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Kohaliku omavalitsuse tasandil võib kaitstavaks
loodusobjektiks olla maastik, väärtuslik põllumaa, väärtuslik
looduskooslus, maastiku üksikelement, park, haljasala või
haljastuse üksikelement, mis ei ole kaitse alla võetud kaitstava
looduse üksikobjektina ega paikne kaitsealal.
KOV algatab loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise
menetluse ning avaldab vastava teade kohalikus ajalehes.
Valla- või linnavalitsuses pannakse tutvumiseks välja
loodusobjekti kaitse alla võtmise otsuse eelnõu
KOV tasandil kaitstav loodusobjekt võetakse kaitse alla
volikogu määrusega: (1) kehtestatud üldplaneeringu või
detailplaneeringu alusel või (2) ilma planeeringut koostamata
volikogu määrusega.
Loodusobjekti kaitse alla võtmise otsustanud KOV või tema
poolt valitsema volitatud valla- või linnaasutus on
loodusobjekti valitseja
Loodusobjekti valitseja tähistab kaitseala, hoiuala, kaitstav
looduse üksikobjekt ja KOV tasandil kaitstava loodusobjekti
nii, et kaitstava loodusobjekti asukohast looduses oleks
võimalik mõistlikul viisil aru saada.
KOV tagab üld- ja detailplaneeringuga avalikud
juurdepääsuvõimalused kallasrajale.
Ehituskeeluvööndi vähendamiseks esitab KOV
Keskkonnaametile taotluse ja planeerimisseaduse kohaselt: (1)
vastuvõetud üldplaneeringu; (2) kehtestatud üldplaneeringu
muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu;
(3) vastuvõetud detailplaneeringu, kui kehtestatud
üldplaneering puudub.
KOV teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku uue tiheasustusala
moodustamiseks ranna või kalda piiranguvööndis.
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KOV kehtestab supelranna kasutamise ja hooldamise korra ja
määrab supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse
detailplaneeringuga või selle puudumisel ehitusmäärusega.
KOV määrab piirkonna looduse eripära, kultuuri, asustust ja
maakasutust esindavate väärtuslike maastike või nende
üksikelementide kaitse ja kasutamise tingimused.
KOV annab loa tiheasustusalal asuvate üksikpuude, välja
arvatud kasvava metsa metsaseaduse tähenduses ja viljapuude,
raiumiseks ning kehtestab loa andmise tingimused ja korra.
KOV sõlmib lepingu maaomaniku või mõne muu isikuga, mille
alusel püsielupaiga valitseja korraldab kaitsekorra või
tegevuskava kohaseid töid.
Valla- või linnavalitsus on käesoleva seaduse §-des 71, 73 ja 74
sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja.
KOV seab planeeringuga piirangud lageraie tegemisel langi
suurusele ja raievanusele planeeringuga asula või rajatiste
kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või
tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku
tõkestamiseks määratud metsa majandamisel.
Metsatulekahju ennetamiseks KOV teatab sellest kohalikus või
maakonna ajalehes ja ka muudes kohalikes
massiteabevahendites, keelates (1) metsa kasutamine puidu
saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks
ning rekreatsiooniks; (2) võõras metsas viibimine, välja arvatud
teenistusülesannete täitmisel.
KOV üksus korraldab oma territooriumil hulkuvate loomade
püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist
KOV üksus annab tegutsemisloa loomaaia tegevusloa
taotlejale.
KOV üksus rakendab loomaomanikult äravõetud looma
pidamiseks asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha
seaduses sätestatud korras.
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Loomakaitseseaduse rakendusaktidest:
KOV üksus korraldab hulkuvate loomade paigutamise
varjupaika. (§ 3)
KOV üksus korraldab hulkuva looma kirjelduse avalikustamise
hulkuva looma omaniku kindlakstegemiseks või uue omaniku
leidmiseks. (§ 4)
KOV üksus korraldab hulkuva looma kirjelduse võimalikult
laialdase avalikustamise veebilehel, ringhäälingus,
trükiajakirjanduses või muul viisil, mis tagab selle jõudmise
võimalikult kiiresti igaüheni, kes teavet vajab. (§ 4)
Omaniku kindlakstegemise korral korraldab KOV üksus looma
tagastamise omanikule. KOV üksus annab looma uuele
omanikule, kui looma omanikku ei ole võimalik kindlaks teha.
(§ 4)
KOV korraldab looma hukkamise «Loomakaitseseaduse» § 18
kohaselt ja arvestades teisi selle seaduse nõudeid. (§ 5)

26.

KOV-d määravad oma esindaja või esindajad (kuni 3 inimest)
loomaaia tegevuslubade komisjoni. (§ 4)

27.

KOV korraldab koerte ja vajaduse korral teiste lemmikloomade
üle arvestuse pidamist.
KOV korraldab omanikuta koduloomade püüdmist, pidamist ja
hukkamist vastavalt loomakaitseseadusele.
KOV esindaja osaleb kohalikus loomatauditõrje komisjonis
Valla- või linnavalitsus korraldab munitsipaalmaal, mida ei ole
kasutusse antud, tõrjeabinõude rakendamise.
Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas:
annab nõusoleku vee erikasutuseks
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VV määr.
Hulkuvate loomade
püüdmise,
pidamise ja nende
omaniku
kindlakstegemise
ning hulkuvate
loomade
hukkamise kord
(RT I 02, 34, 212)
VV määr.
Loomaaia
tegevusloa
taotlemisel
esitatavate
dokumentide
loetelu, taotluse
menetlemise ja
tegevusloa
väljastamise kord
(RT I 04, 62, 411)
Loomatauditõrje
seadus § 11
§ 12
§ 48
Taimekaitseseadu
s § 13
Veeseadus (RT I
94, 40, 655)
§ 3/2
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korraldab KOV-le kuuluvate veekogude haldamist
korraldab veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede
likvideerimist
kehtestab ajutised piirangud avalikult kasutatavate veekogude
kasutamisele vastavalt käesoleva seaduse § 7 lõikele 4;
kehtestab reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja
korraldab ja tagab meetmeprogrammis kavandatud meetmete
elluviimist vastavalt oma pädevusele.
KOV üksuse üld- ja detailplaneeringute ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel, uuesti läbi
vaatamisel ja muutmisel arvestatakse pinna- ja põhjavee ning
kaitset vajavate alade kaitse keskkonnaeesmärkide
saavutamiseks koostatud meetmeprogrammi
KOV annab kirjaliku nõusoleku avalikult kasutatavate
veekogude nimekirjast ühe kinnisasja piires asuva
eraõiguslikule isikule kuuluva väljavooluga seisuveekogu või
vooluveekogu osa välja arvamiseks
KOV piirab ajutiselt inimese tervise ja turvalisuse tagamiseks
avalikult kasutatava veekogu või selle osa avalikku kasutamist,
olles selle eelnevalt kirjalikult kooskõlastanud
Keskkonnaametiga, ning kui piiratakse veesporti või veel
liikumist, siis lisaks ka Veeteede Ametiga.
KOV avaldab avalikult kasutatava veekogu avaliku kasutamise
ajutise piiramise teate kohalikus või maakondlikus ajalehes ja
võimalusel ka muudes kohalikes massiteabevahendites enne
ajutise piirangu kehtestamist.
KOV piirab joogivee kasutamist, kui seda ei jätku inimeste
ning ravi- ja haridusasutuste joogi- ja toiduvalmistamisvajaduse
rahuldamiseks.
Omavalitsus, kes omab või valdab käesoleva seaduse
jõustumise ajal töötavat joogiveehaaret voolu- või
seisuveekogust, ei pea veekogu omanikult nõusolekut saama
või temaga lepingut sõlmima. Selle omavalitsuse kasuks
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seatakse kasutusvaldus vee erikasutusõigusele, mis on
kitsendatud joogivee võtmisele ja veekogu hooldamisele
Neid kasutusvaldusest tulenevaid õigusi ja kohustusi teostab
veehaaret omava või valdava kohaliku omavalitsuse poolt
määratud isik.
KOV piirab elanike olmevajaduste rahuldamiseks erakorraliste
asjaolude (loodusõnnetus, veeavarii) puhul joogivee
kvaliteediga vee kasutamist tootmises.
KOV kannab Keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud
reoveekogumisalade piirid pärast nende kinnitamist
üldplaneeringule koos perspektiivis ühiskanalisatsiooniga
kaetava alaga, mis ei ole määratud reoveekogumisalaks.
KOV peab põhjavee kaitseks reoveekogumisalal tagama
ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks
reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse, välja
arvatud reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie
ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul
KOV annab nõusoleku jäätmete uputamiseks veekogusse või
põhjaveekihti, kui veekogu on eraomandis
KOV annab Keskkonnaameti nõusolekul loa veekogu
sanitaarkaitsealal veekogu või sanitaarkaitseala enda
korrashoiuks vajalike käesoleva seaduse § 28/1 lõikes 1
nimetamata tööde tegemiseks.
KOV annab ehitusseaduse kohase kirjaliku nõusoleku puuraugu
ja sellise puurkaevu rajamiseks, mille projektikohane tootlikkus
on alla 10 kuupmeetri ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50
inimese vajaduseks.
KOV kooskõlastab või keeldub selle kooskõlastamisest
puurkaevu või puuraugu asukoha ning arvestab seejuures üldja detailplaneeringut, KOV ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid
teeninduspiirkondasid.
KOV edastab enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud

SM KOV

20.09.11

§ 14
§ 24/1
§ 24/1

§ 25 (RT I 09, 3,
15)

§ 28/1 (RT I 09,
20, 131)
§ 28/1

§ 30

§ 30

§ 30
5

KOV ülesanded

53.
54.
55.

56.
57.
58.

59.
60.

61.
62.

LOODUS, MAAVARAD, VESI, ÕHK, MAAPARANDUS, KESKKONNAKAITSE

ehitusloa väljastamist või kirjaliku nõusoleku andmist
puurkaevu või puuraugu rajamise taotluse Keskkonnaametile
kooskõlastamiseks
Kui Keskkonnaamet puurkaevu või puuraugu rajamise taotlust
ei kooskõlasta, keeldub KOV ehitusloa väljastamisest või
kirjaliku nõusoleku andmisest
KOV annab maaomaniku ja veekasutaja nõusolekul loa
veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavate tööde
tegemiseks veekogul ja veekaitsevööndis
KOV kriisireguleerimisplaanide, veemajanduskava,
maaparandushoiukava, üld- ja detailplaneeringute koostamisel
arvestatakse üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavas
kehtestatud nõudeid, erisusi, kitsendusi ning asjakohaste
meetmete rakendamise vajadust
KOV osaleb üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava
rakendamise korraldamisel.
KOV annab kirjalikult oma arvamuse üldgeoloogilise
uurimistöö loa või uuringuloa taotluse ning taotluse kohta
tehtava otsuse eelnõu kohta.
KOV annab oma arvamuse pärast keskkonnamõju hindamise
aruande heakskiitmist, kui kavandatava tegevusega kaasneb
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse tähenduses oluline keskkonnamõju
KOV teatab kirjalikult oma arvamuse kaevandamisloa andja
poolt saadetud kaevandamisloa taotluse ning taotluse kohta
tehtava otsuse eelnõu kohta.
KOV annab oma arvamuse pärast keskkonnamõju hindamise
aruande heakskiitmist, kui kavandatava tegevusega kaasneb
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse tähenduses oluline keskkonnamõju
KOV esindaja osaleb korrastamistööde vastuvõtukomisjonis
Valla- või linnavalitsus kooskõlastab kirjalikult riigi- või
munitsipaalomandisse kuuluva kinnisasja kasutamiseks
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6

KOV ülesanded

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.

72.
73.

74.

LOODUS, MAAVARAD, VESI, ÕHK, MAAPARANDUS, KESKKONNAKAITSE

üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu
Valla- või linnavolikogu kehtestab munitsipaalomandisse
kuuluva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise
korra.
Valla- või linnavalitsus korraldab munitsipaalomandisse
kuuluva kinnisasja andmist maavaravaru kaevandamiseks.
Valla- või linnavolikogu kehtestab munitsipaalomandisse
kuuluva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise
aastase tasumäära.
Valla- või linnavalitsus on mullakaitsenõuete rikkumisel
väärteo kohtuväline menetleja.
KOV viib läbi linna või valla territooriumil maakorraldust.
KOV või tema volitatud isik viib läbi eeltööd ümberkruntimise
otstarbekuse, vajalike maakorraldustoimingute ja
maakorralduspiirkonna ulatuse määramiseks ning osaliste ja
maakorralduskulude selgitamiseks.
KOV keeldub oma otsusega ümberkruntimise menetluse
algatamisest, kui: (1) ümberkruntimisel ei ole võimalik
arvestada maakorralduse nõudeid; (2) ümberkruntimise
läbiviimine rikub omaniku õigusi või kahjustab üldisi huvisid.
KOV või tema volitatud isik selgitab kinnistusraamatu kannete
ja riikliku maakatastri andmetel võimalikud maakorralduse
osalised
KOV saadab ümberkruntimise algatamise teate kõigile
eeldatavatele osalistele ning avaldab ümberkruntimise teate
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, näidates ära selle
eesmärgi ja puudutatud kinnisasjade loetelu
KOV või tema poolt volitatud isik korraldab pärast eeldatavate
osaliste selgitamist koosoleku ümberkruntimise eesmärgi,
osaliste ja maakorralduspiirkonna kindlaksmääramiseks ning
ümberkruntimise algatamise otsustamiseks
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KOV algatab ümberkruntimise eelkava ja käesoleva seaduse §
20 sätestatud osaliste koosoleku protokolli alusel. KOV
volikogul on õigus enne käesoleva paragrahvi 2. lõikes
sätestatud ümberkruntimise algatamist osalise põhjendatud
taotlusel kinnisasi või selle osa maakorralduspiirkonnast välja
arvata.
KOV volikogu kinnitab ümberkruntimise algatamise otsusega
ümberkruntimise eelkava. KOV teeb ümberkruntimise
algatamise otsuse avalikult teatavaks.
KOV esitab nõude kinnisomandi kitsenduste rikkumisel endise
olukorra taastamiseks või tekitatud kahju hüvitamiseks
KOV teeb otsuse ümberkruntimise osaliste läbirääkimiste
käigus kirjalikult sõlmitud kokkulepetest ja nõusolekutest
loobumise kohta.
KOV määrab maakorralduse nõuete ja endiste kinnisasjade
väärtuse alusel kinnisasja koormavate asjaõiguste muutmise,
piiride asukoha, hüvituse suuruse ja tasaarvestuse või muud
ümberkruntimise läbiviimiseks vajalikud asjaolud, kui osalised
ei ole läbirääkimiste käigus kokku leppinud.
KOV teeb otsuse ümberkruntimiskava muutmise kohta.

§ 21

KOV volikogu kinnitab kava, kui 2/3 maakorralduse osalistest,
kelle kinnisasjad hõlmavad vähemalt 1/2
maakorralduspiirkonnast, on kava kooskõlastanud.
KOV teeb kava kinnitamise otsuse posti teel või elektrooniliselt
teatavaks kõigile osalistele. Teates näidatakse kavaga tutvumise
võimaluse aeg ja koht. Kava kinnitamise otsus tehakse avalikult
teatavaks kohalikus ajalehes.
KOV annab keskkonnaministri kehtestatud lubatud
püügivahendite arvu piires püsiasustusega väikesaari
ümbritseval veealal kalapüügiks kalastuskaardi.
KOV organ või asutus teostavad keskkonnajärelevalvet.

§ 26

SM KOV

20.09.11

§ 22
§ 22
§ 24
§ 25

§ 26

§ 30

Kalapüügiseadus
(RT I 95, 80,
1384) § 11
Keskkonnajärelev
alve seadus § 3
8

KOV ülesanded
85.

86.
87.
88.

89.

90.
91.

92.
93.
94.

LOODUS, MAAVARAD, VESI, ÕHK, MAAPARANDUS, KESKKONNAKAITSE

KOV üksuse volikogu kehtestab keskkonnakaitse- ja kasutusalaste otsused ja nende järgimist kontrollivad volikogu
poolt selleks volitatud isikud või asutused, või kui neid ei ole
määratud, siis valla- ja linnavalitsus.
KOV volikogu määrab keskkonnajärelevalve ülesannete
teostamiseks vajalikud isikud või asutused või teostab
järelevalvet valla- või linnavalitsus.
KOV üksus rakendab seaduses sätestatud abinõusid
ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks ja kohustuslike
keskkonnakaitseabinõude elluviimiseks
KOV üksus teavitab Keskkonnainspektsiooni keskkonda
kahjustavast või ohustavast õigusvastasest tegevusest või
loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest tegevusest,
kui selline tegevus seab ohtu inimeste elu, tervise või vara, ning
Maa-ametit maakasutuse, maakorralduse ja maa-arvestuse
nõuete rikkumise juhtumitest.
KOV üksuse volikogu ja valitsus on käesoleva seaduse § 7
lõikes 2 nimetatud ärakirja kohustatud esitama
Keskkonnainspektsiooni või Maa-ameti kirjaliku nõude
saamise järel
Keskkonnakaitseinspektoriks on KOV
keskkonnakaitseinspektor
KOV keskkonnakaitseinspektor on linna- või vallavalitsuse või
muu omavalitsusasutuse ametnik, kellele järelevalvekohustus
on pandud tööülesannete asutusesisese jaotuse või volikogu
otsusega. Tal on tegutsemisõigus töökohajärgse
omavalitsusüksuse territooriumil.
Valla- või linnavalitsus kehtestab omavalitsuse
keskkonnakaitseinspektori tõendi vormi ning valmistamise,
väljaandmise ja äravõtmise korra.

§6

KOV kehtestab korra ja kujunduse KOV
keskkonnakaitseinspektori vormi- ja eririietusele ja selle

§ 14
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väljastamisele.
95.
96.

20.09.11

§ 16

KOV keskkonnakaitseinspektor kontrollib füüsilist ning era- ja § 16
avalik-õiguslikku juriidilist isikut, riigiasutust ja
omavalitsusorganit või -asutust ning nende tegevuskohta, kui
isiku või asutuse tegevus mõjutab või võib mõjutada keskkonda
ning ohustab või võib ohustada inimeste elu, tervist või vara
või kui isik või asutus varub loodussaadust või varjab või
oletatavalt varjab ebaseaduslikult hangitud loodussaadust.

97.
98.

Keskkonnakaitseinspektor oma pädevuse piires kontrollib
keskkonnakaitse- ja -kasutusalaste õigusaktide nõuetest
kinnipidamist;
99. Keskkonnakaitseinspektor oma pädevuse piires peatab
keskkonnakaitse- või -kasutusalaste nõuetega vastuolus oleva
tegevuse ja õiguspärase tegevuse, kui see ohustab inimeste elu,
tervist või vara;
100. Keskkonnakaitseinspektor oma pädevuse piires võtab
keskkonnakaitsealastest nõuetest kinnipidamise kontrollimisel
kontrollproove ja teeb mõõtmisi ning nõuab keskkonna
kaitsega seotud või loodussaaduste kasutamise, vedamise ja
säilitamisega või loodussaadustega tehtavate tehingutega
seotud dokumentide esitamist
101. Keskkonnakaitseinspektor oma pädevuse piires teavitab
ebaseadusliku tegevuse avastamise või kohustuslike
keskkonna-kaitseabinõude rakendamata jätmise tuvastamise
korral õiguserikkujat tema tegevuse või tegevusetuse
lubamatusest ning teeb vajadusel ettekirjutuse või annab suulise
korralduse ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks või
kohustuslike abinõude rakendamiseks.
102. KOV organ teavitab inimest või keskkonda ohustavast
tegevusest, mida ei tohi käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt
peatada, piirkonna elanikkonda ohtu põhjustava isiku kulul
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103. Kohalik omavalitsus teostab keskkonnaseiret temale seadusega
pandud ülesannete täitmiseks või oma töö korraldamiseks.
104. KOV kehtestab keskkonnaseire programmi täitmise ja selle
alusel kogutavate keskkonnaseire andmete töötlemise ja
säilitamise korra., mis on valla või linna keskkonnaseire
aluseks.
105. KOV keskkonnaseire andmeid tuleb koguda, töödelda ja
106. edastada riikliku keskkonnaseire andmete kogumiseks,
töötlemiseks ja edastamiseks kehtestatud nõuete kohaselt.
107. Omavalitsusorganid korraldavad jäätmehoolduse arendamist
oma haldusterritooriumil.
108. Linna- või vallavalitsus volitab isiku, kes lahendab vaidlused
seadme komplektsuse.
109. KOV organ korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti
kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult
suures ulatuses.
110. KOV üksus koostab jäätmehoolduse arendamiseks KOV
üksuse jäätmekava. Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse
olukorda KOV üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja
tõhustamise eesmärke ning meetmeid eesmärkide
saavutamiseks.
111. KOV üksuse jäätmekava ajakohastatakse, kui riigi jäätmekava
ajakohastamise käigus tehtud muudatused puudutavad KOV
üksuse jäätmekava.
112. KOV organ säilitab jäätmekava koostamise käigus kogutud
teabe seaduses sätestatud korras.
113. KOV üksus osaleb riigi jäätmekava eelnõu koostamises.
114. KOV üksus, kelle haldusterritooriumi jäätmekava käsitleb,
võtab seisukoha riigi jäätmekava maakonna jäätmehooldust
käsitleva osa kohta.
115. KOV üksuse jäätmekava eelnõu esitatakse enne selle
vastuvõtmist arvamuse avaldamiseks Keskkonnaametile ning
SM KOV
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maavanemale.
116. KOV üksus korraldab KOV üksuse jäätmekava eelnõu avaliku
väljapaneku ja jäätmekava eelnõu arutamiseks vähemalt ühe
avaliku istungi.
117. Valla- või linnavalitsus vaatab läbi avaliku väljapaneku kestel
ja avalikul istungil esitatud ettepanekud ja vastuväited ning
otsustab vajadusel jäätmekava eelnõu muutmise vastavalt
esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele.
118. Valla- või linnavalitsus teeb jäätmekava avaliku väljapaneku ja
avaliku istungi tulemused teatavaks kohalikus ajalehes
119. KOV üksuse volikogu võtab vastu KOV üksuse jäätmekava.
120. KOV organid korraldavad oma haldusterritooriumil
kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja
nende üleandmist jäätmekäitlejatele, välja arvatud käesoleva
seaduse § 26 lõikes 1 nimetatud juhul.
121. KOV üksuse korraldatud jäätmehooldus:
122. KOV üksusel või viimase volitatud mittetulundusühingul lasub
jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ning nendega
arveldamise kohustus, kui vedava ettevõtja ainsaks kliendiks ja
temale tasu maksjaks on KOV üksus või viimase poolt
volitatud mittetulundusühing.
123. Valla- või linnavolikogu kehtestab määrusega jäätmeliigid,
millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad,
vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse
määramise korra.
124. KOV üksus korraldab iseseisvalt või koostöös teiste KOV
üksustega korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks
teenuste kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses
sätestatust.
125. KOV volikogu võib riigihangete seaduse §-s 13 sätestatud
korras korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega
seonduvate ülesannete täitmiseks volitada teist KOV üksust,
mittetulundusühingut või sihtasutust, mille liige vastav KOV
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üksus on ning mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla
ainult KOV üksused või KOV üksuste liit.
KOV koostab korraldatud jäätmeveo teenuse tellimiseks
teenuste kontsessiooni läbiviimisel hankedokumendid, lähtudes
riigihangete seaduse § 31 lõikes 2 sätestatust ning arvestades
käesolevas lõikes toodud erisusi.
KOV volikogu määrab veopiirkonna, lähtudes eeldatavatest
jäätmekogustest, hoonestusest ning teede- ja tänavatevõrgu
eripärast
Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldaja (KOV)
avalikustab otsuse korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaga
lepingu sõlmimise kohta kohalikus ajalehes.
KOV üksus informeerib kirjalikult jäätmevaldajat päevast, mil
ta on liitunud korraldatud jäätmeveoga
Kirjeldatud tähtaja määramiseks peab KOV üksus eelnevalt
kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja
vabastamist võimaldavad
KOV üksus korraldab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise. KOV üksus võib
korraldada ka muude jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist.
Volikogu kehtestab määrusega jäätmehoolduseeskirja
jäätmehoolduse korraldamiseks KOV üksuses.
KOV üksuse jäätmehoolduseeskirja eelnõu esitatakse arvamuse
saamiseks maavanemale ja Keskkonnaametile,
tervishoiuteenuste osutaja jäätmete käitlemise kord
Terviseametile ja veterinaarteenuste osutaja jäätmete käitlemise
kord maakonna veterinaarkeskusele, kes vajadusel teevad kahe
nädala jooksul ettepanekuid eeskirja täiendamiseks.
KOV üksus asutab määrusega jäätmevaldajate registri ning
kehtestab registri pidamise korra.
Jäätmeluba:
KOV üksuse korraldatud jäätmeveoks on vaja jäätmeluba.
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137. Linna- või vallavalitsus annab loa andjale arvamuse jäätmeloa
taotluse kohta.
138. Valla- või linnavalitsused annavad Keskkonnaministrile ja
keskkonnajärelevalve asutusele andmeid Eestis valmistatavate
või Eestisse sisseveetavate toodete ja nende valmistamisel
kasutatavate ainete ning neist tekkivate jäätmete ja nende
käitluse kohta.
139. KOV üksus või asutus teostab järelevalvet käesolevast
seadusest tulenevate nõuete täitmise üle keskkonnajärelevalve
seaduses sätestatud korras
140. KOV üksus teostab pidevat järelevalvet jäätmehoolduseeskirja
täitmise üle oma haldusterritooriumil.
141. Valla- või linnavalitsus on käesoleva seaduse §-des 120–
12611 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on.
142. KOV üksus või KOV asutus teeb ettekirjutuse maa omanikule,
kellele kuuluval maal jäätmed või saastus asub, jäätmete
käitlemise ja saastuse likvideerimise korraldamiseks, kui
saastajat ei ole kindlaks tehtud ühe aasta jooksul jäätmete
keskkonda viimise asjas süüteomenetluse alustamisest arvates,
samuti juhul, kui jäätmete ja saastuse likvideerimisega ei ole
võimalik keskkonnakaitselistest kaalutlustest lähtuvalt
viivitada.
143. KOV kannab tavajäätmete ning nendest põhjustatud saastuse
likvideerimise kulud, kui KOV üksus ei ole oma
haldusterritooriumil sisse seadnud korraldatud jäätmevedu,
kuigi tal oli see kohustus, või käesoleva seaduse §s 711 sätestatud registri andmetel on üle 2 protsendi
jäätmevaldajatest väljaspool olmejäätmete kogumissüsteemi
144. KOV organ määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi
ja pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestab need
jäätmehoolduseeskirjas
145. KOV üksuse jäätmekavas käsitletakse eraldi pakendi ja
pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldust ning
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väljaarendamist ja seatud eesmärkide saavutamise meetmeid.
146. KOV organ võimaldab taaskasutusorganisatsioonidel täita
käesoleva seaduse §17/1 lõikes 1 sätestatud tingimusi.
147. KOV organ lepib taaskasutusorganisatsiooniga kokku
käesoleva seaduse §17/1 lõikes 1 nimetatud kogumiskohtade
asukoha, kogumiskonteinerite miinimumarvu ja
miinimummahu iga kogumiskoha kohta ning nende
tühjendamissageduse.
148. KOV organ annab nõusoleku pakendijäätmete kogumise
korraldamiseks nende tekkekohal kogumisena. Sel juhul võib
KOV organi nõusolekul vähendada pakendijäätmete
kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud
konteinerite arvu ja mahtu.
149. KOV esindaja osaleb pakendikomisjonis.
150. KOV organ annab nõusoleku pakendatud kauba müüjale, kelle
müügikoha suurus on alla 200 ruutmeetri, sellise pakendi
tagasivõtmise, millele on kehtestatud tagatisraha,
korraldamiseks väljaspool oma müügikoha teenindusmaa piire.
151. Valla- ja linnavalitsus teostab järelevalvet oma
haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise,
kogumise ja taaskasutamise üle
152. Valla- ja linnavalitsus on käesoleva seaduse §-des 29–31
nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja.
153. KOV arvestab omavalitsusüksuse arengukava kinnitamisel ja
ettevõtluse korraldamisel välislepingutest tulenevaid kohustusi
ja nende täitmiseks kinnitatud riiklikke programme.
154. KOV organi tasandil tehakse välisõhu saastatuse taseme
paiksed mõõtmised proovide pideva või perioodilise võtmisega
keskkonnaseire seaduse alusel või välisõhu saasteloa,
keskkonnakompleksloa või jäätmepõletamist käsitleva
jäätmeloaga määratud sagedusega ja kohtadest.
155. KOV organi tasandil on välisõhu saastatuse taseme pidev
mõõtmine kohustuslik tiheasustusega piirkondades, kus
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hindamisele eelnenud viie aasta pisteliste mõõtmiste
tulemustest või modelleerimistulemustest selgub, et
esmatähtsate saasteainete sisaldus välisõhus ületab käesoleva
seaduse §-s 24 nimetatud välisõhu kvaliteedi ülemist
hindamispiiri
KOV organi tasandil paigaldatakse piirkondades, kus lisaks
paiksete mõõtejaamade andmetele saadakse teavet teistelt
keskkonnateavet omavatelt isikutelt, paikseid mõõtejaamu
sellisel arvul ja tagatakse hindamismeetodite selline ruumiline
jaotus, mis on piisav saastatuse taseme määramiseks.
KOV tasandil välisõhu saastatuse taseme pideva seire teostaja
koondab seiretulemused keskkonnaseire seaduses sätestatud
korras ning annab avalikkusele teavet saasteainete välisõhus
sisaldumise ja saasteainete maapinnale sadestumise kohta
raadio, televisiooni, ajalehtede, teabeekraani või Interneti kaudu
KOV organ piirab liikluskorraldusega mootorsõidukite ja
liikurmasinate, välja arvatud eritalituse sõidukite liikumist,
inimese tervise ja keskkonna kaitse huvides saasteainete
hajumiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, kui teatud
piirkonnas võib esineda mingi saasteaine sisalduse häiretaseme
või välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmise piirväärtuse
ja saastetaluvuse piirmäära summaarne ületamine.
KOV organ kooskõlastab Keskkonnaameti poolt tehtava otsuse
saasteloa saamise eelisõiguse andmise kohta
KOV organ esitab saasteloa andja poolt saadetud taotluse kohta
oma arvamuse
KOV organil on õigus kontrollida vähemalt üks kord aastas
saasteloaga seatud tingimuste täitmist tootmisterritooriumil ja
tehnoloogiaseadmetel.
KOV organ annab Keskkonnaameti või
Keskkonnainspektsiooni ettepanekul korralduse saasteainete
eraldumise piiramiseks
KOV organil on õigus kehtestada välisõhus levivale mürale
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oma haldusterritooriumil või selle osal käesoleva seaduse § 129
lõike 1 alusel kehtestatud normidest kuni 50 protsenti
rangemaid normtasemeid.
Tiheasustusega piirkonna KOV organ koostab ning esitab
kooskõlastamiseks Terviseametile välisõhu strateegilise
mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava.
KOV organ piirab liikluskorraldusega mootorsõidukite
liikumist oma territooriumil, vältimaks välisõhus leviva müra
normtaseme ületamist
Tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse organ, kui
tema haldusterritooriumil elab vähemalt 100 000 elanikku,
esitab käesoleva seaduse § 134 lõike 1 kohaselt hiljemalt 2012.
aasta 30. juuniks kooskõlastamiseks välisõhu strateegilise
mürakaardi ja hiljemalt 2013. aasta 18. juuliks välisõhus leviva
müra vähendamise tegevuskava.
KOV organ annab seisukoha käesoleva seaduse § 33 paragrahvi
lõikes 2 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendi
elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise
vajalikkuse suhtes.

168. KOV tasandil viiakse läbi ühiskonna keskkonnateadlikkuse
tõstmiseks jäätmehooldust puudutavaid kampaaniaid ning
169. teavitustööd
170. Tõstab säästva transpordi ja linnaplaneerimise alast teadlikkust
tõstmine ja kujundab hoiakuid, sh säästvate transpordiliikide
atraktiivsuse suurendamine.
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