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Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364,
jäätmeseaduse § 42 lõike 1, § 59 lõike 1 ning Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr
1-2/33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning
avalikustamise kord" § 9 lõike 1 alusel.
§ 1. Põlva valla jäätmekava vastuvõtmine
Võtta vastu Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025 vastavalt lisale.
§ 2. Määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks:
1) Põlva Vallavolikogu 18. märtsi 2011. a määrus nr 8 "Põlva linna ja Põlva valla ühise
jäätmekava aastateks 2011–2020 vastuvõtmine";
2) Laheda Vallavolikogu 21. detsembri 2015. a määrus nr 13 "Kanepi, Kõlleste, Laheda,
Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016–2020" vastuvõtmine;
3) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 31. detsembri 2015. a määrus nr 12 "Kanepi, Kõlleste, Laheda,
Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016–2020" vastuvõtmine.
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
volikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 10.01.2020 määruse eelnõu nr 1-4/3 "Põlva valla
jäätmekava aastateks 2020–2025" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 6 lõikest 1 tulenevalt on
omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid,
vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja
kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest
ühistransporti ning valla ja linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole
seadusega antud kellegi teise täita. KOKS § 22 lõike 1 punkti 364 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse jäätmekava vastuvõtmine ja ajakohastamine.
Jäätmeseaduse (edaspidi JäätS) § 42 lõike 1 alusel on kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava
kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla või linna jäätmehoolduse
arendamist. Jäätmekava võib koostada mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Jäätmekava
koostamisel võetakse arvesse valdkonna arengukavas sätestatut. JäätS § 59 lõike 1 alusel võtab
kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava vastu kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu.
Käesoleval hetkel kehtib Põlva vallas kolm erinevat arendamise kava:
1) Põlva Vallavolikogu 10. märtsi 2011. a määrus nr 8 "Põlva linna ja Põlva valla ühise
jäätmekava aastateks 2011-2020 vastuvõtmine";
2) Laheda Vallavolikogu 21. detsembri 2015. a määrus nr 13 "Kanepi, Kõlleste, Laheda,
Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016-2020" vastuvõtmine;
3) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 31. detsembri 2015. a määrus nr 12 "Kanepi, Kõlleste, Laheda,
Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016–2020“ vastuvõtmine.
Seoses valdade ühinemisega on vajalik koostada ühtsele Põlva vallale ühine jäätmekava.
Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis
käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse
olukorda kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke
ning eesmärkide saavutamise meetmeid.
Kohaliku omavalitsuse üksuse 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.
Lisaks käsitletakse:
1) kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo arendamist tema haldusterritooriumil,
sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna või piirkondade määramist;
2) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist koos tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide
kaupa;
3) jäätmehoolduse rahastamist.
Jäätmekavast on välja jäetud keskkonnalubade loetelu, kuna Keskkonnaameti hinnangul on tegu
ajas muutuva olukorraga, osad load on menetluses ning mõned kehtetud. Keskkonnalubade
informatsioon on kättesaadav Keskkonnaameti infosüsteemist.
Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/33 "Arengukava ja eelarvestrateegia
koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 9 lõike 1 alusel võetakse
arengukava vastu volikogu määrusega.
Määrusega võetakse vastu Põlva jäätmekava aastateks 2020–2025, mis on aluseks
jäätmehoolduse arendamisele.
Põlva valla jäätmete kogumiskohad on leitavad jäätmekava lisas lingina aadressil:
https://arcg.is/meXWC (10.02.2020).
Käesoleval hetkel kehtib Põlva vallas kolm erinevat arendamise kava:
1) Põlva Vallavolikogu 10. märts 2011. a määrus nr 8 "Põlva linna ja Põlva valla ühise
jäätmekava aastateks 2011-2020 vastuvõtmine";
2) Laheda Vallavolikogu 21. detsember 2015. a määrus nr 13 "Kanepi, Kõlleste, Laheda,
Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016-2020" vastuvõtmine;
3) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 31. detsember 2015. a määrus nr 12 "Kanepi, Kõlleste, Laheda,
Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016–2020“ vastuvõtmine.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu pooltäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Põlva Vallavalitsus peab LEMMA OÜ-le tasuma lepingu nr 6-1/19-14-1 kohaselt peale
jäätmekava eelnõu Tellijale esitamist 70% lepingu kogumaksumusest, s.o 4368 eurot (sisaldab
käibemaksu) ning peale jäätmekava kehtestamist Põlva Vallavolikogu poolt 30% lepingu
kogumaksumusest, s.o 1872 eurot (sisaldab käibemaksu). Tasumine toimub pärast töö
üleandmis-vastuvõtmise akti allkirjastamist ja selle alusel esitatud arve saamist.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Põlva valla jäätmekava 2020–2025 on koostatud koostöös LEMMA OÜ-ga.
18.11.2019 saadeti Keskkonnaametile arvamuse küsimine Põlva valla jäätmekava eelnõu kohta.
Keskkonnaamet andis oma arvamuse 04.12.2019 (Delta viit: 6-1/19-16-2).
04.12.2019 saadeti jäätmekava külavanematele tutvumiseks. Tagasiside tuli kahelt külavanemalt.

Põlva Vallavalitsuse 13. novembri 2019. a korraldusega nr 2-3/575 "Põlva valla jäätmekava
projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiideti jäätmekava heaks ning
suunati avalikule väljapanekule ajavahemikul 05.12.2019–19.12.2019, mille jooksul laekus
kahelt külavanemalt kirjalikud tähelepanekud. Ettepanekute arutamiseks korraldati avalik arutelu
07.01.2020. Avalikul arutelul puudus aktiivne huvi ning uusi ettepanekuid ei esitatud.
Külavanemate tähelepanekutega on kavas arvestatud.
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 08.04.2020 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määruse jaotuskava
Avaldamiseks Riigi Teatajas
LEMMA OÜ – piret@lemma.ee
Teadmiseks Delta kaudu – Martti Rõigas, Mihkel Kala, Reelika Raig
Eelnõu koostaja
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

