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Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks
antava toetuse taotlemise volitamine
Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel on keskkonnaministri 31.01.2020 määrusega nr
36 kinnitatud „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi Määrus). Keskkonnainvesteeringute Keskus on avanud taotlusvooru „Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes“, mille eesmärk on
suurendada teisese toorme kasutust ja vähendada esmase toorme ammutamist läbi jäätmete liigiti
kogumise võimekuse suurendamise kohalikes omavalitsustes. Tegevusega toetatakse kohalike omavalitsuste jäätmete liigiti kogumise taristu arendamist (rajamist ja laiendamist), biojäätmete käitlemist ning vajaliku inventari soetamist.
Määruse § 9 punkti 1 kohaselt saavad taotlejaks olla kohaliku omavalitsuse üksused.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt on üheks omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada jäätmehooldust valla või linna territooriumil. Jäätmeseaduse § 12 lõikest 2 tulenevalt korraldavad jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil omavalitsusorganid.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 järgi otsustab õigusaktiga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimused omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada vallavalitsusele.
Vallavalitsus kavatseb esitada taotlusi toetuse saamiseks jäätmete liigiti kogumise edendamiseks.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 2, jäätmeseaduse §
12 lõike 2, vallavolikogu
otsustab:
1. Volitada Jõhvi Vallavalitsust esitama keskkonnaministri 31.01.2020 määrusega nr 36 kinnitanud
„Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise
tingimused ja kord“ alusel taotlusi Keskkonnainvesteeringute Keskuse avatud taotlusvooru
„Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes“.
2. Garanteerida 2021. aasta vallaeelarves jäätmete liigiti kogumise edendamise alaste projektide
omaosalus kuni 3 000 (kolm 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 ja § 22 lg 2 sätestab, et õigusaktiga kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused
otsustab omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada vallavõi linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule,
ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.
Jäätmeseaduse § 12 lõikest 2 tulenevalt korraldavad jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil omavalitsusorganid.
Eelnõus märgitud toetuste andmise haldamine on antud Keskkonnaministeeriumi poolt asutatud
sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).
Lisainformatsioon toetusvõimaluse kohta on esitatud KIK kodulehel https://kik.ee/et/toetatavtegevus/jaatmete-liigiti-kogumise-lahenduste-toetamine-kohalikes-omavalitsustes
Vallavalitsus kavandab taotleda toetusi jäätmete liigiti kogumise edendamiseks, näiteks
kompostimisseadmete soetamine ja elanikkonnale kasutusse andmine.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Eelnõu koostas arendusnõunik Rein Luuse.

