Nõo valla jäätmekava aastateks 2022-2027

Lisa 2. Tegevuskava ja rahastusallikad
Number

Tegevus

Jäätmehoolduse kavandamine ja planeerimine
1.1
Jäätmehoolduseeskirja ajakohastamine riiklike õigusaktide muutumisel.
1.2
Kohalike õigusaktide ja arengudokumentide jooksev ülevaatamine ja
ajakohastamine.
1.3
Järgmise perioodi korraldatud jäätmeveo hankes käitluskohtade
määramine, mis ei võimaldaks olmejäätmeid prügilasse ladestada.
1.4
Järgmise perioodi korraldatud jäätmeveo hankega segaolme-, vanapaberi
-, pakendi-, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, biolagunevate aia- ja
haljastujäätmete ning suurjäätmete hõlmamine.
Jäätmetekke vältimise ja vähendamise meetmed
2.1
Ettevõtetele „Materjalivoog“ jäätmebörsiga liitumise propageerimine.
2.2
Koostöö laiendamine uus- ja taaskasutuskeskustega ning koostöös
kasutuskõlbulikele esemetele kogumisringide tegemine, vajadusel
täiendavate kogumismahutite paigaldamine.
2.3
Korduskasutuseks sobilikele tekstiilesemetele (riided, jalanõud,
mänguasjad) kogumismahuti(te) paigaldamine Nõo alevikku.
2.4
Koostöös mittetulundusühingutega parandustöökodade loomise
toetamine ja vastava teavitustöö tegemine.
Jäätmete liigiti kogumise, sortimise, taaskasutamise ja ringlussevõtu arendamine
3.1
Korraldatud jäätmeveo raames biolagunevate jäätmete veole
kehtestatud künniskoguste kaotamine.
3.2
Eramajapidamistele kompostrite soetamise soodustamine. Kõigile valla
elanikele biolagunevate jäätmete konteinerite soetamise soodustamine.
3.3
Jõulukuuskede kogumise korraldamine Nõo ja Tõravere alevikes.
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Tegevusaeg

Rahastamisallikas
(teostajad)

Vastavalt vajadusele
Pidev

(VV) VE
(VV) VE

2023

(VV) VE

2023

(VV) VE

2023
Pidev

(VV) VE
(VV) VE uus- ja
taaskasutuskeskused

2024

(VV) VE uus- ja
taaskasutuskeskused
(VV) MTÜ-d

Koostöövõimaluste leidmine
alates 2022
Alates 02.12.2023

(VV) VE

2023-2024

(VV) VE F

Pidev

(VV) VE
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3.4

Pakendikonteinerite suuruse, liigi ja asukoha optimeerimine ja koostöö
tegemine pakendiorganisatsioonidega.
3.5
Koostöös taaskasutusorganisatsioonidega paberi- ja kartongpakendi ning
klaaspakendi kogumiseks konteinerite lisamine valla erinevatesse
piirkondadesse.
3.6
Koostöö tihendamine taaskasutusorganisatsioonidega võimaldamaks
elanikel vabatahtlike pakendikonteinerite või pakendikottide kasutamist.
3.7
Elektroonikajäätmete ja ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine
kaks korda aastast.
3.8
Eterniidi tasuta või soodsa vastuvõtu korraldamine vastavalt
toetusmeetmete saamisele.
3.9
Tekstiilijäätmetele kogumiskonteineri(te) paigaldamine Nõo alevikku.
Jäätmehooldusrajatiste kavandamine
4.1
Koostöö jätkamine Tartu linna jäätmejaamadega.

Pidev

VV / Pakendiorg.

Pidev

VV / Pakendiorg.

Pidev

VV / Pakendiorg.

Pidev

(VV) VE

Pidev

(VV) VE F

2025

(VV) VE

Pidev

4.2
Nõo aleviku jäätmepunkti asukohavaliku kinnitamine.
4.3
Nõo aleviku jäätmepunkti rajamine.
Ladestamise vähendamise meetmed
5.1
Nõo valla haldusterritooriumil korraldatavatel üritustel eriliigiliste
kogumismahutite kasutamise nõude rakendamine (segaolme-, pakendija biojäätmed) ning vastava nõude lisamine jäätmehoolduseeskirja.
Prügistamise vähendamise ja koristamise meetmed
6.1
Ühekordsete toidu- ja jooginõude keelamine valla territooriumil
toimuvatel avalikel üritustel ning vastava nõude lisamine
jäätmehoolduseeskirja.
6.2
Maastikupilti kahjustatavate hoonete lammutamine.
6.3
Omavoliliste prügi mahapanekukohtade pidev likvideerimine ja avalike
supluskohtade rannaäärsete alade koristamine
6.4
Heakorratalgute toetamise jätkamine kottide, kinnaste ja korjatud

2022
2024-2026

(VV) VE, Tartu
Linnavalitsus
(VV)
(VV) VE F

2024

(VV) VE

2024

(VV)

Pidev
Pidev

(VV, MO), VE, MO, F
(VV, MO) VE, MO

Pidev

(VV) VE
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jäätmete äraveoga.
Elanikkonna ja ettevõtete keskkonnateadlikkuse tõstmine / teavituskampaaniad
7.1
Valla veebilehe pidev kaasajastamine jäätmealase teabe osas.
7.2
Jäätmeteemaliste artiklite avaldamine valla lehes vähemalt üks kord
kvartalis.
7.3
Keskkonnateadliku tarbimise ja jäätmekäitluse põhimõtete tutvustamine
läbi kampaaniate ning projektide läbiviimine.
7.4
Jäätmekäitluse põhimõtete tutvustamine erinevatel üritustel (näiteks
„Maal elamise päev“).
Jäätmehoolduse järelevalve
8.1
Jäätmevaldajate jäätmekäitluse kontrollimine, vajadusel rikkujate
vastutusele võtmine ning koostöö Keskkonnaameti
järelevalveosakonnaga.
8.2
Jäätmevaldajate registri haldamine, täiendamine ja vajadusel tarkvara
ajakohastamine.
8.3
Kontroll korraldatud jäätmeveoga liitumise üle.
(VV) - teostajaks vallavalitsus
VE - finantseerimine vallaeelarvest
F - finantseerimine keskkonnafondidest projektipõhiselt
MO - maa omanikud
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Pidev
Pidev

(VV) VE
(VV) VE

Pidev, suuremad teavitused
2023
Pidev

(VV) VE

Pidev

(VV) VE

Pidev

(VV) VE

Pidev

(VV) VE

(VV) VE

