
  

 

Korraldatud jäätmevedu Avinurme vallas 

Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Palamuse, Saare, Torma ja Vara vald ning Mustvee linn (Haldab Ida -Eesti 

Jäätmehoolduskeskus MTÜ) 

01.10.2011 - 30.09.2016 

Hinnakirjaga saab tutvuda siit 

Olmejäätmed (OP) 

Eraisik: 80-liitrine konteiner, tühjendussagedus 

vähemalt 28 päeva tagant  

Ettevõtted, KÜ: 80-liitrine konteiner, 

tühjendussagedus vähemalt 28 päeva tagant 

Eraisik: 80-liitrine konteiner, tühjendussagedus 

vähemalt 84 päeva tagant; Erand: Torma vallas 1 

inim leibkonnas lubatud 168 päeva.  

Ettevõtted, KÜ: 80-liitrine konteiner, 

tühjendussagedus vähemalt 28 päeva tagant 

Kilekoti teenus: kasutada võib ainult Ragn-Sellsi kilekotte; 150-liitrise paketi puhul saab klient 3 tk 50-liitrist RS 

kotti 150-liitrise prügikoti paketti kuulub 3 tk 50-liitrist RS logoga kotti. Kasutada võib ainult RS logoga kotte. 3 

koti tühjendus 1,49 eur/kord + 3 koti maksumus kokku 0,36 eur. 

Kotte saab kas omavalitusest (iga omavalitsus saab ühe rulli kotte, mida saab soovijatele anda), edaspidi jätab 

juba autojuht uued kotid kliendile kokkulepitud kohta (nt postkasti). Samuti võimalik kotte saada RS kontorist. 

Esimene kord saadame kotid soovijale vajadusel ka posti teel (tasuta). 

Tellimisel tühjendus 30% kallim  

Tühisõit = 80-l tühjendushinna maksumus  

Vastutus – konteineri säilimine.  
Kliendi isikliku konteineri teenindamisel konteineri purunemisel, jääb vastutus kliendile. Põhjuse d:  

1) kaubandusvõrgus on müügil erineva kvaliteediga (pehme plast - kammi kinnitamisel konteinerile, murdub 

äär ära; jne) konteinereid (mõningatel juhtudel on konteinerid ka praagid, ostmisel silma ei paista, kuid 

kasutamisel hakkab mõranema jne);  

2) Soetatakse kasutatud konteinereid (kasutamise aeg teadmata) - konteineril on oma amortisatsiooni aeg, 

peale seda perioodi plast kaotab elastsuse ja muutub rabedaks (päikese, tuule, külma mõjul) ning ühel 

hetkel puruneb teenindamise käigus;  

3) Kui konteinerisse on paigutatud kas vedelaid jäätmeid või on jäätmeid paigutatud konteinerisse 

kondentsi tekitaval moel - külma ilmaga sellist konteinerit vastu raudpoomi lüües, konteiner puruneb jne. 

08:00-23:00 

http://www.ragnsells.ee/wp-content/uploads/2015/04/hinnakiri_alatskivi_avinurme_jogeva_palamuse_saare_torma_vara-1.pdf


  

 

Ida Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ  

Taimi Eesmäe tel 527 3933;  

e-mail taimi@torma.ee Kooli tee 25, Torma alevik,  

Torma vald, Jõgeva maakond 48502 

KOV kontaktid: 

 Alatskivi vald: Kontaktisik registrite jms kohta Maimu Arro, maimu@alatskivi.ee , tel 730 2388  

 Avinurme vald: Kontaktisik registri osas Imbi Kaarama, imbi@avinurme.ee , tel 529 8874  

 Jõgeva vald: Kontaktisik Vello Lukk, vellol@jogevavv.ee , tel 516 3036  

 Mustvee linn: Tatjana Obuhova, tatjana.obuhova@mustveelv.ee , tel 7726556  

 Palamuse vald: Kontaktisik Enn Kivi, enn@palamuse.ee , tel 522 1723  

 Saare vald: Kontaktisik Aare Uleksin, aare@saarevv.ee , tel 776 2037  

 Torma vald: Kontakt isik registri osas Ülle Soodla, ylle@torma.ee , tel 527 6868  

 Vara vald: Kontaktisik Tarmo Kivi, keskkond@varavald.ee , tel 735 1301 
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