Otsuse nr 31 EELNÕU
eelnõu algataja: vallavalitsus
HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Kabli,

29. oktoober 2020 nr

Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2021-2026
koostamise algatamine
Häädemeeste vallas on kaks kehtivat jäätmekava: endise Häädemeeste valla jäätmekava 20142020 ning Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks
2016-2021.
Seoses jäätmekavade aegumisega aastatel 2020 ja 2021 on vajalik koostada vallale uus
jäätmekava.
Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku
omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide
saavutamise meetmeid.
Lähtudes eeltoodust ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 37 lõike 3
puntki 2 ja jäätmeseaduse § 39 lõike 1 alusel, Häädemeeste Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2021-2026 koostamine.
2. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide
Häädemeeste Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses või kaebuse Tallinna
Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Soopalu
volikogu esimees

SELETUSKIRI
Otsuse eelnõu „Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2021-2026 koostamise algatamine“
juurde
Eelnõu eesmärk ja vajalikkuse põhjendus
Häädemeeste vallas on kaks kehtivat jäätmekava: endise Häädemeeste valla jäätmekava 20142020 ning Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks
2016-2021. Seoses jäätmekavade aegumisega aastatel 2020 ja 2021 on vajalik koostada vallale
uus jäätmekava.
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks
muuhulgas jäätmehoolduse korraldamine valla. Sama seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 kohaselt
võivad vald või linn koostada täiendava arengukava mõne tegevusvaldkonna arendamiseks.
Jäätmeseaduse § 39 lõige 1 ja 2 alusel korraldatakse kohaliku omavalitsuse jäätmehooldust
jäätmekava alusel ning kohaliku omavalitsuse jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda
kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning
eesmärkide saavutamise meetmeid.
Jäätmekava sisaldab
1) andmeid kavaga hõlmatud territooriumil tekkivate jäätmete liigi, koguse ja päritolu kohta
ning hinnangut jäätmevoogude arengule tulevikus;
2) olemasolevate jäätmete kogumissüsteemide kirjeldust ning ülevaadet suurematest
kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatistest;
3) ülevaadet vanaõli, ohtlike jäätmete ja muude jäätmevoogude, mille kohta on Euroopa Liidu
tasandil kehtestatud eraldi regulatsioon, käitlemisest;
4) uute kogumissüsteemide, olemasolevate jäätmerajatiste sulgemise, täiendavate
jäätmerajatiste infrastruktuuri ja sellega seotud investeeringute vajaduse hinnangut;
5) täiendava jäätmerajatiste infrastruktuuri loomise vajaduse korral andmeid tulevaste
kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatiste asukoha ning nende võimsuse kohta;
6) üldise jäätmekäitluspoliitika kirjeldust, sealhulgas kavandatavate jäätmekäitlustehnoloogiate
ja -meetodite või poliitika ülevaadet nende jäätmete osas, mille käitlemiseks on vaja võtta
erimeetmeid;
7) jäätmekäitlusega seotud organisatsiooniliste aspektide ülevaadet, sealhulgas jäätmekäitlusega
tegelevate avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute vahelise vastutuse jaotuse kirjeldust;
8) üldsusele või kindlale tarbijarühmale suunatud teadvustamis- ja teavitamiskampaaniate
kasutamise ülevaadet;
9) andmeid minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohtade ning nende korrastamiseks
võetavate meetmete kohta;
10) valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava rakendamisest
keskkonnale avalduva mõju kirjeldust.
Eelnõu sisu
Häädemeeste vallas on kaks kehtivat jäätmekava: endise Häädemeeste valla jäätmekava 20142020 ning Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks
2016-2021.
Seoses jäätmekavade aegumisega aastatel 2020 ja 2021 on vajalik koostada vallale uus
jäätmekava.
Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku
omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide
saavutamise meetmeid.

Eelnõuga tehakse ettepanek algatada Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2021-2026
koostamine.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest alates

Seletuskirja koostas
Sirli Pedassaar-Annast
keskkonnanõunik
14.10.2020

