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Jõhvi valla jäätmekava 2021 – 2025 vastuvõtmine

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 36 4 ja
jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.
§ 1. Jäätmekava vastuvõtmine
Võtta vastu Jõhvi valla jäätmekava aastateks 2021 – 2025 (lisatud 48 lehel).
§ 2. Rakendussätted
Määrus jõustub üldises korras.

Aleksei Naumkin
Volikogu esimees

SELETUSKIRI:
Jäätmeseaduse (JäätS) § 39 kohaselt arendatakse jäätmehooldust valdkonna arengukava ja
kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava alusel. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas
käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse
korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.
JäätS § 42 lõige 2 punkt 2 kohaselt peab kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava käsitlema
kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist
koos tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide kaupa.
Jäätmekava koostamisel on lähtutud kohaliku omavalituse jäätmekava koostamise
juhendmaterjalist, Riigi jäätmekavast 2014 – 2020, Jõhvi valla jäätmekavast 2015-2020.
Samuti on arvestatud õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Käesoleva jäätmekava
põhieesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine, kavandamine ja korraldamine omavalitsuse
tasandil (Keskkonnaministeerium teavitas, et kehtivat Riigi jäätmekava 2014-2020 on kavas
pikendada).
Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava koostamise nõuded on sätestatud jäätmeseaduse
peatükkis 2 jagus 3.
Jäätmekava eelnõu oli esitatud Keskkonnaametile arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaamet
avaldas arvamuse järgmiselt:
Keskkonnaameti ettepanek

Märkus

Juhime Teie tähelepanu, et olemasolev riigi Ettepanekuga arvestatakse
jäätmekava on koostatud perioodiks 2014-2020 jäätmekava kinnitamist
ning uus riigi jäätmekava on valmimisel.
Pärast riigi jäätmekava valmimist tuleb Jõhvi
valla jäätmekavauuesti üle vaadata ning
vajadusel ajakohastada.

peale

riigi

Eelnõu punktis 2.1 on viidatudjäätmeseaduse Viide on eemaldatud
redaktsiooni
avaldamismärkele
RT
I,
04.07.2017,
43,
mis
on
kehtetu.
Palumeantudviite eemaldada.
Eelnõu punkti 2.4 (jäätmevaldaja kohustused)
ja punkti 4.7 (ehitusjäätmete valdaja) kohaselt
peab jäätmevaldaja säilitama kahe aasta
jooksul dokumendid, mis tõendavad jäätmete
nõuetekohast käitlemist või üleandmist
jäätmekäitlejale või jäätmevedajale ning
esitama need dokumendid või jäätmeveolepingu
vallavalitsuse nõudel kontrollimiseks. Palume
täpsustada kas antud nõue kehtib nii
juriidilistele isikutele kui ka eraisikutele.

Ehitusjäätmete valdaja mõiste on toodud
Jõhvi Vallavolikogu 14.09.2017 määruse nr
128 "Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri ja
korraldatud jäätmeveo kord" § 19 lõikes 2.
Jäätmekava
punktis
2.4
on
jäätmehoolduseeskirja üldsätted, mis tuleneb
ka punkti nimetusest.
Samalt jäätmevaldaja mõiste on toodud
jäätmeseaduse §-s 9.
Ettepanekuga ei ole arvestatud.

Palume eelnõus välja jätta ohtlike jäätmete Ettepanekuga on arvestatud
käitluslitsents ning jäätmeluba ning asendada
need keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks.

Selgitame, et jäätmeseaduse § 13610lg 1
kohaselt kehtib enne 01.01.2020 antud
tähtajaline jäätmeluba, ohtlike jäätmete
käitluslitsents kuni selle muutmiseni, kehtetuks
tunnistamiseni või selles märgitud kehtivusaja
lõpuni.
Palume
eelnõus
asendada Ettepanekuga on arvestatud
Keskkonnainspektsioon
Keskkonnaametiga.
Alates 01.01.2021 tegutsevad Keskkonnaamet
ja Keskkonnainspektsioon ühe asutusena,
Keskkonnaametina.
Palume üle vaadata ja täpsustada
jäätmekäitluskohti haldavateettevõtete
ärinimed.
Eelnõu punkti 4.8 kohaselt tegeleb aadressil
Kaasiku 30, Jõhvi küla vanametalli vastuvõtuga
Tolmet Eesti OÜ. Juhime Teie tähelepanu, et
Tolmet Eesti OÜ keskkonnaluba on üle antud
Tolmet Tallinn OÜ-le. Äriregistri andmetel on
Ahtme Killustik OÜ ärinimikehtetu ning
ettevõtte ärinimi on OÜ Corestone Green.
Eelnõu tabelis 5.11 on toodud, et ohtlike
jäätmete kogumispunkti haldaja on Eesti
Tolmet OÜ. Palume täpsustada ohtlike
jäätmete kogumispunkti haldaja. Samuti ei
selgu eelnõus, kus täpselt asub Jõhvi valla
ohtlike jäätmete kogumispunkt.

Ettepanekuga on arvestaatud osaliselt.
Ettevõtete ärinimed on täpsustatud.
Ohtlike jäätmete kogumispunkti asukoht selgub
eelnõu punktidest 4.4, 4.5, 4.6, 4.11.

Jäätmekava eelnõu avalik väljapanek oli korraldatud perioodil alates 5. aprillist kuni 18.
aprillini 2021. Jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku aeg ja koht oli tehtud teatavaks
ajalehes „Põhjarannik” 18. märtsil 2021 ning Jõhvi valla kodulehel 15. märtsil 2021.
Avalik istung ei olnud korraldatud, kuna avaliku väljapaneku kestel ei esitatud ühtegi
ettepanekut või vastuväidet ning avalikule istungile ei olnud keegi ennast registreerinud.

Määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Eelnõu koostas keskkonnaspetsialist Svetlana Jürgens.

