
1. MOODUL—JÄÄTMEKÄITLUSE KORRALDAMINE 
15.-16. aprill 2015 

 Seadusandlik raamistik. EL õigusaktid. 
Tegevust reguleerivad Eesti õigusaktid.  

 Mõisted ja põhimõisted. Laiendatud tootjavastutus. 
Elukaare hinnang. Saastaja maksab. 

 Erinevate osapoolte kohustused jäätmekäitluse ja 
olmejäätmete käitluse korraldamisel. 

 Jäätmeturu senised arengud ja võimalikud 
tulevikustsenaariumid. Erastamine, munitsipaliseerimine 
ja riigistamine.  

 Järelevalve. 
 Jäätmete riikidevaheline vedu. 
 Tegevuseks vajalikud load ja litsentsid. 
 Jäätmearuandlus. 
 

2. MOODUL—OLMEJÄÄTMETE KÄITLUS  
19.-20. mai 2015 

 Kohalike omavalitsuste koostöö jäätmehoolduses. 
 Olmejäätmete liigiti kogumine. 
 Korraldatud jäätmevedu. 
 Jäätmejaamade võrgustik ja jäätmejaamade haldamine. 
 Töökeskkonnaohutus. 
 Jäätmed kui ressurss. Taaskasutatavad jäätmeliigid. 
 Tehnoloogiad. 
 Jäätmekäitluskoht. 
 Keskkonnamõjud. 
 

3. MOODUL—KOMPOSTI TOOTMINE JA KASUTAMINE  
09.-10.  juuni 2015 

 Arengud Euroopas ja Eestis õigusaktide väljatöötamises. 
 Biolagunevate jäätmete liigiti kogumine ja käitlemine. 
 Tehnoloogiad. Protsessi kontroll. 
 Anaeroobne töötlemine, digestaat e. kääritusjääk. 
 Komposti kasutamine. Mullad. 
 III kategooria loomsete jäätmete käitlemise nõuded ja 

võimalused Eestis. Tunnustamine. 
 Kompostile esitatavad kvaliteedinõuded. 
 Kuidas saab biolagunevatest jäätmetest toode? 

Sertifitseerimine. 
 Tegevuseks vajalikud load ja litsentsid. 
 Aruanded ja kontroll ettevõtete tegevuse üle. 

 
4. MOODUL—PRÜGILAD JA JÄÄTMEJAAMAD  

26.-27. august 2015 
 EL-i ja Eesti prügilate tegevust reguleerivad õigusaktid. 
 Load, litsentsid ja aruanded. 
 Kontroll prügilate kui jäätmekäitlusettevõtete üle. 
 Saastetasu. 
 Prügilate tulevik. Prügilate liigid. Prügila sulgemine/

avamine. Prügilad –> jäätmekeskused.  
 Nõrgvee puhastus. Prügilagaasi kogumine. 
 Prügilate igapäevane hooldus (sh seire) 
 Prügilate sulgemine. Järelhooldus (sh seire) 

 
5. MOODUL—EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMED  

16.-17. september 2015 
 ELJ käitlust reguleerivad EL-i ja Eesti õigusaktid.  
 Kontroll ettevõtete tegevuse üle.  
 Erinevate metallide käitlusvõimalused Eestis. 

Metallijäätmete suunamine taaskasutusse. Rahvusvahelise 
turu mõju.  

 Liigiti kogumine. Nutikas lammutamine. Taaskasutamise 
võimalused.  

 Teiste riikide  kogemused ehitus- ja lammutusjäätmete 
taaskasutamisel. 

 Ehitus- ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjalide 
tootmine. Kvaliteedinõuded. Sertifitseerimine. Jääde-
toode.      

 Teedeehituses kasutatavatele materjalidele esitatavad 
nõuded. 

 

6. MOODUL—OHTLIKUD JÄÄTMED  
21.-22. oktoober 2015 

 Ohtlike jäätmete käitlust reguleerivad EL-i ja Eesti 
õigusaktid. Load, Litsentsid, aruandlus. 

 Jäätmete ohtlikud omadused, jäätmete liigitamine 
ohtlikeks ja tavajäätmeteks, liigitamise alused. 

 Kontroll OJ käitlejate tegevuse üle.  
 OJ käitluskohale esitatavad nõuded.  
 OJ käitluse võimalik keskkonnamõju, selle hindamine. 
 OJ käitlemise võimalused Eestis.  
 Ohtlike jäätmete pakendamine ja märgistamine.  
 OJ vedamine (ADR), riikidevaheline vedu. 
 Jääde-toode. Jäätmepõletus. 

 
7. MOODUL—LAIENDATUD TOOTJAVASTUTUS  

18.-19. november 2015 
 Tegevust reguleerivad EL-i ja Eesti õigusaktid. 
 Laiendatud tootjavastutus. Probleemtoode. Erisused 

erinevatel tooteliikidel. Tootjavastutusorganisatsioonid. 
 Kontroll probleemtoodete käitlemise üle. 
 Pakendite taaskasutamise võimalused Eestis. 
 Andmete esitamine PROTOle ja PAKISele. 
 

8. MOODUL—JÄÄTMEKÜTUSED  
9.-10. detsember 2015 

 EL-i jäätmete põletamist reguleerivad õigusaktid.   
 Jäätmekütuste tootmist reguleerivad õigusaktid (EL ja 

Eesti). Load ja litsentsid. 
 Mehaanilis-bioloogiline töötlemine (MBT). 
 Jäätmekütusele esitatavad kvaliteedinõuded. Standardid.  
 Tehnilised tingimused jäätmekütuse vastuvõtuks ja 

koostöötlemiseks. 
 Jäätmete koostöötlemise positsioon jäätmehierarhias. 
 Jäätmekütuste kasutamine tsemenditootmises. 
 Jäätmete ladustamine ja vaheladustamine. 
 Koldetuhk ja lendtuhk, võimalused edasiseks 

käitlemiseks. 
 

Koolituse lektoriteks on oma ala spetsialistid — nii seadusandja 
esindajad kui praktikud erinevatest jäätmekäitlusettevõtetest:  
Peeter Eek (Keskkonnaministeerium), Janis Lorenz (Epler&Lorenz), 
Mait Kriipsalu (Eesti Maaülikool), Kalle Kikas (AS Kunda Nordic 
Tsement), Agu Remmelg ja Anne Jõesaar (Ragn-Sells AS). 



EJKL Kompetentsikeskus pakub klientidele ja 
koostööpartneritele järgnevaid teenuseid:  
 
 Jäätmekäitlusalane (sh praktiline 

jäätmekäitlus) konsultatsioon ja nõustamine.  
 
 Jäätmekavade ja jäätmehoolduseeskirjade 

koostamine. 
 
 Jäätmekäitlusalased koolitused  

(sh jäätmekäitlusalane täienduskoolitus).  
Koolitustele on teretulnud kõik 
jäätmekäitlusega kokkupuutuvate asutuste ja 
organisatsioonide esindajad.  
 

 Projektijuhtmine  
 
 
 

 

 

 
 

 

MTÜ EJKL KOMPETENTSIKESKUS  
 

MTÜ EJKL Kompetentsikeskuse eesmärk on 
arendada jäätmete taaskasutamist, jäätmetest 
kvaliteetsete ja sertifitseeritud toodete 
valmistamist, jagada Eesti jäätmekäitlusettevõtete 
kogemusi jäätmete taaskasutamisel ning arendada 
erinevaid projekte (sh rahvusvahelisi).  
 
Kompetentsikeskuse arendatavate projektidega 
saavad lisaks jäätmekäitlejatele liituda ka kõik 
teised täiuslikumasse ressursikasutusse panustavad 
ettevõtted.  
 
 

WWW.RECYCLING.EE 

Kursuse teoreetilise osa maht on 124 tundi   
 

Kogu koolituse maksumus (8 moodulit): 
Jäätmete Taaskasutusklastri partnerid 760 EUR 

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmed 799 EUR 
Kohalikud omavalitsused ja riigiasutused 799 EUR 

Muud ettevõtted ja asutused 840 EUR 
 

Ühe mooduli maksumus 125 EUR 
 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE: 
 

Marit Liivik:  
marit@recycling.ee või (+372) 523 18 18 

 
Täienduskoolituse käigus külastatakse mitmeid jäätme-
käitlusettevõtteid ja tutvutakse praktilise käitlusega. 
NB! Moodulite toimumisajad on esialgsed ja võivad 
muutuda.  
 
Koolitus toimub Tallinnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SA KESK-EESTI ÕPPE– JA KOMPETENTSUSKESKUS 

 
Sihtasutuse Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus 
põhitegevusala on regiooni ettevõtete, asutuste ning 
elanike kompetentsuse tõstmine. Sihtasutus teeb 
koostööd hariduse alal tegelevate asutuste, riigi ja 
kohalike omavalitsustega, ettevõtetega, vabatahtlike 
ühendustega, erialaliitude ning rahvusvaheliste 
organisatsioonidega. Korraldab koolitusi kursuste, 
seminaride jne vormis.  


