keskpunkti koordinaadid X ja Y'

Tegevuskoha katastritunnus(ed)

Tegevuskoha k0la/linna(osa) kood (EHAKis jergi)

Tegevuskoha pOhitegevusala (EMTAK|' jargi)

Tegevuskoha E-PRTR lD 3

Jaatmekaitluskoha keskkonnaregistrikood

Tegevuskoha p6hitegevus vastavalt E-PRTR megruse I l isale 6

Tegevuskoha kOrvaltegevus(ed) vastavalt E-PRTR meeruse I l isale 5

teiste isikute tegevuses



Kontaktisik (nimi)

Telefon

E-posti aadress

F  A K S

Jaatmeveopiirkond ( kui luba on jAelmeveoks )

Aivar Lohmus

+3723940111

vaatsap@hot.ee

+3723840111

Eesti

Maakon(na)d,  n imetus:'x
Linn (aosa)/va ld, nimetus:

Lubatud tegevuse alguse kuupaev

l6ppkuupaev

rTegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassif ikaaiorist (EIV1TAK) saadav koodinumber.
2 Jeatmekeit lustegevuse nimetus vastavalt (Ji jdtmeseaduse) S 73 l6ikele 2 v6ijSStmete tekitamise valdkonna nimelus vaslavaI seaduse S 75
l6 i ke le  1 .
3 E-pntR lD on unikaalne E-PRTR kdit ise identif i lseerimisnumber, mis mearalakse tegevuskohate loa andmiser,
kui tegevuskoht on E-PRTR maeruse m6isles aruandekohustane
4 KeskDUnkti koordinaadid L-EST koordinaatsi isteemis
5 Kula/l inna(osa) kood on Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassil ikaatorist (EHAK) saadav netjakohaline
koodinumber
5 Andmed tegevuskoha E-PRTR madruse I l isa tegevuse kohta esitavad ainult need taotleiad, kes arendavad
tegevuskohas i lht v6i mitut mAeruse 166/2006/EU I l isas nimetalud tegevust, 0letades seltes rakendatavat
t ipsustalud v6imsuse/tootl ikkuse ki lnnist.

JEAtmeloa andia : Keskkonnaamet

i  J re tmeloa andmise 6 igus l rk  ja  fak t i l ine a lus Keskkonnaameti Harju-J!irva.Rapla regiooni juhataja
21.06.2013 korraldus nr HJR 1-15/13/426

Kontaktisik (ametniku nimi) Kristo Keevend
Ametikoht jiiiitmete spetsialist
Telefon 3848684

I kristo.keevend@keskkon naamet.ee

3857118

14.09.2018

Jeatmeliik 1 Koodinumber  1 Tekkivad
jadtmekogused (tonni

p6hi toodangu kohta 2  ) ,

Kaideldavad jaatmekogused, Ua

Kog umine Vedu Taaskasu

Toimingu
kood 3

Iamtne

KogUS

Kruusajditmed ja
kivipuru, mida ei ole

nimetatud
koodinumbriga 01 04

07

01 04 08 800 800

Liiva- ja savijddtmed 01 04 09 soo I ioo
Pollu maja n d uses,

aianduses,
vesiviljeluses,
metsanduses,
jahinduses ja

kalapti i igi l  tekkinud
jidtmed

02 01 1800 1800

TABEL 1. Tekkivate ja kdideldavate jddtmete l i igid ja kogused
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Ohtl ikke aineid
sisaldavad

po llu maja ndus kemikaa
lijditmed

Pesemis- ja
puhastamissetted

Tarbimis. voi
t6ritlemiskolbmatud

materialid

Reovee
kohtpu hastussetted

Tarbimis- voi
t<idtlemisk6lbmatud

materjalid

Ohtl ikke aineid

02 03 04

sisaldav saepuru,
laastud, pinnud, puit,

laast. ja muud
puidupohised plaadid

__.uqli'.1_
Saepuru, sh

puidutolm, laastud,
pinnud, puit ,  laast- ja
muud puidupohised
plaadid ning vineer,

mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 03 01

04

Kloororgaanilised
puidukaitseained

Orgaanil isi  f  afrusteia
sisaldavad

viimistlusjddtmed

03 01 04.

03 01 0s

03 02 02-

04 02 14*

qso

(

l l

5

1

T<i<ideldud
teksti i l ik iudude

jdHtmed

040222 800 800

Aluste valmistamisel,
kokkusegamisel,

jaotamisel
ja kasutamisel

tekkinud j idtmed

06 02 2 2

Elavhobedat
sisaldavad jidtmed

06 04 04- 6 E

Asbestitddtlemisjaatm
eo

06 13 04- 2 2

Orgaaniliste vervainete
ja pigmentide
valmistamisel,

kokkusegamisel,
jaotamisel ja

kasutamisel tekkinud
jdiitmed (vElja arvatud

07 03 10 10

l
il
l



alajaotises 06 11
nimetatud jAetmed)

Orgaaniliste
taimekaitsevahendite

(vilja arvatud
koodinumbritega 02 02

08 ja 02 01 09
nimetatud jaetmed),
puidukaitseainete

(vdlja arvatud
alajaotises 03 02

nimetatud jditmed)
ning muude biotsi idide

valmistamisel,
kokkusegamisel,

jaotamisel ja
kasutamisel tekkinud

jdiitmed

07 04 10 10

Orgaaniliste
taimekaitsevahendite

(vdlja arvatud
koodinumbritega 02 02

08 ja 02 01 09
nimetatud j idtmed),
puidukaitseainete

(valja arvatud
alajaotises 03 02

nimetatud jidtmed)
ning muude biotsiidide

valmistamisel,
kokkusegamisel,

jaotamiselja
kasutamisel tekkinud

jddtmed

07 04* ? 3

Ravimite
valmistamisel,

kokkusegamisel,
jaotamisel

ja kasutamisel
tekkinud jddtmed

07 05 1 1

Rasvade, mearete,
seepide, puhastus-,
desinfitseerimis- ja

kosmeetikavahendite
valmistamisel,

kokkusegamisel,
jaotamisel ning

kasutamisel tekkinud
jddtmed

07 06 2 2

Orgaanil isi  lahusteid 08 01 11-
voi muid ohtlikke
aineid sisaldavad

virvi- ja lakijditmed

ot 62

Viirvi- ja lakijiitmed,
mida ei ole nimetatud

08 01 12 60 60



koodinumbriga 08 0'1
1 1

Pulberpinnakatete
jditmed

08 02 01 60 60

Triikivdrvi sisaldavad
vesisetted

08 03 07 5 5

0htl ikke aineid
sisaldavad

triikivirvijddtmed

08 03 12- 2 2

Liimide ja
hermeetikute
(sealhulgas

veekindlust tostvate
ainete) valmistamisel,

kokkusegamisel,
jaotamiset ja

kasutamisel tekkinud
jidtmed

08 04* 1 a

Liimi. ja
hermeetikujiitmed,

mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 08 04

09

08 04 10 8 8

lsotsiianaadijditmed 08 05 01. 1 1

Fotograafiajbitmed 09 01 1 1

Fotograafiaji6tmed 09 01* 1 ,|

Koldetuhk, ribu ja
katlatolm (vdlja

arvatud
koodinumbriga 10 01

04 nimetatud katlatolm
ning koodinumbritega
10 01 96 ja 10 01 97
nimetatud j6litmed)

10 01 01 3000 3000

Keraamiliste
materjalide, telliste,

plaatide ja
ehitustoodete ji6tmed

(pirast termilist
t<i6tlemist)

1012  08 1 5 1 5

Metal l ide ja muude
materjalide

pinnat6dtlusel ja
pindamisel (nt
galvaanimisel,

tsinkimisel,
peitsimisel,

s<irivitamisel,
tosfaatimisel,

leel isel isel
rasvaarastusel,
anoodimisel)

11  01* I 1

-=ffi--:-*--..=



tsinkimisel,
peitsimisel,

s6<ivitamisel,
fosfaatimisel,

leel isel isel
rasvairastusel,
anoodimisel)

tekkinud jiitmed

Metal l ide ja plast ide
mehaanil isel

vormimisel ning
friiisikalisel ja
mehaanil isel

pinnattititlemisel
tekkinud jditmed

1 Halogeene sisaldavad 12 01 06*
mineraal6l ip6hised

metallit<icitlus6lijddtme
d (vdlja arvatud
emulsioonid ja

lahused)

Pakendid (sealhulgas
lahus kogutud

olmepakendijiiitmed)

Ohtl ikke aineid
sisaldavad voi

nendega saastunud
pakendid

Ohtlike ainetega
saastunud

absorbendid,
puhastuskaltsud,
f iltermaterjalid (sh

nimistus mujal
nimetamata 6lifiltrid)

ja kaitseriietus

3000

15

13 07 01.

Muud kiitused (sh 13 07 03-

H 0draulikaolijiitmed

Mootori-, kdigukasti- ja 13 02-

Kiitteoli ja diisliktitus

1 5  0 1  1 0 *

15 02 03



ole nimetatud
koodinumbriga 15 02

02
T Vanarehvid

Anorgaanilised
jddtmed, mida ei ole

nimetatud
koodinumbriga 16 03

03

Muud patareid ja akud

Betoon, tellised,
plaadid ja

keraamikatooted

Ohtlikke aineid
sisaldavad betooni-,

tellise-, plaadi-
v6i keraamikatooteseg

ud v6i
lahusfraktsioonid

Bituumenitaolised
segud ning kivisiie-

voi polevkivit6rv
ia torvasaadused

B itu u men itaolised
segud, mida ei ole

nimetatud
koodinumbriga 17 03

Kivid ja pinnas, mida
ei ole nimetatud

koodinumbriga 17 05
03

Asbesti sisaldavad
isolatsioonimaterjalid

lsolatsioonimaterjalid,
mida ei ole nimetatud
koodinumbritega 17 06

01 ja 17 06 03

Asbesti sisaldavad
ehitusmaterjalid

1200

16 03 04

17 01 06.

17 03*

17 03 02

17 05 04

17 06 04

200200

200

100

200

100

16 01 14*

16 01  17

Elektri- ja
elektroon ikaseadmete
ning muude seadmete
ja aparaatide jidtmed

Puit, klaas ja plast

17 06  01 '

17 06 05-



so 
luol

lnimese
srinn itushooldel ning

haiguste
diagnoosimisel,

ravimisel voi
drahoidmisel tekkinud

jiitmed

Jeatmed, mida peab
nakkuse vdlt imiseks

koguma ja korvaldama
erin6uete kohaselt

diagnoosimisel,
ravimisel

v6i drahoidmisel
tekkinud jaetmed

Loomahaiguste
uurimisel,

diagnoosimisel,
ravimisel

voi irahoidmisel
tekkinud jliStmed

Jbdtmete poletamisel
voi piiroltiiisil tekkinud

jiitmed

Jditmete fiitisikalis-
keemilisel tddtlemisel

(nt kroomi-
ja tsiianiidiSrastusel,
neutraliseerimisel)
tekkinud jaatmed

Vorepraht

19 01

Ohtlikke aineid
sisaldav muu ehitus- ja

lammutuspraht
(sh segapraht)

18 01 03-

18 01 06-

LiivaDiiiinisesete

19 08 01



Muud ohtl ikke aineid
sisaldavad

t66stusreovee
puhastussetted

Muud tticistusreovee
puhastussetted, mida

ei ole nimetatud

19 08  14

19 12 06r

19 0g 13*

1000 1000

I

50 3U

800

I
I I

t -5000
n imistus

mujal nimetamata
sortimis., purustamis.,

_11 I
Pinnase ja pohjavee I ts fi

tervendustci<idel I
tekkinud jditmed i

19  13  03 .Pinnase
tervendust<i6del
tekkinud, ohtlikke

I aineid sisaldavad

10

20

20 01
I

4oo I 4oo

I

I

10I
10

t_
r  1 0  l

l
t :v-;' ' ---:-:



Klorof luorosilsivesinik
ke sisaldavad

kasutuselt k6rvaldatud
seadmed

2001 23', i | 100 100 l
I
I

Oli ja rasv, mida ei ole
nimetatud

koodinumbriga 20 01
25

20 0't 26- 10 10

Ohtlikke aineid
sisaldavad vdrvid,

triikivdrvid, liimid ja
vaigud

20 01 27- 150 150

Ohtlikke aineid
sisaldavad pesuained

20 01 29- 10 10

Tsiitotoksilised ja
tsiitostaatilised

ravimid

20 01 31' I 1

Koodinumbritega 16
06 01, 16 06 02 ja 16 06
03 nimetatud patareid
ja akud ning sortimata

patarei- ja
akukogumid,

mil le hulgas on
selliseid oatareisid v6i

20 01 33* 20 20

selliseid patareisid
akusid

Ohtlikke osil
sisaldavad kasutuselt

20 01 35-

I  Vastava[ Vabari igi Vatitsuse 6. apri l l i  2004. a mddrusele nr 102 (Jdalmeli ikide, sealhulgas ohtl ike jaidtmete nimistu) Juhul kui tabelisse

kantavate jeetmeti ikide arv on suurem kui 50, v6ib kanda jdalmeli igi nimetuse kasutades neliakohalist alajaotise koodnumbrit

2 Juhul kui seda saab aNutada.
3 J datmete taaskasutamistoiming vastavalt "Je Almeseaduse" S l 5 l6ikele 8 v6i jeEtmete koNaldamistoiming vastavalt "Ji idtmeseaduse" $ 17

l6ikele 2.

korvaldatud elektri- l
ja elektroonikaseadme l

d. mida ei ole
nimetatud

koodinumbritega 20 01 i
21 ja20 01 23

Ohtl ikke aineid
sisaldav puit

20 01 37- 100 100

Antibiootikumid 20 01 95- 1 1

Muid ohtl ikke
toimeaineid sisaldavad

ravimid

20 01 97* 1 1

Sortimata
ravimikogumid

20 01 98- 3 3

Aia- ja haljastujHitmed
(sealhulgas

kalmistujddtmed)

20 02 2000 2000

Muud olmejiilitmed 20 03 40000 40000

10t14



TABEL 2. K6rvaldatavate jddtmete kogused

1 Vastavall Vabari igi Valitsuse mdarusele nr 148 (Jddtmete laaskasutamis- ja k6rvaldustoimingute nimistud I ,) Juhul kui tabelisse kanlavate
jEaitmeli ikide arv on suurem kui 50, v6ib kanda jeatmeli igi nimetuse kasutades neljakohalist alalaotise koodnumbrit..
2 J aatmete taaskasutamistoiming vastav alt 'Jdatmeseaduse" 

S 1 5 l6ikele 8 v6i Jaatmete kdrvaldamisloiming vastavalt "Ja dtmeseaduse" S 17

l6ikele 2, valja arvatud progilasse ladestamine, mis kantakse tabelisse 9 '

TABEL 3. Jddtmekditlustoimingule esitatavad tehnil ised ja keskkonnakaitsenouded

Teoevuse liroid

l
[atu*tr r*rrine-ja ved,

I
t enn t  sed  nouoeo Keskkon naka itsen du d ed

f'f .f ; rt*' r f i ttr f *aiO. g.
mlrgitud ohtlikud jiitmed l
on tabelis 1 tavajditmetest
eraldatud vastava markega

- -. Kui neljakohalise
jidtmekoodi juurde ei ole

tabelis 1 vdlja toodud
kuuekohalisi iddtmekoode,
holmavad nel jakohalised
koodid k6ikide alajaotises
olevate jdiitmete kogumist

korraldatud
olmejiidtmeveoga holmatud

jddtmete kogumiseks ja
veoks. Samuti ei anna

jddtmeluba oigust koguda
ja vedada metallijidtmeid

edasise
kaubandusvahenduse v6i
taaskasutamise eesmdrgi l

Ohtlike jiEtmete kogumisel
ja veol ei tohi eri

maakondades kdideldud
kogused illetada ohtlike
jditmete kditluslitsentsis
0303 toodud aastaseid

koguseid.
Uue ohtlike jdiitmete

kdit lusl i tsentsi saamisel
tuleb taotleda vastavalt loa

Kirjeld u s

sattumist.
Vdltida iilemddrase miira ja

haisu teket.

i1l"n!3tin" _ l

-'l

I
Pidev

IPidev

<- ?---- * ----:>

v o"-

I I 
jave!L-

i  leatmete kogumine ja vedu I Jaatmeid tuleb koguda ja
raclaela v i ic i t  rn ie rr i ld ih

i  leatmete kogumine ja vedu i Jaatmeid tuleb koguda ja Jddtmeid tuleb vedada
I vedada viisil, mis viildib kinnises veovahendis,

nende keskkonda saftumist pakitult voi muul vi isi l , mis

I vdldib nende
I L , laialikandumist

Jeetmete kogumine ja 
".ou 

I Xiirror"u rru. .i t*t I Vdltida jddtmete
oigust omavalitsuste poolt segunemist ja keskkonda

muutmist.

1 1 t 1  4



TABEL 4. Jidtmekditluse alustamisel ja l6petamisel rakendatavad tervise- ja
keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jddtmekSitluskohtade j irelhooldus

Tegevuse li igid I M9"t.9j!:!!: Meetme rakendamine

TABEL 5.  Keskkonnasei ren6uded

Seiren6ue l - seiratav nditaja I Sei re  saqedus

TABEL 6. Jddtmekditluse juures rakendatavad ohutusmeetmed ja 6nnetuste tagajergede
leevendamise meetmed

Tegevuse li igid Kirje ld us Rakendamine

Ohutusmeetmed Jddtmete kogumise ja transpordiga tegelevad
tri<itajad peavad olema liibinud ohutusalase

instrueerimise. Ohtlike jiiitmete
transpordivahendid peavad vastama ohtlike
jditmete vedamiseks kehtestatud n6uetele'

Transpordivahendid peavad olema varustatud

Pidev

Pidev
pi isava hulga tulekustut i te ning

absorbendiga, et onnetuse konal operatiivselt
tegutseda.

TABEL 7. Jddtmete k6rvaldamiskoht(-kohad), kuhu jddtmed veetakse, kui jddtmeluba on
antud jddtmeveoks

IKdrvaldamiskoht Aadress

TABEL 8. Pri. igi la v6i jddtmehoidla l i ik 1

Prugila v6i jeAtmehoidla li ik 2 Prirgila v6i jdatmehoidla mahutavus t 3

TavaJeetmed

1 Tabetid B-12 teidetakse juhUl, kui jaelmeluba on antud pri igi la v6i jaAtmehoidla kaitamrseks

2 Vastavalt (Jedtmeseaduse) S 34 l6ike e 4 vdi S 352 l6igetele F6'

3 Mairgitakse prugita v6ijSitmehoidla mahutavus vastavall pnigi la projekti andmetele ja loaga maii iratud jeatmeli ikide omadustele (erit ihedus

jms)

TABEL 9. prtigi lasse v6i jddtmehoidlasse ladestatavad ohtl ikud jditmed ja tavajddtmed,

millele on seatud ladestamise piirkogus 1

- 
Koodinumber 3Jaatmelirk J

1 Tabelid B-12 teidetakse juhul, kui jedtmeluba on antud pri igi la v6i iaelmehoidla kaitamiseks

2 Vastavalt Vabatigr Valitsuse 6. apri l l i  2004. a madrusele n|102 l(Jddtmeli ikide, sealhulgas ohtl ike iaiaitmete nimistu)'

Piirkogus, Va
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TABEL g 1 . Pri. igi lasse v6i j idtmehoidlasse ladestatavate tavajddtmete piirkogus

Jaatmet i ik  ,  
_  Koodrnumber  2  

I  To i r ingu kooo I  pr i r<ogus.  t ra  !- -3'  raoe,o d-rz tardetakse Juhui, kuijadtmeruba on antud prugira v6i jeetmehoidra kaitamiseks
I Vastavalt Vabanrgi Valitsuse 6. apri l l i  2004. a mA:irusele nr 102 (Ji iatmeli ikide, sealhulgas oh ike jedtmele nrmrstu). Juhul kui tabelissekantavate jddlmeli ikide arvon suurem kui 50, v6ib kanda jddlmeli igi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbril  Jedtmeiigid tulebkanda tabelisse kuuekohalse koodinumbriga, kui vastavai alajaotLes on tavajadtmete l i ike, mil le ladestamine on kas keetatud voi mil le
ladestamisele on seatud piirang tabelis 9
3 JSStmete taaskasutamrstoiming vastavalt "Je€itmeseaduse" $ 15 16rkete 6 voi jr ialmete k6rvaldamisloiming vastavalt "Ji jdtmeseaduse,, 6 .17
l6 i ke l s  I
4 Ladestalavate tavajeetmete pi irkogus mergitakse tabelisse summaarselt

TABEL 10.  Pr i ig i la  vo i  jddtmehoid la kasutamise ja  jdre levalve n6uded 1

1  Taber id  8 - t2  rd ide takse  juhur  ku i j ad tmeruba  on  an tud  p r i i g i ra  vo i j i a tmeho id ra  ke i tamiseks

TABEL 11. Pri. igi la v6i j i idtmehoidla seiren6uded 1

Seiratav ndfaja Sei re  sagedus
| _ eroou rvotu no uoei Ana lUL is in6uded

r Tabetrd 8-12 t: i idetakse juhul.kur jdetmeluba on antud pri. lgita vdr leetmehoidla kaitamiseks

TABEL 12.  Pr t ig i la loa

Aruande objekt

iga-aastane aruandekohustus

Teavitamise kord

omala

I
r Tabet d 8-12 te ide takse  juhu l ,  ku i  jA . tme luba  on  an tud  p rug i ta  v6 i i : i a tmeho id ta  kd t tamrseks

TABEL 13. JAStmep6letustehase v6i j ldtmete koospoletustehase kogujoudlus

Tabelid 13-16 teidetakse, kui jadtmeluba on antud jadtmete p6tetamiseks.

TABEL 14. Poletatavate ohtl ike jeetmete ki. i ttevddrtus ja massivood ajai. ihikus 1

I Ohtlikud Jadtmed Ki.jttevaertus

j  Laatmetr i f  2  1  Koodinumber2 Min imaalne 
-  

Mr l * r "d ;_ l
i

Massivood aJauhikus

r Tabelid 1 3-1 6 ldidetakse, kuijSetmetuba on antud jaatrnete pdletamiseks.
2 Vastavalt Vabari igi Valitsuse 6 apri l l i  2004 a meerusele nr 102 (Jddtmeli ikide seathulgas ohtl ike jaatmete n'mistu))

TABEL 15.  saasteainete s isa lduse prooviv6tu ja  m66tmise protseduur inouded

Prooviv6tunduded Mootmtsnouded

. ,l
Val is6hus

Reovees

Heitvees

p6 le tamiseks1 tabetid t 3-16 teidetakse, kui i6atmetuoa on



TABEL 16. Saasteainete lubatud

l iratmetiif 2 Saasteaine

sisaldus jddtmetes 1

Lubatud s isa ldus l
'  Tabelid 13-l6leidetakse, kuijedtmeluba on anlud jedtmete p6letamiseks
2 Vastavalt Vabanigi Valitsuse 6. apri l l i  2004. a mdarusele nr 102 (Jrdtmelirkide, sealhulgas ohtl ike iretmete nimislu>

TABEL 17. Korraldatud jHitmeveoga h6lmatud piirkond ja kogutud jddtmete ti leandmine 1

| .tiu*"u"og, nolrnatuo p,i*ono I

IE
Tabel '17 tdidetakse, kuijS6tmeluba on anlud kohaliku omavalitsuse korraldatud jdetmeveoks.

Vaidlustamine Kdesolevat jddtmeluba on vOimalik vaidlustada 30 paeva jooksul tea
loa andjale (Haldus menetluse seaduses)) satestatud korras vdi kae
(Halduskohtumenetluse seadustikus) satestatud korras

oes  va loe

Jaetmeloa valjaandmise kuupaev

Andja lll11i! -l
Ametinimelus

21.06.2013 th

I,?l
tr
:i,Allan Pi ik

Regiooni ju hataja

Saaja ( jddtmeloa omaniku
esindaja )

Nimi  ja  a l lk i r i Aivar Lohmus

Juhatuse liigeAmetinimelus

Muutmise kuupdev
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-TH-i 
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lAmel in imetus I
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