
 

 

 

 

 

 

 

Keskkonnaministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 18 

«Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või 

  tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi 

  vormid»  

 lisa 2 

 

REGISTREERIMISTÕENDI VORM 

 

Registreerimistõend Nr JÄ/327427 Kuupäev 19.02.2016 

Registreerimistõend  

Registreerimistõendi andja Keskkonnaamet 

Registreerimistõendi omaja 

 Ärinimi või nimi 

osaühing MANTRUM 

Ärirgistrikood / isikukood 10213174 

Asukoha / elukoha aadress Äksi tee 14, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu 

maakond, 60543 

Telefoninumber +372 7419662 

Faksinumber  

E-posti aadress mantrum@hot.ee 

Püsiv tegevuskoht / 

jäätmekäitluskoht (selle olemasolu 

korral) 

 

Maakondade loetelu, kus 

kavandatakse tavajäätmete 

kogumist või vedu 

Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, 

Järvamaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, 

Läänemaa, Pärnumaa, Põlvamaa, Raplamaa, 

Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, 

Viljandimaa, Võrumaa 

Vastutav isik Nikolai Jakovlev 

Aadress Äksi tee 14, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu 

maakond, 60543 

Telefoninumber +372 5030102 

Faksinumber  

E-posti aadress mantrum@hot.ee 

Tegevusala (EMTAKi järgi) 1 4399 Muud mujal liigitamata eriehitustööd 

Jäätmete tekkekoht  

Jäätmekäitlejana tegutsemise aeg algus 04.03.2016 

lõpp 04.03.2021 

Käideldavad jäätmed 

Jäätmekood Kavandatava Kogus, Jäätmete 



2 Jäätmeliik 2 jäätmekäitlustoimingu 

kirjeldus 

tonni/ 

 aastas 

üleandmine 

Jäätmekäitluskoht 

/ jäätmekäitleja / 

ladestuspaik 

(prügila) 

05 01 17 Bituumen veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

100 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

16 01 03 Vanarehvid veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

20 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

17 01 01 Betoon veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

10000 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

17 01 02 Tellised veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

10000 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

17 01 03 Plaadid ja 

keraamikatoote

d 

veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

500 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

17 01 07 Betooni-, 

tellise-, plaadi- 

või 

keraamikatoote

segud, 

mida ei ole nim

etatud 

koodinumbriga 

17 01 06* 

veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

10000 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

17 02 01 Puit veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

1000 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

17 03 02 Bituumenitaolis

ed segud, mida 

ei ole 

nimetatud 

koodinumbriga 

veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

500 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 



17 03 01*  

17 05 04 Kivid ja pinnas, 

mida ei ole 

nimetatud 

koodinumbriga 

17 05 03* 

veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

10000 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

17 05 06 Süvenduspinna

s, mida ei ole 

nimetatud 

koodinumbriga 

17 05 05* 

veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

10000 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

17 06 04 Isolatsioonimat

erjalid, mida ei 

ole nimetatud 

koodinumbriteg

a 17 06 01* ja 

17 06 03* 

veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

500 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

17 08 02 Kipsipõhised 

ehitusmaterjali

d, mida ei ole 

nimetatud 

koodinumbriga 

17 08 01* 

veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

500 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

17 09 04 Ehitus- ja 

lammutussegap

raht, mida ei 

ole nimetatud 

koodinumbriteg

a 17 09 01*, 17 

09 02* ja 17 09 

03* 

veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

1000 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

19 12 09 Mineraaljäätme

d (näiteks liiv, 

kivid) 

veab tavajäätmeid, 

välja arvatud 

olmejäätmeid, oma 

majandus- või 

kutsetegevuses 

 

5000 Vastavat luba 

omavale 

ettevõttele 

Tõendan jäätmekäitleja registreerimist Keskkonnaametis 

Nimi, ametikoht Helen Manguse 

keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 

Jõgeva-Tartu regioon (allkirjastatud 

digitaalselt) 

Allkiri 

1 tegevusala kood Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi (EMTAK; http://www.stat.ee/files/ 
klassifikaatorid/emtak2003.doc). 

 2 vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» (RT I 

2004, 23, 155). Jäätmeliigi nimetus kantakse tabelisse koos kõrgemalseisvate liigitustasandite (jaotis ja alajaotis) 

koodidenumbrite ja nimetustega. 


