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Vändra valla jäätmekava 2015-2020
vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1 ja § 22 lg 1 punkt 36 4
ja jäätmeseaduse § 39, § 42, § 59 lg 1 alusel.
§ 1. Vändra valla jäätmekava aastateks 2015-2020 võetakse vastu määruse lisana.
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
/digitaalselt allkirjastatud/
Tarmo Lehiste
volikogu esimees
SELETUSKIRI
Määruse eelnõu
„Vändra valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine” juurde.
1. Eelnõu eesmärk
Vändra valla jäätmekava on valla arengukava osa, mille alusel arendatakse
jäätmehooldust. Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda, jäätmehoolduse
korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid. Kehtiv Vändra
valla jäätmekava aastateks 20102014 kinnitati vallavolikogu poolt 20.aprillil
2010 määrusega nr 14 ning kaotas kehtivuse 01. jaanuaril 2015.
Eelnõu
eesmärgiks
on
jäätmekava vastuvõtmine aastateks 2015-2020.
2. Eelnõu juriidiline alus
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1 ja § 22 lg 1 punkt
364 ja jäätmeseaduse § 39, § 42, § 59 lg 1 alusel.

3. Eelnõu sisu
Jäätmekava koostamise aluseks on peamiselt Riigi jäätmekava 2014-2020 ning kehtivate
pakendiseaduse ja jäätmeseaduse nõuded. Jäätmekava koostas MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus.

Jäätmekava koostamisel on lähtutud järgmistest olulistest põhimõtetest: jäätmehierarhia järgimise
põhimõte (vältida jäätmeteket nii palju kui võimalik, toetada korduskasutust, võtta jäätmeid
ringlusesse ja taaskasutada muul viisil ning ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid),
saastaja maksab põhimõte, laiendatud tootjavastutuse põhimõte, iseseisvuse ja läheduse põhimõte.
Jäätmearuandluse infosüsteemi JATS andmete järgi tekkis Vändra vallas 2013. a kokku üle 38 951
tonni jäätmeid, millest olmejäätmed (koodiga 20) oli ca 196 tonni. Valdava koguse 2013.a tekkinud
jäätmetest moodustavad ehitusjäätmed, mis moodustasid ca 98% kogu jäätmetekkest. 2013.a tekkis
Vändra vallas 166 tonni segaolmejäätmeid, mis teeb ühe elaniku kohta 60 kg/a.

Jäätmekava rakendamise ja korraldatud jäätmeveoga väheneb jäätmete illegaalne ladestamine, mis
vähendab survet keskkonnale.
Vändra valla ja KEJHK üldiseks jäätmehoolduse arendamise eesmärkideks on suurendada
elanikkonna keskkonnateadlikkust, mõjutada tarbimisharjumusi ning muuta jäätmehooldus
jäätmevaldajatele igapäeva elu loomulikuks osaks. Vändra valla jäätmekäitluse strateegiliseks
eesmärgiks järgmisel perioodil on jäätmetekke vältimise edendamine ja jäätmete ringlusse võtu
suurendamine
Jäätmekava eelnõu esitati vastavalt jäätmeseaduse §-le 55 arvamuse avaldamiseks
Keskkonnaametile ja maavanemale (16.10.2015 nr 8-3.2/988). Keskkonnaameti vastuskirjas
(06.11.2015 nr PV 8-4/15/23355-2) on toodud neli punkti ettepanekutega jäätmekava
täiendamiseks ja parandamiseks. Vastavad parandused ja täiendused on kavasse sisse viidud.
Maavanem, oma 26.10.2015 kirjaga nr 13-4/15/2165-2, andis positiivse hinnangu jäätmekava
eelnõu kohta.
Jäätmekava eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 30.10.15-13.11.15 Vändra vallamajas ja
Vändra valla veebilehel www.vandravald.ee. Avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid ei laekunud.
Seletuskirja koostas:
arengunõunik Kalev Mitt

