
  

 

Korraldatud jäätmevedu Ida-Saaremaa 

piirkonnas 

01.02.2015 – 31.01.2018 

Hinnakirjaga saab tutvuda siit 

segaolmejäätmed (OP) 

1) Leisi vallas Täätsi küla kogu ulatuses, Liiva küla kogu ulatuses, Nava küla kogu ulatuses, osaliselt 

Peederga küla (Uuetalu mv, Luki mv, Tõnise mv), osaliselt Mujaste küla (Kalda mv), osaliselt Õeste küla 

(Kiviaia mv);  

2) Muhu vallas Kesselaid;  

3) Orissaare vallas Kõinastu laid;  

4) Pöide vallas Are küla kogu ulatuses, Kakuna küla kogu ulatuses, Keskvere küla kogu ulatuses, Koigi küla 

kogu ulatuses, Kübassaare küla kogu ulatuses, Leisi küla kogu ulatuses, Metsara küla kogu ulatuses, 

Muraja küla kogu ulatuses, Nenu küla kogu ulatuses, Reina küla kogu ulatuses, Sundimetsa küla kogu 

ulatuses, Talila küla kogu ulatuses, Unguma küla kogu ulatuses, osaliselt Neemi küla (Niitamäe mv) 

osaliselt Oti küla (Saare mv, Kraavi mv, Mäeotsa mv, Kalda mv, Mäe mv, Hoppi mv, Ojavoolu mv, 

Vahtraaugu mv, Loigu mv, Suuremetsa mv, Tamme mv) osaliselt Ardla küla (Uustalu mv, Kaomäe mv, 

Ristati mv, Aasa mv), osaliselt Iruste küla (Kabuna mv, Torupilli mv, Kase mv), osaliselt Kahutsi küla 

(Pauluse mv, Madise mv, Tohvri mv, Tänava mv, Teisi mv), osaliselt Kõrkvere küla (Vana-Koplimäe mv, 

Koplimäe mv, Tika mv, Kuuse mv, Õunapuu mv), osaliselt Mui küla (Vana-Tooma mv, Tooma mv, 

Kalmedu mv, Olli mv, Andruse mv, Kopli mv), osaliselt Puka küla (Mulgu mv, Puka mv, Pähklimetsa mv, 

Kasesalu mv), osaliselt Uuemõisa küla (Olli mv, Mäe mv, Mulgu-Lille mv), osaliselt Veere küla (Antsu mv, 

Põlde mv), osaliselt Välta küla (Sika mv, Hansu mv, Kiudu mv, Koordi mv, Nurme mv).  

5) Valjala vallas Väkra küla kogu ulatuses, osaliselt Jursi küla (Niidi mv), osaliselt Kogula küla (Aru mv, 

Kalmu mv, Välja mv), osaliselt Kuiste küla (Sikka mv), osaliselt Lööne küla (Ado mv, Niidi mv), osaliselt 

Männiku küla (Aaviku mv, Jaani-Jurna mv), osaliselt Põlluküla küla (Linnumäe mv, Oti mv), osaliselt 

Röösa küla (Kaasiku mv, Lepna mv, Pärdi mv, Tammiku mv), osaliselt Siiksaare küla (Põessaare mv), 

osaliselt Turja küla (Vaidla mv), osaliselt Vanalõve küla (Künka mv, Tammevälja mv), osaliselt Veeriku 

küla (Vete mv), osaliselt Vilidu küla (Rauna mv, Tõnu mv, Vilidu-Jaagu mv), osaliselt Võrsna küla (Loja 

mv) 

Eraisik – 80 l konteiner, 84 päeva hajaasustus 28 päeva tiheasustus (ainult Orissaare alevik) KÜ ja ettevõtted – 

140 l konteiner, 84 päeva hajaasustus 28 päeva tiheasustus (ainult Orissaare alevik) 

Segapakendite kogumine (sagedus 14 päeva) 

Laimjala vallas Ado Aus tel. 45 94 333, GSM 51 48 802  

laimjala@estpak.ee   

Leisi vallas Enno Reis tel. 457 3038  

maa@leisivald.ee  

Muhu vallas Arvo Vaga tel. 45 30675, GSM 508 6226  

http://www.ragnsells.ee/wp-content/uploads/2015/05/hinnakiri_idasaaremaa_muhu.pdf
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arvo.vaga@muhu.ee 

Orissaare vallas Martin Käärid tel. 45 45 593  

martin.kaarid@orissaare.ee  

Pöide vallas Toomas Oll tel. 45 21 176  

toomas@poidevald.ee 

Valjala vallas Aare Külaots tel. 45 49522  

aare.kylaots@valjala.ee  
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