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JÄÄTMESEADUS
•
•

•
•
•
•
•
•

§ 64. Ohtlike jäätmete saatekiri
(1) Ohtlike jäätmete saatekiri (edaspidi saatekiri) on dokument, mis sisaldab
andmeid käitlemiseks üleantavate ohtlike jäätmete liigi, koostise, koguse ja
põhiomaduste ning nende jäätmete tekitaja, käitlemiseks üleandja, vedaja ja
vastuvõtja kohta.
(2) Saatekiri koostatakse digitaaldokumendina valdkonna eest vastutava
ministri määratud veebipõhises andmebaasis.
(21) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata füüsilise isiku
suhtes kodumajapidamises tekkivate ja päästeasutuse suhtes päästetööl kogutud
ohtlike jäätmete üleandmisel jäätmekäitlejale.
(3) Saatekirja koostab jäätmeid vedamiseks üleandnud isik, kui ta omab
käesoleva seaduse §-s 99 nimetatud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi (edaspidi
litsents).
(4) Kui jäätmete üleandja litsentsi ei oma, koostab saatekirja litsentsi omav
jäätmete vastuvõtja.
(41) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud litsentsi omavad isikud tõendavad
jäätmete üleandmist või vastuvõtmist käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud
andmebaasis koostatud digitaaldokumendil.
(5) Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja
registreerimise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
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Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja
koostamise, edastamise ja registreerimise kord
Keskkonnaministri 25. septembri 2008. a määrus nr 41
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Meenutusi minevikust!
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Vana vorm

Uus vorm
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https://ojs.envir.ee/
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Uue infosüsteemi
funktsionaalsuse tutvustamine 1
• Kakskeelne infosüsteem: EST ja ENG
• Abimaterjalid ka avalehel küsimärgi all
• Mobiil-ID ja ID-kaart
– Turvaline
– Nimemuutus automaatselt
– Võimalik kasutada nutiseadmetes
– Tuleb jälgida isikutunnistuse aegumist
• Sisenemise eeltingimused:
– Juhatuse liige või
– OJS süsteemisisene volitus

7

Uue infosüsteemi
funktsionaalsuse tutvustamine 2
•
•
•

•

Infosüsteemi arhitektuur, liidestused väliste andmekogudega (ARIREG,
RKOARR, EMDE, ADS, KLIS2)
Autenditud kasutaja kontaktandmete muutmine „Minu andmed“ alt
Volitused „Kasutajate haldus“ alt
– Uue kasutaja lisamine
– Olemasoleva volituse muutmine
Töölaual ja päringute lehel filtreerimine
– Jäätmeveo osapoole lahteris (vastava ploki filter + nimeosa ja
registrikoodi järgi otsimine)
– Jäätmekoodi/- nimetuse autocomplete
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Uue infosüsteemi
funktsionaalsuse tutvustamine 3
• Saatekirja koostamine
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Eeltingimuseks kehtiva OJ litsentsi olemasolu
Vastuvõtja plokis OJ litsentsi puudumise hoiatus
Kontaktandmete eeltäitmine tühjal saatekirjal
Salvestamiseks miinimumkomplekt andmeid
Juriidilise isiku otsimise eripärad (7ga algavad registrikoodid)
Juriidilise isiku andmete kopeerimine üleandja=>tekitaja/vedaja
Jäätmekoodid/nimetused tippimise peale, jäätme-/pakendi kogus
ADR plokk
Aadressite valimine (maakonna tase pole lubatud, valla tasemele
kogumisringid, kaardi ikoon aadressi otsimiseks kaardilt)
– Kinnituste lisamised
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Uue infosüsteemi
funktsionaalsuse tutvustamine 4
• Saatekirja koostamise erijuhtumid
–
–
–
–
–
–

Juriidiline isik
Laevad
Välismaa ettevõtjad, sh saatkonnad Eestis
Vaheladustatud jäätmed (määramata väikeettevõtted)
Kodumajapidamised
Teadmata

• Saatekirja kopeerimine
– Jäätmekoguse ja pakendi koguse lahtrite tühjendamine
– Juriidiliste isikute atribuutide uuendamine
– Kehtetute aadressite eemaldamine
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Uue infosüsteemi
funktsionaalsuse tutvustamine 5
•
•

•
•
•

Saatekirja staatused
– Staatuste olekudiagramm
Kinnituse tühistamine
– Vastuvõtja poolt kuni 90 päeva loomisest
– Peakasutaja poolt pärast 90 päeva loomisest
– Versioneerimine ja võrdlemine
PDFi genereerimine veebisirvijas
CSV eksport
Muudatused uuest aastast:
– H-koodid => HP-koodideks
– Jääätmenimistu uuenemine
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Üleminekuplaan
• Kuni 06.12.2015 saab uues süsteemis
https://ojs.envir.ee testida veel saatekirjade
koostamist;
• Esmaspäeval 07.12.2015 teeme uue süsteemi
alglaadimise, st kogu andmebaas tehakse
tühjaks;
• Alates 08.12.2015 saavad juhatuse liikmed
anda uues süsteemis volitusi oma töötajatele;
• Alates 08.12.2015 kuni 31.12.2015 saatekirju
uues süsteemis koostada ei ole võimalik;
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Üleminekuplaan jätkub
• Alates 01.01.2016 uus süsteem töös, st
kõikide uuel aastal toimuvate ohtlike jäätmete
vedude saatekirjad koostada juba uues
süsteemis https://ojs.envir.ee/;
• Alates 01.01.2016 pole kasutajatel enam
võimalik vanas süsteemis
https://klis.envir.ee/wts/test/ saatekirju
tagantjärgi koostada.
Saatekirja „tooriku“ saab siiski lisada läbi
peakasutaja Andres Rattur.
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