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TAPA VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Tapa

Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja
lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine
(Tamsalu kompostimisväljakul
biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete
vastuvõtmine ja käitlemine)
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3 ning Tapa
Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 47 “Tapa vallavara valitsemise kord” § 6 lg 1 p 2:
1. Anda
Tapa
Vallavalitsusele
nõusolek
korraldada
riigihange
Tamsalu
kompostimisväljakul biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtmiseks ja
nõuetekohaseks käitlemiseks. Hankeleping sõlmitakse perioodiks 01.04.2020 –
30.11.2022.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Käesoleva otsuse peale võib esitada Tapa Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

EELNÕU
Seletuskiri
Vastavalt jäätmeseadusele on kohaliku omavalitsuse ülesandeks korraldada oma
haldusterritooriumil jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende
taaskasutamist võimalikult suures ulatuses.
Tamsalu kompostimisväljak asub Kaeva külas Tapa vallas ning on osa Tapa Vesi OÜ
reoveepuhastusjaama territooriumist. Kompostimisväljak on rajatud 2008. aastal ning vastab
keskkonnaministri 08.04.2013 määruse nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise
nõuded“ nõuetele.
2019. aastal viis vallavalitsus läbi väikehanke Tamsalu kompostimisväljakul biolagunevate
aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtmiseks ja nõuetekohaseks käitlemiseks.
Teenuse sisuks oli Tapa valla elanikelt aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtmine Tamsalu
kompostimisväljakul perioodil 1. aprill - 30. november. Kompostimisväljak peab olema avatud
vähemalt neljal päeval nädalas (sealhulgas ühel puhkepäeval ja vähemalt ühel päeval kuni
18:00-ni) vähemalt 5 tundi ning seal peab olema töötaja, kes teostab järelevalvet jäätmete
toojate üle, tagab territooriumi korrashoiu ning kontrollib, et jäätmed ei sisaldaks
mittesobivaid jäätmeid.
Novembri lõpuks peab töövõtja platsile kogutud jäätmed nõuetekohaselt käitlema ning platsi
puhastama.
Hanke tulemusel sõlmiti perioodiks 01.04.2019-30.11.2019 leping MTÜ-ga Lääne-Viru
Jäätmekeskus. Nimetatud perioodil koguti aia- ja haljastusjäätmeid 287 tonni. Lepingu
kogumaksumuseks kujunes 15304 eurot, millest 4512 eurot moodustas haldamise tasu ja
10792 eurot jäätmete käitlemine.
Lepingu perioodil vastuvõetavate aia- ja haljastusjäätmete hinnanguline kogus on kuni 800
tonni. Jäätmete käitlemise eest tasutakse ühekordse maksena vastavalt tegelikule jäätmete
kogusele tonni hinna alusel.
Halduskoormuse vähendamiseks ning järjepideva ja kvaliteetse teenuse tagamiseks on mõistlik
hange viia läbi kolmeks aastaks.
Hankelepingu eeldatav maksumus on kuni 50 000 eurot.
Õigusakti rakendamisega kaasnevad kulud kaetakse valla eelarvest ja planeeritakse eelolevate
perioodide eelarvetesse vastavalt riigihanke tulemusel pakutud maksumusele.
Eelnõu ja seletuskirja koostaja
Eelnõu esitaja ja ettekandja

hankespetsialist Ene Orgusaar
Esitaja Tapa vallavalitsus,
ettekandja hankespetsialist Ene Orgusaar
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