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Häädemeeste valla osalemine Mittetulundusühing
Eesti Jäätmehoolduskeskuses
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 25 ja § 35 lõike 4 kohaselt on volikogu
ainupädevuses valla osalemise otsustamine mittetulundusühingus.
Mittetulundusühing Eesti Jäätmehoolduskeskus (endise nimega Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus)
(EJHK) asutati 2003.a 24 omavalitsuse poolt. Mittetulundusühing loodi eesmärgiga võtta
omavalitsustelt üle kõik jäätmehoolduse korralduslikud ülesanded, mis on omavalitsustele pandud
jäätmeseaduse ning teiste jäätmehooldust reguleerivate õigusaktidega. EJHK teeb koostööd
Mittetulundusühing Jäätmehalduskeskusega (JHK), mis on asutatud 2012.a 10 kohaliku omavalitsuse
poolt. Mõlemal organisatsioonil on sarnased eesmärgid ning hetkel käib ühinemise protsess.
Ühinemise eesmärgiks on kujuneda eestiülese tegevusmõjuga kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse
kompetentsi- ja koostöökeskuseks, mis suudab tugevamalt esindada ja kaitsta liikmete huve kõikidel
vajalikel tasanditel. Peale haldusreformi ja ühinemist on mittetulundusühingus liikmeid kokku 18.
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 25 ja § 35 lõikest 4,
Häädemeeste Vallavolikogu otsustab:
1. Osaleda liikmena Mittetulundusühingus Eesti Jäätmehoolduskeskus (registrikood 80195414).
2. Volitada
vallavanemat
sõlmima
halduslepingut
Mittetulundusühing
Eesti
Jäätmehoolduskeskusega.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsuse peale võib esitada vaide Häädemeeste Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Soopalu
volikogu esimees

Seletuskiri
Häädemeeste Vallavolikogu otsuse „Häädemeeste valla osalemine mittetulundusühingus Eesti
Jäätmehoolduskeskus“ eelnõu juurde
Eelnõu eesmärk
Astuda Häädemeeste valla jäätmehoolduse paremaks elluviimiseks MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus
liikmeks.
MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus (endise nimega Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus) (EJHK) asutati
2003.a 24 omavalitsuse poolt. MTÜ loodi eesmärgiga võtta omavalitsustelt üle kõik jäätmehoolduse
korralduslikud ülesanded, mis on omavalitsustele pandud jäätmeseaduse ning teiste jäätmehooldust
reguleerivate õigusaktidega. EJHK teeb koostööd MTÜ Jäätmehalduskeskusega (JHK), mis on
asutatud 2012.a 10 kohaliku omavalitsuse poolt. Mõlemal organisatsioonil on sarnased eesmärgid
ning hetkel käib ühinemise protsess. Ühinemise eesmärgiks on kujuneda eestiülese tegevusmõjuga
kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse kompetentsi- ja koostöökeskuseks, mis suudab tugevamalt
esindada ja kaitsta liikmete huve kõikidel vajalikel tasanditel. Peale haldusreformi ja ühinemist on
MTÜ-s liikmeid kokku 18.
Pärnumaa Omavalitsuste Liit moodustas 2021 aastal keskkonnakomisjoni eesmärgiga ühtlustada
jäätmehooldusalas koostööd maakonna tasandil. Komisjoni töö lõpptulemusena jõuti järeldusele, et
kohalike omavalitsuste koostööd on kõige tõhusam korraldada liitudes katuseorganisatsiooniga ja
selleks katusorganisatsiooniks soovitati just MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskust. Praeguseks hetkeks
on Pärnu maakonnast organisatsiooniga liitunud või liitumas Põhja-Pärnumaa, Tori ja Saarde vald.
Häädemeeste vald seadis 2021 aastal koostatud valla jäätmekavas eesmärgiks liituda MTÜ-ga Eesti
Jäätmehoolduskeskus 2022 aastal. Järgmistel aastatel on Häädemeeste valla jäätmehooldusalastest
ülesannetest olulisimad uue korraldatud jäätmeveo hanke korraldamine vedaja leidmiseks alates
perioodist märts 2023. Lisaks ei ole hetkel vallas ühtegi jäätmepunkti või jäätmejaama liigiti kogutud
jäätmete äraandmiseks, kuid MTÜ-l Eesti Jäätmehoolduskeskus on pikaajaline praktika
jäätmejaamade ja jäätmepunktide käivitamisel ja opereerimisel.
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 25 ja § 35 lõike 4 kohaselt on volikogu
ainupädevuses valla osalemise otsustamine mittetulundusühingus. Kohaliku omavalitsuse kohustused
jäätmehoolduse kavandamisel on kirjas jäätmeseaduses, pakendiseaduses ja teistes valdkonda
reguleerivates õigusaktides.
Eelnõu sisu
MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus (endise nimega Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus) (EJHK) asutati
2003.a 24 omavalitsuse poolt. MTÜ loodi eesmärgiga võtta omavalitsustelt üle kõik jäätmehoolduse
korralduslikud ülesanded, mis on omavalitsustele pandud jäätmeseaduse ning teiste jäätmehooldust
reguleerivate õigusaktidega. EJHK teeb koostööd MTÜ Jäätmehalduskeskusega (JHK), mis on
asutatud 2012.a 10 kohaliku omavalitsuse poolt. Mõlemal organisatsioonil on sarnased eesmärgid
ning hetkel käib ühinemise protsess. Ühinemise eesmärgiks on kujuneda eestiülese tegevusmõjuga
kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse kompetentsi- ja koostöökeskuseks, mis suudab tugevamalt
esindada ja kaitsta liikmete huve kõikidel vajalikel tasanditel. Peale haldusreformi ja ühinemist on
MTÜ-s liikmeid kokku 18.
Pärnumaa omavalitsuste liit moodustas 2021 aastal keskkonnakomisjoni eesmärgiga ühtlustada
jäätmehooldusalas koostööd maakonna tasandil. Komisjoni töö lõpptulemusena jõuti järeldusele, et
kohalike omavalitsuste koostööd on kõige tõhusam korraldada liitudes katuseorganisatsiooniga ja
selleks katusorganisatsiooniks soovitati just MTÜ-d Eesti Jäätmehoolduskeskus. Praeguseks hetkeks
on Pärnu maakonnast organisatsiooniga liitunud või liitumas Põhja-Pärnumaa, Tori ja Saarde vald.
Häädemeeste vald seadis 2021 aastal koostatud valla jäätmekavas eesmärgiks liituda MTÜ-ga Eesti

Jäätmehoolduskeskus 2022 aastal. Järgmistel aastatel on Häädemeeste valla jäätmehooldusalastest
ülesannetest olulisimad uue korraldatud jäätmeveo hanke korraldamine vedaja leidmiseks alates
perioodist märts 2023. Lisaks ei ole hetkel vallas ühtegi jäätmepunkti või jäätmejaama liigiti kogutud
jäätmete äraandmiseks, kuid MTÜ-l Eesti Jäätmehoolduskeskus on pikaajaline praktika
jäätmejaamade ja jäätmepunktide käivitamisel ja opereerimisel.
MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus tegevuseesmärgid:
- kujundada organisatsioon eestiülese tegevusmõjuga kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse
kompetentsi- ja koostöökeskuseks (edaspidi nimetatud Keskus), mis lahendab valdkonna
väljakutseid*
- keskus osutab omavalitsustele teenuseid jäätmehoolduse valdkonna kõikides küsimustes, mida
omavalitsused vajavad ja tellivad. Omavalitsuste teenindamisel lähtutakse kolme sihtrühma
osas integreeritud lahenduste pakkumisest:
o elaniku kui jäätmetekitaja nõustamine ja huvide kaitsmine, lähtudes kohaliku omavalitsuse
strateegilistest otsustest;
o kohaliku omavalitsuse kui jäätmehoolduses tulemuste saavutamise osas vastutava isiku
nõustamine ja huvide kaitsmine läbi jäätmekavade, eeskirjade ja hangete ning
investeeringute (jäätmehooldus on omavalitsuse tuumikülesanne);
- riigi poolt seatud eesmärkide toetamine jäätmete taaskasutamise sihtmäärade saavutamise
osas.
Eelnõuga kaasnevad rahalised kohustused
MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus liikmeks olemise eest maksab vald liikmemaksu. Liikmemaksu
arvutamisel lähtutakse elanike arvust, üks elanik 1,2 euri (aastamaks). Liikmemaksu arvutamise
aluseks on elanike arv 01. jaanuari seisuga. Häädemeeste valla rahvaarv 01. jaanuar 2022 seisuga on
4986 elanikku, mis teeb liikmemaksuks 2022 aastal 5983,2 eurot
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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