Tagasivaade - jäätmevaldkonna tegevused 2018
Jäätmete keskkonnale ohutu käitlemise tagamiseks koguti Saaremaa valla elanikelt 2018.
aasta jooksul tasuta mitmeid jäätmeliike.


Elektroonikaromude kogumisring
Tasuta kogumisringi üle kogu valla viis
maikuus läbi MTÜ EES-Ringlus.
Koguti 21 tonni elektroonikajäätmeid,
kulud kattis mittetulundusühing ise.



Ohtlike jäätmete kogumisring
Tasuta kogumisringi üle kogu valla viis
maikuus läbi Epler & Lorenz AS.
Koguti 8,42 tonni ohtlikke jäätmeid,
kulu vallale oli 9996 €.



Ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt
Maasi ja Kudjape jäätmejaamades
kogu aasta jooksul koostöös Maasi
Jäätmehooldus OÜ-ga ja Kudjape
Ümberlaadimisjaam OÜ-ga, koguti
12,13 tonni ohtlikke jäätmeid, kulu
vallale 12 565€.
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Suurjäätmete kogumisring
Üle kogu valla koguti ning Maasi
jäätmejaamas ja Sikassaares võeti
juunis vastu kokku 270 tonni
suurjäätmeid, kulu vallale 50 385€,
koostööpartnerid
Maasi
Jäätmehooldus OÜ ja Sikassaare
Vanametall OÜ.



Haljastusjäätmete vastuvõtt sügisel Kudjape jäätmejaamas koostöös Kudjape
Ümberlaadimisjaam OÜ-ga. Koguti 73 tonni haljastusjäätmeid, kulu vallale 7895€.



Eterniidi vastuvõtt

Vastuvõtt toimus jäätmejaamades koostöös Maasi Jäätmehooldus OÜ-ga ja Kudjape
Ümberlaadimisjaam OÜ-ga. Elanikelt koguti 125 tonni eterniidijäätmeid, kulu vallale 20 705€.
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Et tagada ka tulevikus jäätmete keskkonnale ohutu käitlemine:






võeti vastu uus kogu valda hõlmav Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri;
leiti hanke tulemusena korraldatud jäätmeveo teostaja Mustjala, Kihelkonna, Salme,
Torgu ja Pihtla piirkondadele. Vedu algab 1. märtsil 2019, segaolmejäätmeid hakkab
vedama OÜ Prügimees;
alustati üleminekut pakendijäätmete kohtkogumisele, uue teenusega saavad liituda
Kuressaare linna ja Kudjape aleviku elanikud;
kõigi Saaremaa valla jäätmevaldajate andmed koondati jäätmevaldajate registrisse.

Täname kõiki koostööpartnereid, kes on abiks nii jäätmete kogumisel kui korraldatud
jäätmeveo elluviimisel, sh Maasi Jäätmehooldus OÜ, Saaremaa Prügila OÜ, Kudjape
Ümberlaadimisjaam OÜ, OÜ Prügimees, AS Ragn-Sells, MTÜ EES-Ringlus, Epler & Lorenz
AS,
Sikassaare
Vanametall
OÜ,
MTÜ
Eesti
Taaskasutusorganisatsioon,
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Eesti Pakendiringlus OÜ, MTÜ Rehviringlus ning OÜ
Geodata
Arendus.
Suur tänu meie elanikele jäätmete sorteerimisel nähtud vaeva eest ja jäätmete
keskkonnaohutuks
käitlemiseks
üleandmise
eest!
2019. aasta plaanidest, tegevustest ja kogumiskampaaniatest anname teada
vallalehe Saaremaa Teataja, valla Facebooki lehe ja valla veebilehe kaudu.

3

