Volikogu otsuse eelnõu

Jõhvis

16. septembril 2021 nr 000

Rahalise kohustuse võtmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on üheks omavalitsusüksuse ülesandeks
korraldada jäätmehooldust valla või linna territooriumil. Jäätmeseaduse § 12 lõikest 2 tulenevalt
korraldavad jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil omavalitsusorganid.
Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel on keskkonnaministri 22.06.2020 määrusega nr 36
kinnitatud „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise
tingimused ja kord“. Keskkonnainvesteeringute Keskus on avanud taotlusvooru „Jäätmete liigiti
kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes“. Toetuse eesmärk on suurendada teisese
toorme kasutamist jäätmete liigiti kogumise võime tõhustamise kaudu ja seeläbi vähendada jäätmete
ladestamist. Meetme eesmärgi saavutamiseks antakse kohalikule omavalitsusele või jäätmeseaduse
nimetatud mittetulundusühingule või sihtasutusele toetust biojäätmete liigiti kogumise taristu
rajamiseks ja laiendamiseks
Vallavolikogu 24. septembri 2020 otsusega nr 259 „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks antava
toetuse taotlemise volitamine“ punkti 1 alusel on volikogu andnud vallavalitsusele loa eelnimetatud
määruse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesandeid, sh toetusetaotluste
esitamine ja toetusprojektide rakendamine.
Vallavalitsus kavatseb esitada taotluse toetuse saamiseks jäätmete liigiti kogumise edendamiseks, et
soetada kodukompostreid ja anda need elanikkonnale kasutusse.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 8,
jäätmeseaduse § 12 lõike 2, vallavolikogu 24. septembri 2020 otsuse nr 259, vallavolikogu
otsustab:
1. Garanteerida 2022. aasta vallaeelarves jäätmete liigiti kogumise edendamise alase projekti
omaosalus kuni 5 000 (viis tuhat) eurot.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Niina Neglason
Volikogu esimees

Selgitus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1 sätestab, et omavalitsusüksuse ülesanne on
korraldada vallas või linnas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist,
eakate hoolekannet, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust
ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest
ühistransporti ning valla või linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole
seadusega antud kellegi teise täita. Jäätmeseaduse § 12 lõikest 2 tulenevalt korraldavad
jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil omavalitsusorganid.
Lisainformatsioon toetusvõimaluse kohta on esitatud KIK kodulehel https://kik.ee/et/toetatavtegevus/jaatmete-liigiti-kogumise-lahenduste-toetamine-kohalikes-omavalitsustes
Vallavalitsus kavandab taotleda toetust kompostimisseadmete soetamiseks ning anda need
elanikkonnale kasutamiseks.
Taotluste esitamise järgmiseks tähtajaks on 1. november 2021.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Eelnõu koostasid keskkonnaspetsialist Svetlana Jürgens ja arendusnõunik Rein Luuse.

