
Nr

Tegevus Vahetu tulemus Täitjad Täitmis-periood
Rahastamis-

allikad

Orienteeruv 

maksumus aastas 

(kr) 

1.1. Keskkonnateadlikkust edendavate projektide 

jätkamine.

KOV

1.2 Õpetajate  koolitamine. KOV, Keskkonnaamet

1.3.

Elanike seas jäätmealase küsitluse läbiviimine. Vald saab suunata 

keskkonnateavitust vastavalt 

elanike jäätmekäitlusharjumustele

KOV 2011 KOV 5 000

1.4. Jätkata biolagunevate jäätmete liigitikogumise ja 

koha peal kompostimise propageerimist eramutes.

Eramutes käideldakse biolagunevad 

jäätmed koha peal.

2011-2015

1.5. Jäätmealase info jagamine ajalehe ja veebilehe 

kaudu ning teadetetahvlitel.

2011-2015

1.6. Vajadusel eesti ja vene keelsete informatiivsete 

voldikute koostamine.

vajadusel

1.7. Asbestijäätmete käitlemist puudutava teavitustöö 

läbiviimine.

Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed 

käideldakse nõuetekohaselt

2011-2015

1.8. Vaivara valla jäätmekava ning sellega seatud 

eesmärgid ning tegevused vaadatakse üle igal 

aastal, tehakse ülevaade jäätmekava täitmisest.

 Vallal on ülevaade jäätmekava 

eesmärkide täitmisest.

KOV igal aastal KOV **

1.9. Vaivara valla jäätmehooldust reguleerivad 

õigusaktid vaadatakse üle ning vajadusel 

uuendatakse pärast jäätmekava uuendamist või 

juhul, kui oluline asjakohane seadus või määrus 

peaks muutuma/jõustuma.

Jäätmehooldust reguleerivad 

õigusaktid on ajakohased.

KOV vajadusel KOV *

1.10. Korraldatud jäätmevedu puudutavad õigusaktid 

vaadatakse üle enne uue korraldatud jäätmeveo 

konkursi korraldamist.

KOV 2014 KOV **

1.11. Korraldatud jäätmeveo konkurssi läbiviimine. KOV 2014 KOV **

15 000

Vaivara vallas toimib korraldatud 

jäätmevedu katkematult.

KOV, fondid

Strateegiline eesmärk: jäätmete ladestamise vähendamine, jäätmete taaskasutamise suurendamine ning tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine

VAIVARA VALLA JÄÄTMEKAVA 2011-2015 RAKENDUSPLAAN

Meede 1. Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine

Vaivara valla elanike 

keskkonnateadlikkus on kasvanud, 

info on pidevalt kättesaadav ning 

uuendatud. Suurenenud on liigiti 

Elanike keskkonnateadlikkus on 

kasvanud

2011-2015

KOV

KOV, fondid 80 000



1.12. Jäätmeveo ainuõiguse pikendamine korraldatud 

jäätmeveo konkursi tulemuste vaidlustamisel kuni 

vaidluse lahenemiseni.

KOV, jäätmevedaja 2014 KOV **

1.13 Sillamäe ja Narva linnadega ümarlaua 

korraldamine eesmärgil leida lahendusi jäätmete 

ebaseadusliku ladestamisega Vaivara valla 

territooriumile. 

Vaivara vald koos teiste 

naaberomavalitsustega lahendab 

olulisi jäätmehooldusalaseid 

probleeme ühiselt. Läbi koostöö on 

KOV, Sillamäe linn ja 

Narva linn

2011 KOV, naaber-

omavalitsused, 

fondid

**

2.1. Kalmistutel jäätmete lahuskogumise 

propageerimine ning vastavate võimaluste 

loomine.

Vaivara valla kalmistutel toimub 

jäätmete sortimine.

KOV, kalmistute 

haldajad

2011-2012 KOV, fondid, 

kalmistute 

haldajad

*

2.2. Narva ning Sillamäe linnaga koostöölepingute 

sõlmimine jäätmejaamade kasutamiseks.

Valla elanikel on õigus viia 

sorditud jäätmeid 

naaberomavalitsuste 

kogumispunktidesse.

KOV, 

naaberomavalitsused

2011 KOV *

2.3. Vajadusel taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete 

üleandmisvõimaluste täiendamine. 

KOV, TVO 2011-2015 KOV, TVO, 

fondid

*

2.4. Olemasoleva pakendikonteinerite võrgustiku 

säilitamine.

KOV, TVO 2011-2015 TVO *

2.5. Ohtlike jäätmete kogumisringide jätkamine. KOV 2011-2015 KOV, fondid 30 000

2.6. Paberi kogumisvõrgustiku haldamine koostöös 

taaskasutusorganisatsioonidega.

KOV, TVO 2011-2015 KOV 1500

2.7. Valla allasutustes asuvate patareikogumiskohtade 

säilitamine.

KOV, TVO 2011-2015 TVO *

3.1. Reostuskollete likvideerimine ja jäätmete 

nõuetekohane käitlemine.

Jääkreostuskolded likvideeritud. KOV, maaomanikud 2010-2015 fondid, 

maaomanikud

*

3.2. Vaivara vallas asuvate prügistamiskohtade 

kaardistamine.

Prügistatud kohad on koristatud. KOV, maaomanikud 2011 KOV, 

maaomanikud

*

4.1. Järelevalve korraldamine jäätmekäitluse üle. KOV 2011-2015 KOV **

4.2. Rikkumiste menetlemise jätkamine. KOV 2010-2015 KOV **

Täitjad

KOV - kohalik omavalitsus

TVO - tootjavastutusorganisatsioonid

Liigiti kogutud jäätmete hulk on 

suurenenud. 

Meede 2. Jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine ja haldamine

Vaivara vallas toimib korraldatud 

jäätmevedu katkematult.

KOV - kohaliku omavalitsuse eelarve * - ei ole teada

fondid - Keskkonnainvesteeringte Keskus või muud fondid ** - ei vaja eraldi rahastamist

Meede 3. Vanad reostuskollete likvideerimine 

Meede 4. Seire- ja järelvalvesüsteemi tõhustamine ning vajalike metoodikate väljatöötamine 

Rahastamisallikad Maksumus

Omavalitsus suudab avastada ja 

menetleda keskkonnalaseid 

rikkumisi.



Erienteeruv 

maksumus 

aastas (€)

319,6

**

*

**

**

958,7

Strateegiline eesmärk: jäätmete ladestamise vähendamine, jäätmete taaskasutamise suurendamine ning tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine

5112,9



**

**

*

*

*

*

1917,3

95,9

*

*

*

**

**


