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Jäätmekäitlusega seotud
toetusmeetmed
Keskkonnaprogramm:
Jäätmemajanduse ja keskkonnakorralduse
alamprogrammid.

Struktuurivahendid:
• Ühtekuuluvusfond: Veemajanduse ja jäätmekäitluse
arendamise prioriteetne suund – 6 nö jäätmemeedet.
• Euroopa Regionaalarengu Fond: “Taastuvenergiaallikate
laialdasem kasutamine energia tootmiseks” meede

Keskkonnaprogramm (1)
• Rahastatakse saastetasude seaduse aluse kogutud
vahenditest.
• Taotlusvoorud 2 korda aastas.
• Viimane vooru tähtaeg oli 15.veebruar. Uus sügisel.
• Toetatakse jäätmete alamprogrammist:
• ohtlike jäätmete käitlussüsteemide arendamist,
• ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamist,
• omanikuta ohtlike jäätmete käitlemist,
• jäätmejaamade ja ümberlaadimisjaamade ehitamist
maksumusega alla 5 mlj krooni,
• jäätmekogumiskoha rajamist,
• uute taaskasutussüsteemide väljaarendamist ja
käitlustehnoloogiate väljatöötamist.

Keskkonnaprogramm (2)
• Toetatakse keskkonnakorralduse alamprogrammist:
• tootmises jäätmeteket vähendavate tehniliste meetmete
väljatöötamist ja juurutamist,
• radioaktiivsete jäätmete nõuetele vastava käitlemise tagamist.
• Erinõuded KOV jur isikutest taotlejatele jäätmekäitluse programmist:
• kehtestatud KOV jäätmekava,
• kehtestatud jäätmehoolduseeskiri
• korraldatud jäätmevedu (haldusterritooriumil > 1500 in.).
• Kui taotletakse toetust jäätmeprojektile üle 1 miljoni krooni:
• Taotlejaks vähemalt 5 omavalitsuse poolt moodustatud
juriidiline isik (va väikesaared),
• omavalitsustel peab olema ühiselt koostatud jäätmekava ja

jäätmehoolduseeskiri.
Lisainfo: Ulvi Tuisk, ulvi.tuisk@kik.ee, 6274 190

Struktuurivahendid
• ÜF meetmed jäätmekäitluse valdkonnas:
• Meede: Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine (630
mlj krooni)
• Meede: Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste laiendamine (50 mlj
krooni)
• Meede: Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste rajamine (150 mlj
krooni, avanemata)
• Meede: Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise
arendamine (620 mlj krooni)
• Meede: Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate
sulgemine ja korrastamine (850 mlj krooni)
• Meede: Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate (tuhaväljade) sulgemine
ja tuhaärastussüsteemi uuendamine (500 mlj krooni)
•

ERDF meede “Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia
tootmiseks” - 16.11.2009 rahastati 21 projekti, millest 4 on seotud
biojäätmetest toodetud biogaasi kasutamisega elektri ja soojuse
koostoomisel.
Meetme lisainfo: Jaanika Lilienberg, jaanika.lilienberg@kik.ee, tel 6274 124

Nõuetele mittevastavate
tavajäätmete prügilate sulgemine
Toetatakse riigi jäätmekava 2008–2013 lisas 4 nimetatud
keskkonnanõuetele mittevastavate prügilate korrastamist.
Taotlejaks:
• kohaliku omavalitsuse üksused;
• prügila sulgemise kohustusega juriidilised isikud.

• Omafinantseering vähemalt 10%.
• Seisuga 24.03.2010 rahastatud 11 projekti summas ca 351 mlj
krooni.
• III taotlusvoor kestab, taotlusi võib esitada jooksvalt kuni rahaline
maht on rahastusotsustega kaetud.
• 16.juuliks 2013 peavad kõik nõuetele mittevastavad prügilad olema
korrastatud!
Meetme lisainfo: Triin Väljataga, triin.väljataga@kik.ee, tel 6274 115

Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate
prügilate sulgemine ja korrastamine
• Toetatakse Kohtla-Järve ja Kiviõli põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete
keskkonnanõuetele mittevastavate prügilate sulgemist ja
korrastamist.
• Toetuse saajaks on Keskkonnaministeerium.
• Rahastatud 2 projekti summas ca 850 mlj krooni.

Meetme lisainfo: Merike Üts, merike.uts@kik.ee, tel 6274 117

Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate
(tuhaväljade) sulgemine ja
tuhaärastussüsteemi uuendamine
• Toetatakse Narva elektrijaamade tuhaärastussüsteemi uuendamist ja
keskkonnanõuetele mittevastava prügila (Ahtme tuhavälja)
korrastamist.
• Toetuse saajaks Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS ja KohtlaJärve Soojus AS.
• Tegemist riigiabiga, millele taotletakse riigiabiluba.

Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste
laiendamine ja rajamine

Laiendamise meede
• Toetatakse jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamist, mis
teenindavad alates 16. juulist 2009 Kagu-Eestit.
• Taotlejaks võib olla kohalike omavalitsuste üksuste poolt
asutatud juriidiline isik.
• Omafinantseering 15% finantseerimisvajakust.
• I vooru laekus 1 taotlus.
Meetme lisainfo: Martin Sõmer, martin.somer@kik.ee, tel 6274 188

Rajamise meede
Meede avanemata. Meetme määrus kehtestamata.

Jäätmete kogumise, sortimise ja
taaskasutusse suunamise arendamine (1)

Toetatavad tegevused:
• jäätmekäitluskeskuse või ümberlaadimisjaama või jäätmejaama
rajamine, mille abikõlblike kulude suurus on vähemalt 5 miljonit
krooni;
• liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamine;
• jäätmete, mille taaskasutusvõimalus on puudunud või on madal,
ringlussevõtu arendamine, mis on seotud õigusaktidega kehtestatud
jäätmete taas- ja korduskasutamise sihtarvude täitmisega.
NB! toetust ei anta jäätmete masspõletamise ja jäätmekütuse tootmise
arendamiseks.

Jäätmete kogumise, sortimise ja
taaskasutusse suunamise arendamine (2)

Taotlejaks:
1) kohalike omavalitsuste üksuste asutatud juriidiline isik
(MTÜ või OÜ/AS, mille asutanud väh 3 KOVi)
• jäätmekäitluskeskuse või ümberlaadimisjaama või jäätmejaama
rajamiseks;

NB! erinõuded – jäätmekava, jäätmehoolduseeskiri, KOJV.
2) Eestis registreeritud äriühing
• liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamiseks;
• jäätmete, mille taaskasutusvõimalus on puudunud või on madal,
ringlussevõtu arendamiseks (seotus sihtarvudega).

Jäätmete kogumise, sortimise ja
taaskasutusse suunamise arendamine (3)
Sihtarvud
• pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvud on sätestatud
pakendiseaduses § 36 (klaas-, paber-, kartong-, metall-, plast-,
puitpakendid).
• patarei- ja akujäätmete taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvud on
sätestatud Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2008. a määruses nr 124
„Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise
ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja
sihtarvude saavutamise tähtajad“ §36.
• elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete taaskasutamisele ja
ringlussevõtu sihtarvud on sätestatud Vabariigi Valitsuse 20. aprilli
2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud
jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või
kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise
tähtajad“ § 36.
• romusõidukis sisalduvate materjalide kordus- ja taaskasutamise
sihtarvud on sätestatud Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2004. a
määruse nr 352 „Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale
tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud
ning rakendamise tähtajad“ § 4.

Jäätmete kogumise, sortimise ja
taaskasutusse suunamise arendamine (4)
• I taotlusvooru laekus 14 taotlust.
• II taotlusvoor on väljakuulutatud. Taotluste esitamise
tähtaeg 5.04.2010.
• Meetme määrus muutmisel.

Meetme lisainfo: Triin Väljataga, triin.valjataga@kik.ee, tel 6274 115

Tänan tähelepanu eest!

Merike Üts
merike.uts@kik.ee
6274 117

