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Valga

Korraldatud j iiiitmeveo rakendamise kord

Mli2iruskehtestataksekohaliku omavalitsusekorralduse seaduse$ 22 l6ike I punkti 366,
jiiitmeseaduse$ 66 l6ike 4 ning Valga Linnavolikogu 27. aprill2012 maiirusenr 7 ,,Valga
linnajiilitmehoolduseeskiri"
$ I6 lOike6 alusel.
$ l.

Reguleerimisala

:
Korraldatudj aiitmeveorakendamise konaga stitestatakse
I ) jiiatmeliigid, millele kohaldataksekorraldatudjiiltmevedu;
2) korraldatudj ii2itmeveopiirkond (edaspidiveopiirkond);
3) konaldatudjiiiitmeveogah6lmatudjii[tmete vedamisesagedusja tingimused;
4) jiiiitmeveoteenustasusuurusemiiAramisetingimused;
5) jiiiitmevaldajakonaldatudjiiiitmeveogaliitumisesterandkonasvabastamisetingimused;
6) konaldatudjii?itmeveoteenuseosutajalt(edaspidivedaja)jtiiitmeveo6iguseennetfitaegse
iirav6tmisetingimused.
$ 2.

Jiiiitmeliigid, millele kohaldataksekorraldatud jiiiitmevedu

Konaldatud jiilitmevedu kohaldataksejiirgmistele j?iiitmevaldaja kinnistult kogutavatele
olmejiiiitmeteIi ikidele:
- jiidtmekoodiga20 03 0l;
I ) segaolmejiiiitmed
20 0l 0l;
2) paberja kartong- jAatmekoodiga
- j?ititmekoodiga20 0l 08;
ja s<ioklajziatmed
3) biolagundatavadk6<1gi4) suurjiiiitmed- jiiiitmekoodiga20 03 07.
$ 3. Veopiirkond
(l) Valga linna (edaspidi omavalitsus) moodustatakse korraldatud jtiiitmeveoks tiks
veopiirkond,mis h6lmab kogu omavalitsusehaldusterritooriumi.
(2) Veopiirkond moodustab koos teiste Valga maakonnakohalikes omavalitsusetiksustes
moodustatudveopiirkondadegatihiseveopiirkonna.
$ 4. Korraldatud jiiiitmeveogah6lmatud jiiiitmete vedamisesagedusja tingimused
(l) Jiiatmekoti kasutamisel on minimaalne ttihjendamissagedusviihemalt tiks kord nelja
niidalajooksul.

(2) Segaolmejtititmete ning
paberi ja
kartongi
kogumismahuti minimaalne
ttihjendamissagedus
on tihe- ja kompaktseasustusega
alal viihemalt iiks kord nelja niidala
jooksulja hajaasustusalal
viihemalttiks kord l2 niidalajooksul.
ja
(3) Biolagundatavate kririgisooklajtiiitmete kogumismahuti
minimaalne
jooksul.
tUhjendamissagedus
on vtihemalttiks kord l4 ptieva
jtiiitmevaldaja vahelises
(4) Vedamise tiipne sagedus miitlratakse vedaja ja
j ?iiitmektii
tl usIepi ngus.
(5) SuurjziAtmete
vedu teostataksevastavaltvajadusele,kuid mitte hiljem kui viie t<iopiieva
j ooksulj tiiitmevaldaja poolt vedajale esitatudtelIi musest.
(6) Jiiiitmevaldajal on lubatud jiiiitmeveo lihtsustamiseks paigutada j?i?itmeveopleval
kogumismahutivtiljapoole oma kinnistu piiri teegaki.ilgnevalealale tingimusel, et see ei
takistaliiklust.
(7) Jiiiitmevaldajad,kes soovivad kasutadai.ihist kogumismahutit, peavad esitama Valga
Linnavalitsusele(edaspidilinnavalitsus)iihise kogumismahutikasutajatevahel s6lmitud
lepingu. Linnavalitsus hindab tihise kogumismahuti kasutamise lubatavust ja selle
vastavuseljii2itmehoolduseeskirja
n6uetelekooskdlastabtihisekogumismahutiasukoha.
(8) Vedaja
kohustatud sdlmima
veopiirkonnas korraldatud j[Etmeveo
on
jiiiitmekiiitluslepingudkOigij ii6tmevaldaj
atega.
(9) Jiiiitmevaldajakeeldumiselkirjaliku jii2itmekZiitluslepingu
s6lmimisesttoimub konaldatud
jtiiitmeveogaliitumine vastavaltjiiiitmeseaduseparagrahvi69 ldikele l. Sel juhul on
jiiiitmevaldaja kohustatud jiiltmete kogumiseks kasutama standardset 80-liitrilist
kogumismahutit,mida vedaja tiihjendab vastavalt kiiesolevaparagrahvi l6igetes 2 ja 3
siitestatudmiinimumsagedusele.
(10) Vedaja v6ib konaldatud jiiiitmeveo teostamiselosutadajiititmevaldajalelisateenuseid
ainult jtiiitmevaldajandusolekulja jiiiitmekiiitluslepinguolemasolul, milles on siitestatud
lisateenuste
osutamisetingimusedja maksumus.
$ 5. Jiiiitmeveoteenustasusuurusemf,iiramine
(l) Jiiiitmeveoteenustasuon tasu iihekordsevastavasuurusegakogumismahutissisalduvate
jalv6i
segaolmejiiiitmete,paberi ja kartongi, biolagundatavatekocigi- ja s<ioklajiiritmete
I m' suurjiilitmetekiiitlemiseeest.
(2) Jiiiitmeveo teenustasu sisaldab k6iki vedaja poolseid kulusid kogumismahutite
ttihjendamisej a j iiiitmetevedamise teenuseosutamisel,sealhulgas:
l) iitirile antavakogumismahutijiiiitmevaldajaletarnimistjiiiitmeveo digusesaamisealguses
ja selletiravedujtiiitmeveo Oiguseldppemisel;
2) uuelejiiiitmevaldajaleesmakordsesoovi konal titirile antavakogumismahutitarnimistja
iiravedu.
( 3 )J66tmeveoteenustasusuurusemiiiirablinnavalitsusvedajalejliiitmeveo 6iguseandmisel.
(4) Vedajalpuudub6igus iihepoolseltmuutajiiiitmeveoteenustasu.
(s)Vedaja v6ib taotleda iihe v6i mitme jiiiitmeliigi osasjiiiitmeveo teenustasumuutmist v6i
k6igi jaatmeliikide osas iiheaegsetmuutmist, kui esinevadobjektiivsedasjaolud,mis
oluliselt muudavadjtiiitmetekogumise,vedamisev6i kaitlemisekulusid.
(6) vedaja esitatavjiiiitmeveo teenustasumuutmisetaotluspeabsisaldama:
l ) taotletavateenustasukalkulatsiooni;
2) asjaolusid,mille tdttu soovibvedajateenustasu
muuta;
3 ) vedajapoolt soovitavatteenustasusuurust;
4) jooksva majandusaasta
prognoositavate
tulude-kuludearvestustkehtivasteenustasus;
jooksva
s)
majandusaasta
prognoositavate
tulude-kuludearvestusttaotletavasteenustasus.
(7) Jiiiitmeveoteenustasumuudetaksevedaja pdhjendatudtaotluse alusel mitte rohkem kui

tikskord aastas.
(8) Taotlusesitatakse
linnavalitsusele,
kesvaatabtaotluselabi 60 piievajooksuljateeb otsuse
j iiiitmeveo
teenustasu
muutmiseks
vdi mittemuutmiseks.

(9) Jiiiitmeveoteenustasumuutmine avalikustatakseviihemalt 30 ptieva enne selle kehtima
hakkamist.
$ 6. Vedaja valimine
(l) Konaldatud jiiZitmeveoteenuseosutaja leidmisekskonaldab omavalitsusiseseisvaltv6i
koostods teiste kohaliku omavalitsuse tiksustega teenuste kontsessiooni liihtuvalt
j iiiitmeseaduses
j a rii gihangeteseaduses
siitestatust.
(2) Omavalitsusannabjiiiitmeveo diguseja sOImibkonaldatudjiiiitmeveo riigihankel edukaks
tunnistatudpakkumuseesitanudisikugahankelepingukuni viieks aastaks.
$ 7. Jiiiitmevaldajakorraldatud jiiiitmeveogaliitumisesterandkorras vabastamine
(l) Kui linnavalitsus on veendunud,et kinnistul ei elata v6i kinnistut ei kasutata,vdib ta
jtiiitmevaldaja erandkorras vabastadatema taotluse alusel teatud tahhiaks konaldatud
j iiiitmeveogaliitumisest.
(2) Taotlusesmdrgitakse:
l) pOhjused, miks soovib jiiiitmevaldaja enda konaldatud jaatmeveoga liitumisest
vabastamist;
2) tiihtaeg, mille jooksul soovib jiiiitmevaldaja olla korraldatud jiiiitmeveoga liitumisest
vabastatud,kuid mitte kauemakskui vedajaleantudjiiiitmeveo 6iguseldppemiseni.
(3) Jtiiitmevaldaja konaldatud j?iiitmeveoga liitumisest vabastamise v6i tema taotluse
rahuldamatajtitmise otsustablinnavalitsus30 ptievajooksul.
(4) Linnavalitsus teavitab vedajat jiiiitmevaldaja konaldatud jiiiitmeveoga liitumisest
ja selle tahtajastkolme tdopiievajooksul vastavaotsusetegemisest.
vabastamisest
(5) Korraldatud jtiiitmeveoga liitumisest vabastatudisikute jiiiitmekiiitluse tile teostatakse
j?irelevalvetvastavaltseadusele.
(6) Linnavalitsuselon 6igus jiiiitmevaldajakonaldatud jiiiitmeveoga liitumisest vabastamine
kehtetukstunnistada,kui:
l) jiiiitmevaldaja on esitanud korraldatud jliitmeveoga liitumisest vabastamisetaotluses
valeandmeid;
2) jiiiitmevaldajakonaldatudj?iiitmeveogaliitumisestvabastamisealuseksolnud p6hjusedon
iira langenud;
3) jiiiitmevaldajaavaldabsellekssoovi
$ 8. Vedajalt jiiiitmeveo diguseennetiihtaegneiiravOtmine
(l) Omavalitsus v6ib vedajalt ja[tmeveo diguse ennetiihtaegseltiira v6tta seadusesv6i
hankelepingusetteniihtudjuhul v6i juhul, kui esinebviihemalt tiks alljiirgnevaltnimetatud
asjaolu:
1) vedaja ei ole pciordunud korraldatud jiiiitmeveo hankedokumentidesesitatud tiihtaja
jooksul hankelepingusOlmimiseks
omavalitsuse
poole;
2) vedaja ei ole alustanud veopiirkonnasjiiiitmete vedamist viie ptieva jooksul alates
hankelepingusstitestatudtlhtpiievast;
3) vedaja ei ole varustanud kogumismahuteidtii.irida v6i osta soovivaid jiiiitmevaldajaid
kogumismahutitegahiljemalt hankelepingussiitestatudjtiiitmete vedamise alustamise
ttihtptievaleeelnevakspiievaks;
4) vedaja ei sdlmi korraldatud jiiiitmeveo hankedokumentidessiitestatud tingimustele
vastavattegevuskindlustuse
lepingut.
(2) Juhul, kui esinebvtihemalt i.ikskiiesolevaparagrahviloikes I nimetatud
asjaolu,teavitab
omavalitsussellest koheseltvedajat ning nduab temalt kirjalikku selgitust,mis tuleb
esitadakolme todplievajooksul vastavanOudeesitamisest.

(3) Juhul,kui vedajaei esitap6hjendatud
selgitustv6i ei ole selgitusest
niihtuvadasjaoludnii
kaalukad,et need Oigustaksid
vedajapoolsetrikkumist,otsustabomavalitsusvedajalt
j iiiitmeveo6iguseennettihtae
gsetiravdtmise.
(4) Vedajajtititmeveo6igus jiititmete vedamiseksveopiirkonnasloetakseennettihtaegselt
iiravdetuks
alatespiievast,millal riigihanketulemusena
vtiljaselgitatud
uus vedajaalustab
jiiiitmeveoga
konaldatud
h6lmatudjiititmetevedamist.
$ 9. Rakendussiitted
(l) TunnistadakehtetuksValga Linnavolikogu28. mZirts2008 miiiirusnr 9 ,,Valgalinna
jii2itmeveo
ja kord".
konaldatud
rakendamise
tingimused
(2\ MiiArusj6ustub4. juuni 2012.
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l. ValgaLinnavalitsus
2. Y algaKeskraamatukogu
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