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1. Jõgeva valla jäätmekava 2021-2026 avalik arutelu
Taimi Eesmäe teeb ettekande. Koostamise etapid, kasutatavad õigusaktid, vallaelanikele suunatud
veebiküsitlus.
1.1. Jõgeva valla jäätmekava.
Olemasolev olukord:
 hinnang eelmises jäätmekavas seatud eesmärkide täitmisele;
 veebiküsitluse kokkuvõte;
 kogutud jäätmete hulk ja käitlus (2015-2019. a)
Jäätmekavas on kajastatud ka üle-eestiline uuring.
Jäätmemajanduse korraldamine
 Ohtlike jäätmete kogumine- Laiuse, Palamuse ja Vaimastvere jäätmekogumiskoht, Jõgeva
jäätmejaam ja kogumisring.
 Pakendite ja probleemtoodete kogumine- TKO koostöös vallaga.
 Rahastamine- alates 2020. aastast toimub riigieelarvest ja omavalitsuse eelarvest.
 Korraldatud jäätmevedu.
Uue hankega hõlmatakse kogu vald. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud vähemalt
järgmised kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud jäätmeliigid:
 Segaolmejäätmed
 Paber ja kartong
 Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
 Segapakend lisateenusena
TR- Kas hange on kokku pandud?
TE- Hange on üleval juba
TR- milline kellaaeg on nüüd pandud hankesse prügi vedamise ajaks?

TE- Hankes on ajaks alates kella 7-st. Hetkel on jäätmeveo tühjendusaeg (alates kella 6-st) paika
pandud 2016. aastal kui koostati jäätmehoolduseeskiri ja korraldati hange, mis hetkel kestab. Jõgeva
linnas on hetkel ja uues hankes alates kella 7-st.
TR- kas ei võiks olla ajavahemikud piirkonniti? nt Palamuse 14.00-16.00
TE – vedajatel lisanduvad kliendid või klient lõpetab lepingu, seetõttu ei saa aega määrata. Aeg on
muutuv.
ME- hetkel koostatud hankes on nii, et jäätmevedajal on kõik õigused, jäätmetekitajal vaid
kohustused. Leping on väga kaldu jäätmevedaja kasuks. Püüda mõjutada ja muuta lepingut
jäätmetekitajale soodsamaks. Jäätmevaldajat saab trahvida selle eest, et jääde on vales kastis.
Jäätmevedajat aga ei saa trahvida, kui võtab jäätmed ja paneb kõik ühte konteinerisse. Küsimus on
selles, miks siis jäätmetekitaja peab vaeva nägema sorteerimisega, kui vedaja paneb kõik kokku
nagunii?
TE- hankedokumendi lisaks on lepingu eelnõu, milles on toodud ka vedaja kohustused ja
võimalused korrale kutsumiseks. Valed jäätmed, milles eest võib võtta kahekordset teenustasu, on
ohtlikud jäätmed või elektroonika. Neid saab tasuta ära anda ja neid ei pea segaolmejäätmete
konteinerisse panema.
ME- Luua asulas on 4 kortermaja, mis on otsapidi koos. Selle jäätmekava järgi peaks igal majal
olema eraldi.
TE- Kortermajad saaksid ju teha koostööd. Hetkel alustamegi infokogumist, kas ja millistel
kortermajadel on maad puudu ja kas näiteks vallal on võimalik oma maad konteinerite jaoks
pakkuda.
TR- probleemiks saab kindlasti see, et konteinerite eest peab hakkama kohe ju tasuma. Vald võiks
proovida riiki survestada.
TE – KIK kaudu on võimalik küsida, aga seekord taotlesime KIKst autokaalu ostuks toetust ja mitut
taotlust esitada ei saanud. Kui uus voor avatakse ja võimalus on, vald esitab taotluse.
ME- Luual praegu 5 segapakendi konteinerit. Luual peaks piisama, kas majade juures siis peaks
üldse veel eraldi olema?
TE – Luual on 2 segapakendikonteinerit. Kui elanikud võtavad koju kas pakendikonteineri või –
koti, vähendatakse avalike konteinerite arvu.
ME- kuidas mõjutada elanikku prügi metsa mitte viima? Endiselt Luua piirkonnas suureks
probleemiks.
TE – kui kõik majapidamised on jäätmeveoga hõlmatud, võib metsa viimine väheneda või kui
jäätmeplatsidel võetakse rohkem liike tasuta vastu. Elu on näidanud, et info ei jõua kõigini, sest
metsa on viidu rehve ja elektroonikat, mida on võimalik juba täna tasuta ära anda.

1.2. Jäätmehoolduse arendamine





Teadlikkuse tõstmine aitab kaasa segaolmejäätmete kogumise vähendamisele, suurendades
liigiti sorteeritud jäätmete kogust;
Riigi poolt seatud eesmärgid;
Järelevalve, teavituskampaaniad.

TR- aia- ja haljastujäätmete ära andmine tasu eest- kas see on mõistlik? Kas see ei võiks olla tasuta?
TE- Jõgeva jäätmejaamas on kehtestatud hind, kuid tegelikult võetakse vastu tasuta. Väljaspool
Jõgeva linna ei võeta asutustest vastu, kuna jäätmejaamas ei ole ruumi. Painkülas Mammul on
olemas koht, kuhu saab viia, tasu eest. Soovime piirkondadesse rajada kompostimisväljakud, kuna
vald on suur ja kaugemates kohtadest on kallis linna tuua.
TR- võiks olla kogumisring aia- ja haljastujäätmetele. Ühekordne võimalus aastas- võiks proovida.
Lehtede kogumiseks ei näe vajadust. Tiheasustusaladel oleks see aga mõistlik.
TE- aia- ja haljastujäätmete kogumisringid- tiheasustusaladel ja kompaktse asustusega aladel.
Eelnevalt küsitleda kas on vajadus.
TE- riidekonteinereid ei tooks piirkondadesse. Hetkel olemas piisavalt kohti, kuhu tekstiili ära anda.
Jäätmekogumiskohtades ja –jaamas on võimalik kuni 150 liitri suurune kott tekstiili ja rõivastega
tasuta ära anda. Lisaks on taaskasutuskeskus, Uuskasutuskeskus
1.3. Tegevuskavas:
 Jäätmejaama laiendmaine, sh kompostimisala ja varjualuste loomine;
 Vajadusel piirkondadesse kompostimisalade rajamine;
 Kohtkompostimise edendamiseks kompostrite jagamine jäätmevaldajatele;
 Üritustel ja laatadel paigaldada liigiti kogutud jäätmete konteinerid selgitava
teavitustahvliga;
 Jäätmejaamas ja- kogumiskohtades vastuvõetavate jäätmeliikide laiendamine;
 Jäätmejaama ja- kogumiskohtade ühtne haldamine;
 Võimalusel ülevallaline konteinerite sarnane märgistamine;
 Ohtlike jäätmete, sh eterniidijäätmete ja suurjäätmete kogumisringi korraldamine ning
jäätmejaamades ja –kohtades vastuvõtmine;
 Jäätmekogumis kohtade kasutusmugavuse parandamine;
 Pakendijäätmete kohtkogumise suurendamine
 Maastikupilti kahjustavate hoonete lammutamine;
 Prügistatud alade korrastamine;
Jne

TE – Transpordiametiga suheldes on nad välja käinud mõtte, et võib olla nad viivad
maanteeäärsetest parklatest prügikastid ära, kuna sinna tuuakse kõike muud kui sõidu ajal tekkinud
prügi.
TR- See probleem võib väheneda, kui elamistesse pannakse rohkem prügikaste, siis võib olla nende
parklate prügikastide koormus väheneb.
TE- vajalik on tegeleda ka sellega, et igal majapidamisel oleks oma vajadustest lähtuva suurusega
konteiner.
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