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Hetkel kehtiv „Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 – 2020“ alajaotus 18
Tegevuskava p 1.8 näeb ette jäätmekava ajakohastamise.
Jäätmekava ajakohastamine on mh vajalik haldusreformist tulenenud omavalitsuste ja
maakonnapiiride muutusest, mistõttu on uuendatud maakonna üldist iseloomustust ja statistilisi
näitajaid, kirjeldatud uutes piirides kohalike omavalitsuste sotsiaalmajanduslikku olukorda,
täiendatud ja ajakohastatud jäätmekäitlust puudutavate õigusaktide loetelu, esitatud on
värskemad andmed tekkivate jäätmete kogusete ja koostise kohta, antud asjakohane ülevaade
jäätmekäitluskohtade ja jääkreostusobjektide kohta, täiendatud ja ajakohastatud on peatükke,
mis puudutavad probleeme jäätmehoolduses, rahastamist, jäätmehoolduse ja jäätmerajatiste
taristu arengut, tehnoloogiaid, taaskasutamist, kaasnevaid keskkonnariske ja korraldatud
jäätmevedu. Samuti on täiendatud ja ajakohastatud jäätmekäitluskohtade rajamine,
keskkonnateadlikkus, jäätmekava rakendamine ja jäätmekäitlusega seotud organisatsioonid
peatükke.
Uuendatud jäätmekava vaatleb maakonna jäätmealast olukorda 2018 aasta seisuga, hindab
eelmises jäätmekavas püstitatud ülesannete täitmist ning seab põhiarengusuunad aastani 2025.
Käesoleva jäätmekava eesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine Võru maakonna
omavalitsustes aastani 2025, järgides keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust, jäätmetekke
vähendamist, optimaalset sorteerimist, jäätmete taaskasutust ning keskkonnateadlikkust.
Jäätmekava on koostatud lähtudes „Riigi jäätmekavast 2014-2020“ ning kehtivatest
jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest.
Jäätmeseaduse kohaselt tuleb jäätmekava eelnõu esitada enne selle vastuvõtmist arvamuse
avaldamiseks Keskkonnaametile.
SA Võrumaa Arenduskeskus on esitanud kirjaga 16.12. 2029 nr 1-4/1901 Keskkonnaametile
arvamuse avaldamiseks „Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025“ eelnõu.
Keskkonnaamet on saatnud arvamuse kirjaga 08.01.2020 nr 8-2/19/20505-2 ja kirja alusel
muudetud eelnõule kirjaga 20.02.2020 nr 8-2/19/20505-4 ja e-kirjaga 9. märts 2020.
Jäätmekava eelnõu täiendused ja muudatused on kokkuvõtvalt olnud peamiselt sõnastuse
täpsustused, jäätmete teket on kajastatud vahemikus 2015-2018, lisatud on andmed Võru
maakonna suletud prügilate kohta, täpsustatud on maakonna jääkreostusobjektide andmeid ja
plaanitavaid tegevusi seoses jääkreostusobjektidega, täiendatud on alajaotust 11 ning lisatud
on jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine koos tähtaegadega konkreetsete
jäätmeliikide kaupa.
Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku ja jäätmekava
eelnõu arutamiseks vähemalt ühe avaliku istungi.
Jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku aeg ja koht tehakse teatavaks vähemalt kaks nädalat
enne avaliku väljapaneku algust kohalikus ajalehes. Jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku
kestus on vähemalt kaks nädalat.

Jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldatava avaliku istungi aeg ja koht tehakse teatavaks
vähemalt kaks nädalat enne avalikku istungit kohalikus ajalehes.
Avalikku istungit ei pea korraldama, kui avaliku väljapaneku kestel ei esitatud ühtegi
ettepanekut või vastuväidet.
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühine jäätmekava jõustub, kui selle on vastu võtnud kõigi
koostööd tegevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud.
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