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Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 28 lg 1 p 8, jäätmeseaduse § 66 lg 2,
§ 67 lg 1 ja lg 3, § 68 lg 1, riigihangete seaduse § 6 lg 2 ja Tapa Vallavolikogu 30.10.2014
määruse nr 25 “Tapa vallavara valitsemise kord” § 7 lg 2 ning juhindudes haldusmenetluse
seadusest:
1. Anda nõusolek Tapa Vallavalitsusele viia läbi riigihange korraldatud jäätmeveo teenuste
kontsessiooni andmiseks Tapa vallas.
2. Sõlmida korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaga leping kestusega 5 (viis) aastat.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Urmas Roosimägi
Vallavolikogu esimees
Eelnõu oli arutlusel 01.10.2015 toimunud vallavalitsuse istungil ning 15.10.2015 toimunud
majanduskomisjoni istungil.

Seletuskiri Tapa Vallavolikogu
korraldamiseks” juurde.
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Tapa Vallavalitsus viis 2010. a läbi konkursi „Ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks
Tapa valla veopiirkonnas“.
Konkursi tulemusel sõlmiti korraldatud jäätmeveo leping AS-ga Veolia Keskkonnateenused
(praegu AS Eesti Keskkonnateenused) viieks aastaks kehtivusega kuni 31. märts 2016.a.
Seoses lepingu lõppemisega on vajalik sõlmida teenuse osutamiseks uus leping.
Käesoleva otsuse vastuvõtmise vajalikkus Tapa Vallavolikogu poolt tuleneb järgmistest
õigusaktidest:
- Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) § 22 lg 1 p 8 kohaselt kuulub volikogu
ainupädevusse kontsessioonikokkulepete alusel kohustuste võtmise küsimuse üle otsustamine.
- Tapa Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 25 „Tapa vallavara valitsemise kord“ § 7 lg 2
kohaselt tuleb riigihangete korraldamisil järgida riigihangete seadust ja vallavalitsuse poolt
kehtestatud hankekorda.
- Jäätmeseadus

§ 66 lg 2 kohaselt korraldab kohaliku omavalitsuse üksus oma haldusterritooriumil
olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete
tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu
võib hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui see on vajalik käesoleva seaduse
nõuete täitmiseks või seda tingib oluline avalik huvi.
- § 67 lg 1 kohaselt korraldab kohaliku omavalitsuse üksus korraldatud jäätmeveo teenuse
osutaja leidmiseks iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega teenuste
kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust.
- § 67 lg 3 kohaselt koostab kohalik omavalitsus koostab korraldatud jäätmeveo teenuse
tellimiseks teenuste kontsessiooni läbiviimisel hankedokumendid, lähtudes riigihangete seaduse
§ 31 lõikes 2 sätestatust ning arvestades käesolevas lõikes toodud erisusi. Korraldatud jäätmeveo
hankedokumentides määratakse muu hulgas alljärgnevad tingimused:
1) veopiirkond;
2) veetavad jäätmeliigid;
3) eeldatavad jäätmekogused;
4) jäätmekäitluskoht;
5) hankelepingu kestus;
6) veotingimused – veo sagedus, aeg ja tehnilised tingimused;
7) toimingud, mille eest jäätmevedaja võtab teenustasu;
8) veopiirkonnas asuvate ühepereelamute ja mitme korteriga elamute arv ning korterite arv
mitme korteriga elamutes.
- § 68 lg 1 alusel on korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemusel kohaliku omavalitsuse
üksusega hankelepingu sõlminud isikul õigus osutada korraldatud jäätmeveo teenust määratud
jäätmeliikide osas ja veopiirkonnas. Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaga sõlmitava
hankelepingu kestus on kuni viis aastat.
Riigihangete seadus (RHS):
- § 6 lg 2 alusel teenuste kontsessiooni andmine käesoleva seaduse tähenduses toimub
hankelepinguga, mille esemeks on CPV määruse VI ja VII lisas nimetatud teenuste tellimine ja
mille kohaselt tasu teenuse osutamise eest seisneb kontsessionäärile antud õiguses osutada seda
teenust ja saada selle teenuse kasutajatelt tasu teenuse osutamise eest või selles õiguses koos
hankija rahalise maksega.
Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni läbiviimisest ei tulene vallale rahalisi kohustusi.
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