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TaustTaust

� Asutatud Paikuse valla, Pärnu linna ja Paikre OÜ poolt 2015. a.

�Miks asutati: jäätmehoolduse tegevuste edendamiseks ja 
efektiivsuse saavutamiseks

� Üldeesmärgid: 

� Pärnumaa üleselt jäätmehoolduse ja heakorra tegevuste 
edendamine

� olla valdkonna kompetentsikeskuseks ja toetada 
Pärnumaa/omavalitsuste arengueesmärkide saavutamist
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KOV kohustused jäätmehooldusesKOV kohustused jäätmehoolduses

� KOKS ja Jäätmeseaduse kohaselt on KOV-e peamised kohustused:

� viia läbi jäätmehoolduse ja heakorra strateegiline planeerimine
(pikaajaline arengukava + tegevuskavad)

� tagada tegevuste rahastamine

� korraldada tegevuste elluviimine

� teostada järelevalvet
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Tänane olukord ja vajadus muutuseks (1)Tänane olukord ja vajadus muutuseks (1)

� Riigi Jäätmekava ja EL jäätmedirektiivide eesmärkide täitmiseks
on vaja oluliselt parendada jäätmete liigiti kogumist ja
taaskasutamist.

� KOV-d juhivad jäätmehoolduse arengut vaid osaliselt, suuremat
mõju avaldavad ettevõtete poolt esitatud tingimused

� KOV-te regulatsioonides vajavad valdkonna eesmärgid
täpsemat sõnastust

� Järelevalve tegevusi teostatakse minimaalselt, mis soosib
jäätmetekitajate poolt reeglite rikkumiste jätkumist
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segolmejäätmeid
ringluses vs Eesti



Tänane olukord ja vajadus muutuseks (2)Tänane olukord ja vajadus muutuseks (2)

� Keskkonnaministeeriumi seisukohad: 

� riigi eesmärkide saavutamise eest vastutavad KOV-d. Riigi eesmärk:
jäätmete taaskasutamine suurimas võimalikus mahus

� Jäätmehoolduse tegevuste rahastamisel tuleb rakendada
“saastaja maksab” põhimõtet

� Jäätmete käitlushindade tõusule on tugev surve juba täna, kuid
enamikel KOV-el puuduvad võimalused olukorra lahendamiseks
ilma vaidlusteta (puudub jõupositsioon ja tagavaraplaan)
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Tänane olukord ja vajadus muutuseks (3)Tänane olukord ja vajadus muutuseks (3)

�Muutuste eeldused: 

� fikseerida põhimõtted jäätmehoolduse ja heakorra korraldamisel
(mida-miks-kuidas-kes)

� koostada realistlik maakonnaülene ja iga KOV põhine arengukava
jäätmehoolduse planeerimisel, prioritiseerides taaskasutamist

� mõista fakti, et tasuta teenuseid ei ole olemas, madalaim hind
valikukriteeriumina ei taga alati soovitud tulemust

� leppida kokku ühistegevuste eesmärkides jäätmehoolduse
korraldamisel

� kasutada EL toetusmeetmete võimalusi tegevuste rahastamisel
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MTÜ PJHK tegevuseesmärgidMTÜ PJHK tegevuseesmärgid

� Planeerida maakonna ja KOV-e jäätmehoolduse arendamist ja tegevuste 
rakendamist läbi efektiivse ühistegevuse 

� Tagada jäätmehoolduse ja heakorra teenuste kõrge ja ühtlane kvaliteet, 
hindade läbipaistvus ja kulupõhisus ning korraldada järelevalvet. 
Koostatakse põhidokumendid:

� jäätmehoolduse ja heakorra strateegia, arengu- ja investeerimiskava;

� jäätmekava;

� heakorra standard (sh objektide põhiselt), tegevuskava;

� jäätmehoolduseeskiri;

� viiakse läbi tegevuste teostatavusanalüüsid;

� korraldatakse riigihanked sobivaima teenuse hankimiseks.
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Mis muutub KOV jaoks?Mis muutub KOV jaoks?

� Koostatavad arengukavad, eeskirjad jms alusdokumendid on
juriidiliselt ja sisuliselt kvaliteetsed, ambitsioonikad ning kooskõlas riigi
ootustega, arvestades samas KOV eripärasid

� Ühistegevus tagab soodsamad tingimused erinevate teenuste
sisseostmisel ja nende haldamisel

� Suureneb võimalus kaasata riigi/ ELi toetusrahasid

� KOV säästab tegevusressursse (tööjõud + raha)

� Pärnumaal on võimalus saada Eesti edunäiteks jäätmete ja
heakorra küsimuste lahendamise korraldamisel
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EttepanekEttepanek

� Alustada Pärnumaa üleselt ühistel alustel jäätmehoolduse ja
heakorra tegevuste planeerimist ja elluviimist

�MTÜ PJHK on valdkonna ühistegevust juhtiv organisatsioon, mille
liikmeteks on kõik Pärnumaa omavalitsused
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heakorra tegevuste planeerimist ja elluviimist
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Tänan tähelepanu eest!Tänan tähelepanu eest!


