VINNI VALLA JÄÄTMEKAVA AASTATEKS 2019-2024 KOOSTAMISE
LÄHTEÜLESANNE
1. Asjaolud
Käesoleval hetkel on Vinni valla territooriumil kinnitatud Vinni valla jäätmekava 2015-2020,
Rägavere valla jäätmekava 2015-2020, endise Laekvere valla territooriumil kehtib „Tamsalu,
Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade jäätmekava 2015-2020“. 25. oktoobril 2017
moodustus Rägavere valla ja Laekvere valla liitumisel Vinni vallaga Vinni vald. Vastavalt
jäätmeseaduse § 42 lg 1 on kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava osa kohaliku
omavalitsuse üksuse arengukavast, mis käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist.
Seoses kohalike omavalitsuste liitumisega vaadata üle, ajakohastada ja koostada ühine Vinni
valla jäätmekava aastateks 2019-2024.
Jäätmeseaduse § 43 lg 1 kohaselt kohaldatakse jäätmekava ajakohastamise suhtes jäätmekava
koostamise menetluse kohta sätestatut.
Hinnapakkumise küsija:
vallavalitsus@vinnivald.ee.

Vinni

Vallavalitsus;

Tartu

mnt

2,

Pajusti

alevik,

Pakkuja peab olema koostanud vähemalt 3 jäätmekava.
Pakkumusele palume lisada ülevaate Pakkuja varasematest töökogemustest kohalike
omavalitsuste jäätmekavade koostamise osas.
2. Teenuse sisu ja kirjeldus
Jäätmekava eesmärgiks on Vinni valla jäätmehoolduse hetkeolukorra analüüs, jäätmehoolduse
arendamine, kavandamine ja korraldamine, jälgides keskkonnaalaseid põhimõtteid, kehtivat
seadusandlust ja Vinni valla arenguvõimalusi ja plaane.
Jäätmekava ülesehitus koostatakse järgmiselt:
2.1. Taust
2.1.1. Üldise
jäätmekäitluspoliitika
kirjeldus,
sealhulgas
kavandatavate
jäätmekäitlustehnoloogiate ja -meetodite või poliitika ülevaadet nende jäätmete
osas, mille käitlemiseks on vaja võtta erimeetmeid.
2.1.2. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava rakendamisest keskkonnale avalduva
mõju kirjeldust.
2.2. Hetkeolukord
2.2.1. Tekkivate jäätmete liigid, kogused ja päritolu ning jäätmevoogude areng
tulevikus.
2.2.2. Olemasolevate jäätmete kogumissüsteemide kirjeldus ning ülevaade
suurematest kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatistest.
2.2.3. Ülevaade vanaõli, ohtlike jäätmete ja pakendijäätmete, elektroonikajäätmete,
muude jäätmevoogude, mille kohta on Euroopa Liidu tasandil kehtestatud eraldi
regulatsioon, käitlemisest.
2.2.4. Jäätmehoolduse rahastamise ülevaade.
2.2.5. Jäätmekäitlusega seotud organisatsiooniliste aspektide ülevaadet, sealhulgas
jäätmekäitlusega tegelevate avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute vahelise
vastutuse jaotuse kirjeldust.

2.2.6. Prügilate, jääkreostusobjektide andmed.
2.3. Eesmärkide seadmine
2.3.1. Investeeringute vajaduse hinnang uutele kogumissüsteemidele, olemasolevate
jäätmerajatiste sulgemisele, täiendavate jäätmerajatiste infrastruktuurile.
2.3.2. Andmeid tulevaste kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatiste asukoha ning nende
võimsuse kohta täiendava jäätmerajatiste infrastruktuuri loomise vajaduse korral;
2.3.3. Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo arendamine
haldusterritooriumil, sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna või piirkondade
määramine.
2.4. Tegevuskava
2.4.1. Prügilate, jääkreostusobjektide korrastamise meetmed.
2.4.2. Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine koos tähtaegadega
konkreetsete jäätmeliikide kaupa.
2.4.3. Jäätmehoolduse rahastamise ülevaade.
2.4.4. Teavituskampaaniate ülevaade.
3. Teenuse tulemus, vormistamine ja ajakava
 Teenuse tulemuseks on Vinni valla jäätmekava 2019–2024.
 Teenuse peab vastama jäätmeseaduse § 39 lõikes 3 toodut ja § 42 lõike 2 punkte 1-3,
Riigi jäätmekavale, Vinni valla arengukavale ja teistele kehtivatele õigusaktidele.
 Kava eelnõu esitatakse Tellijale (Vinni Vallavalitsus) avalikustamise korraldamiseks 2
kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest. Eeldatav lepingu kestvus 5 kuud.
 Kava koostamise hind esitatakse hinnapakkumuses käibemaksuta.
 Kava koostamise hind peab sisaldama:
o konsultandi kulusid töökohtumiseks Vinni Vallavalitsuses.
o kava kooskõlastamist kõigi nõutud ja selleks vajalike asutuste ja isikutega, sh
Keskkonnaamet.
o arvamuste, ettepanekute ja vastuväidete läbi töötamist ja vajadusel jäätmekava
muutmist.
o konsultandi tööd kava eelnõu tutvustamisel ühel avalikul koosolekul.
o konsultandi tööd kava eelnõu tutvustamisel vallavolikogu istungil, kava
menetleva komisjoni istungil.
 Teenus vormistatakse eesti keeles digitaalselt, muuhulgas edaspidist redigeerimist
võimaldavas vormingus.
4. Hinnapakkumine esitada hiljemalt 31.10.2018 kella 10.00-ks elektroonselt e-postile
vallavalitsus@vinnivald.ee
5. Hindamiskriteerium:
Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus.
6. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine:
Vallavalitsus jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui:
1) Ei leita sobivat lahendust või pakkumuse maksumus ületab oluliselt vallavalitsuse
reaalseid võimalusi;
2) Hinnapäringu menetluse toimumise ajal on vallavalitsusele saanud teatavaks andmed,
mis muudavad võimatuks hankemenetluse jätkamise;
3) Vääramatu jõu tõttu (sh näiteks ka sellise asjaolu teke, mille tõttu langeb ära
rahastusallikas) on hanke teostamine võimatu. Üldmõistena on vääramatuks jõuks

mistahes ettenägematu sündmus, mille toimumise aega ja viisi ei saa vallavalitsus
mõistlikkuse põhimõttest lähtudes kontrollida ega ära hoida.
Täiendav informatsioon:
Keskkonna- ja kommunaalnõunik Kätlyn Mets (53040597 või e-post katlyn@vinnivald.ee)

