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Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja
jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 alusel.
§ 1. Võtta vastu “ Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025” vastavalt
lisale.
§ 2. Võtta arvesse “ Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025” Elva valla
järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Elva valla rahalistele
võimalustele.
§ 3. Palupera vallavalitsusel avaldada punktis 1 nimetatud jäätmekava Palupera valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt
ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.
Avaldamine ….

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

SELETUSKIRI
Palupera volikogu määruse eelnõu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017–
2025“ juurde
Jäätmekava uuendamise vajadus tulenes eelmise jäätmekava kehtivusaja lõppemisest. Käesoleva
jäätmekava eesmärgiks oli analüüsida piirkonna jäätmehoolduse hetkeolukorda, tuua välja
õigusaktidest tulenevad kohustused, kirjeldada olemasolevaid probleeme ning töötada välja
Valgamaa üldised jäätmehooldusalased eesmärgid ja tegevuskava.
Jäätmeseaduse § 39 ja 42 lähtuvalt peab jäätmekava sisaldama: jäätmehoolduse olukorda riigis
või kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning
meetmeid eesmärkide saavutamiseks; andmeid kavaga hõlmatud territooriumil tekkivate
jäätmete liigi, koguse ja päritolu kohta ning hinnangut jäätmevoogude arengule tulevikus;
olemasolevate jäätmete kogumissüsteemide kirjeldust ning ülevaadet suurematest kõrvaldamisja taaskasutamisrajatistest; ülevaadet vanaõli, ohtlike jäätmete ja muude jäätmevoogude, mille
kohta on Euroopa Liidu tasandil kehtestatud eraldi regulatsioon, käitlemisest; uute
kogumissüsteemide, olemasolevate jäätmerajatiste sulgemise, täiendavate jäätmerajatiste
infrastruktuuri ja sellega seotud investeeringute vajaduse hinnangut; täiendava jäätmerajatiste
infrastruktuuri loomise vajaduse korral andmeid tulevaste kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatiste
asukoha ning nende võimsuse kohta; üldise jäätmekäitluspoliitika kirjeldust, sealhulgas
kavandatavate jäätmekäitlustehnoloogiate ja -meetodite või poliitika ülevaadet nende jäätmete
osas, mille käitlemiseks on vaja võtta erimeetmeid; jäätmekäitlusega seotud organisatsiooniliste
aspektide ülevaadet, sealhulgas jäätmekäitlusega tegelevate avalik-õiguslike ja eraõiguslike
isikute vahelise vastutuse jaotuse kirjeldust; üldsusele või kindlale tarbijarühmale suunatud
teadvustamis- ja teavitamiskampaaniate kasutamise ülevaadet; andmeid minevikus saastunud
jäätmekõrvaldamiskohtade ning nende korrastamiseks võetavate meetmete kohta; jäätmekava
rakendamisest keskkonnale avalduva mõju kirjeldust; kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava
jäätmeveo arendamist tema haldusterritooriumil, sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna või
piirkondade määramist;
Tulenevalt seaduse nõuetest on kajastatud antud jäätmekavas eelpoolnimetatud punkte vastavalt
olemasolevale informatsioonile. Riigikogu poolt 28.01.2004 vastu võetud jäätmeseadus koos
hilisemate muudatustega kehtib võrdselt nii 500 000 kui ka 500 elanikuga omavalitsuste kohta,
mis muudab paljud jäätmekavale esitatud nõuded raskesti täidetavaks, sest paljudes
omavalitsustes puudub näiteks tegutsev jäätmete kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatis või
vajadus minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohtade korrastamiseks. Käesolevas
jäätmekavas on antud ülevaade Valgamaa praegusest jäätmekäitlusest ja nägemusest kuhu võiks
koordineeritud jäätmemajanduse korraldamisega jõuda. Lisaks on loetletud hetkel Valgamaa
omavalitsustes ja kogu Eesti jäätmemajanduse probleeme ning nende võimalikke lahendusi,
kehtiva seadusandluse piires korraldatud olmejäätmete veo lahendusi ning muid seadusest
tulenevaid kohustusi.
”Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025” eelnõu avalikust
väljapanekust teavitati ajalehes Valgamaa Teataja 17.08.2017. Jäätmekava eelnõuga oli kõigil
soovijatel võimalik tutvuda 18. augustist kuni 15. septembrini 2017 kohalike omavalitsuste
veebilehtedel ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu veebiaadressil www.valgamaa.ee
ning

Valgamaa Omavalitsuste Liidu ruumes (Kesk 11, Valga Raekoja I korrusel). Kirjalikke
ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 14.09.2017 Valgamaa Omavalitsuste Liidu
aadressile: Kesk 11, Valga 68203 või e-posti teel: valgamaa@valgamaa.ee. Jäätmekavale esitas
oma ettepanekud Valga linn, mis viidi ka jäätmekavasse sisse.
Kolmandate isikute poolt jäätmekava avalikustamise perioodil või avalikul koosolekul
15.09.2017 ettepanekuid ei esitatud. Jäätmeseaduse § 55 kohaselt esitati jäätmekava eelnõu
arvamuse avaldamiseks Keskkonnaametile ja Valga maavanemale. Keskkonnaamet palus oma
kirjas eelnõud täiendada mitmete punktide osas, mis enamjaolt olid vormistuslikud ja parema
arusaadavuse tagamiseks. Sisulisi ettepanekuid või täiendusi ei esitatud. Käesolevaks hetkeks on
kavasse muudatused sisse viidud. Valga maavalitsus seaduses antud tähtaja jooksul arvamust ei
esitanud.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 alusel, kuulub volikogu
ainupädevusse jäätmekava vastuvõtmine. Jäätmeseaduse § 59 lõige 1 kohaselt võtab kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu vastu kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava. Lõige 2 lähtuvalt
jõustub kohaliku omavalitsuse üksuste ühine jäätmekava, kui selle on vastu võtnud kõigi
koostööd tegevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud.

