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Jäätmed tuleb uuest
aastast koguda liigiti

Kõlleste liitus
viie valla ühise
jäätmekavaga

Viimastel kuudel on
meedias väga palju juttu
olnud olmejäätmete
liigiti kogumisest. Tänu
üldisele meediamürale
on meile saabunud ka
palju selle teemaga
seotud küsimusi.

Kõlleste vallavolikogu kinnitas 31. augustil
viie valla - Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste ühise jäätmekava
aastateks 2007 kuni 2011.

Inimeste peamine mure
on prügiveo hind. Teadupärast on piirkondades,
kus ei ole korraldatud jäätmete liigiti kogumist, jäätmete äraveo hind oluliselt
kõrgem.
1. jaanuarist 2008 peab
eraldi koguma järgmised
jäätmete liigid:
- Paber ja kartong: ajalehed, ajakirjad, kataloogid,
reklaammaterjal, joonistuspaber, kaustikud, ümbrikud, ilma kaaneta raamatud, pappkastid, -karbid jm. puhtad paberpakendid.
- Pakendid: kõik plast,
metall, klaas ning joogikartong (piima, mahla jms.
pakend) ning kile (leiva,
piima jms pakendid).
- Ohtlikud jäätmed
- Biolagunevad aia ja
haljastusjäätmed
Kahte viimast liiki on
juba pikemat aega eraldi
kogutud.
Jäätmete liigiti kogumine ei tähenda seda, et igal
majapidamisel peab olema
mitu erinevat prügikasti,
kuhu eri liiki prügi pannakse. Omavalitsus peab
olema loonud inimestele
võimaluse liigiti kogutud
jäätmed selleks ettenähtud
konteineritesse viia.
Kõlleste vallas on olukord järgmine:
Ohtlikud jäätmed on
võimalik ära viia Krootuse

Kahjuks leidub veel inimesi, kes viivad oma prahi metsa alla. Käesolev pilt on
tehtud Krootuse lähedal metsas.
Foto: erakogu.

küla katlamaja juures asuvasse ohtlike jäätmete konteinerisse. Paberi ja kartongi konteinerid paigutatakse veel selle aasta lõpus esmalt Krootuse kaupluse
juurde, Krootuse korterelamute lähistele, Ihamaru
kaupluse juurde ning
Piigaste mõisa lähistele. Pakendikonteinerid paigaldatakse Krootuse ja Ihamaru kaupluse juurde ning
Piigaste mõisa lähistele.
Suveks on plaanis lisada
veel mõned konteinerid
erinevatesse paikadesse
Kõlleste valla territooriumil.
Seega võin rahustada
kõiki Kõlleste valla elanikke, et meie vallas on korraldatud jäätmete liigiti kogumine. Vastav teade on
edastatud ka hetkel meie
vallas toimetavatele jäätmeveofirmadele.
Inimese mureks jääb eelpool loetletud jäätmed ko-

dus eraldi koguda ning
seejärel selleks ettenähtud
konteineritesse viia. Kodusesse prügikonteinerisse võib paigutada kõik
ülejäänud jäätmed, mida

eelpool nimetatud ei ole.
Mõistvat suhtumist
ning edukat sorteerimist
soovides
PIRET TOMSON

Kui kaua lagunevad jäätmed looduses?
Meeldetuletuseks mõnede jäätmete lagunemise aeg
looduses:
paber – 2,5 kuud
apelsinikoored – 6 kuud
piimapakk (tetra) – 5 aastat
sigaretikoni – 12 aastat
plastkott – 10-20 aastat
ühekordne mähe – 75 aastat
konservikarp – 100 aastat
õllepurk – 200–500 aastat
Pane tähele! Ära kunagi ega kusagil põleta kile –ega
kummitooteid.
Seo alati oma prügikott enne konteinerisse panemist
kinni, nii hõlbustad prügi käitlemist.
Ohtlikud jäätmed (patareid, akud, külmikud, telerid
jmt) too Krootuse ohtlike jäätmete kogumispunkti katlamaja juures.
Komposteeri kõik jäätmed, mis seda võimaldavad.

EVA RAUP

Jäätmekava on Kanepi, Kõlleste, Laheda,
Valgjärve ja Vastse-Kuuste valdade jäätmekäitlust korraldav ja suunav dokument, mis
määrab jäätmekäitluse arengusuunad järgnevaks viieks aastaks.
Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja
Vastse-Kuuste valla jäätmekava 2007 – 2011
koostamisel anti ülevaade ja analüüsiti jäätmemajanduse hetkseisu valdades. Sellest
lähtuvalt toodi välja valla jäätmemajanduses
olevad probleemid, püstitati eesmärgid jäätmemajanduse arendamiseks 2011. aastani ja
koostati tegevuskava püstitatud eesmärkide
täitmiseks.
Lisaks toodi jäätmekavas ära eesmärkide
täitmiseks vajalikud ettevalmistavad tegevused, mis tuli ellu viia 2007. aasta jooksul.
Valdades tekkivad olmejäätmed ladestatakse hetkel peamiselt Adiste ja Aardlapalu
prügilates. Samas ei kasuta suur osa elanikkonnast üldse jäätmekäitlusteenust. Sellest
tulenevalt on järgneva perioodi valdade põhiülesandeks jäätmeveo korraldamine ning
jäätmevaldajate prügi maksimaalne taaskasutusse või ladustusse suunamise tagamine.
Kõikides valdades on sisse seatud ohtlike
jäätmete ning olmes tekkivate pakendijäätmete ja vanapaberi kogumisvõrgustik.
Samas ei saa alates aastast 2009 piirkonnas
tekkivaid jäätmeid enam ladestada nõuetele
mittevastavatesse prügilatesse (Adiste,
Aardlapalu, Räpo). Kõlleste vallas koostatakse üldplaneeringut, mille käigus kaalutakse
võimalikke asukohti Kagu-Eesti jäätmekeskuse rajamiseks. Jäätmekeskuse võimalik
paiknemine Kõlleste vallas aitaks väga palju
kaasa jäätmekäitluse arengule piirkonnas –
vähendaks jäätmete veokulusid, samuti
oleks selle rajamine lahendus mitmete jäätmeliikide (biojäätmed, ehitusjäätmed, probleemtoodete jäätmed) käitlemiseks.
Valdades on mitmed vajalikud tegevused
juba tehtud, kuid mitmed projektid on tarvis
veel koostada, ellu viia ning tööle rakendada.
Täpsemalt saab jäätmekavaga tutvuda
valla kodulehel.

Käsil on valla üldplaneeringu koostamine
Kõlleste valla üldplaneering on oluline arengudokument, mis võimaldab vallal paika panna
arengu eelistused ja
määrab ära valla territooriumil oleva maa
kasutuse tulevikus.
Üldplaneeringu eesmärgiks on kogu valla
ruumilise arengu kavandamine ja sellega määratakse avaliku protsessi
käigus valla territooriumi arengu põhisuunad ja
maakasutustingimused,
samuti detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud, täpsustatakse tiheasutusalad ning rohelise võr-

gustiku ja väärtuslike
maastike piire.
Käesolevaks hetkeks
on üldplaneeringu protsess jõudnud nii kaugele,
et kaardistatud on olemasolevad andmed ning
peale esimest avalikku
koosolekut saab hakata
tegelema planeerimisega.
Üldplaneeringu käigus on kõigil kodanikel
või laiemalt Kõlleste valla arengust huvitatud
inimestel võimalus kaasa
rääkida. Kõik ettepanekud ning arvamused on
oodatud.
Üldplaneeringu orienteeruv ajakava on järgmine:

jaanuar - mai 2008
maakasutustingimuste
ja eskiislahenduse väljatöötamine
juuni 2008 ü l d p l a neeringu eskiislahenduse väljatöötamine
juuli - september 2008
üldplaneeringu kooskõlastamine
november 2008
avalikud arutelud ja väljapanekud
detsember 2008
üldplaneeringu kehtestamine
Kõlleste valla üldplaneeringu raames tuleb lisaks paljudele muudele
asjadele otsustada ühisel
jõul ja nõul ka olulise
ruumilise objekti asu-

koht. See tähendab, et tuleb otsustada, kas
Kõlleste vallas leidub
paika, kuhu on võimalik
rajada Kagu-Eesti Jäätmekeskus.
Kahtlemata on jäätmekeskuse võimaliku asukoha leidmine oluline
osa Kõlleste valla üldplaneeringust, kuid ära ei
tohi unustada teisi olulisi punkte. Üldplaneering
on dokument, mille alusel edasine elu ning
areng reaalselt kulgema
hakkab.
Seetõttu on väga oluline oma arvamus välja
öelda, et tulevikus segadusi vältida.

Tule
üldplaneeringu
avalikule
arutelule!
20. detsembril kell 16.00 toimub
Kõlleste vallavalitsuse saalis
(Krootuse küla) valla üldplaneeringu
lähteseisukohti tutvustav ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) programmi avalik
arutelu.

