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Prügisorteerimine Tallinna koolides

Lugupeetud abilinnapead,
Pöördume Teie poole seoses prügisorteerimise ümberkorraldamisega Tallinna linna koolides.
Tallinna linnavolikogu sotsiaalkomisjon pöördus eelmisel aastal abilinnapea Mihhail Kõlvarti
poole, kes kutsus kokku ümarlaua, kus osalesid Tallinna linna noortevolikogu esindajad,
keskkonnaamet, haridusamet. Üheskoos jõuti järeldusele, et jäätmete liigiti kogumine aitab tõsta
noorte keskkonnateadlikkust ja ühtlasi on jäätmete liigiti äraveo teenus odavam kui hetkel kehtiva
süsteemiga. Keskkonnaamet võttis vastutuse projekti eestvedamiseks. Hiljuti saime arupärimise
käigus keskkonnaameti spetsialistidelt vastuse, et nad ei ole selle probleemiga kursis ning nad
väidavad, et seda ei ole võimalik ellu viia, kuna neil ei ole selleks rahalisi vahendeid.
Keskkonnaameti sõnul ei ole nad võimelised seda tegema määruse muutmise tõttu, mis toimus
2014. aasta suvel. Selle alusel ei saa kohalik omavalitsus ehk Tallinna Keskkonnaamet KIKi
programmidest toetust prügikastide soetamiseks.
Usume, et süsteemi muutmist saab alustada eelprojektina ka paaris koolis, hiljem on võimalik
edasi liikuda ja teha muudatusi ka teistes. Prügi sorteerimine on kohustuslik alates 01. jaanuarist
2008, ent prügisorteerimise süsteemi rakendatakse vaid vähestes pealinna koolis. Nõnda ei teki
noortel prügisorteerimise suhtes vastutustunnet ja ei hakata suurema tõenäosusega oma edasises
igapäevases elus prügi sorteerima, mis oleks juba omakorda seaduse rikkumine. Kui Tallinna linn
soovib, et noored hoolitseksid linna keskskonnast, siis on parim võimalus alustada koolidest, kus
noored õpivad, kuidas keskkonna eest hoolitseda ja milleks üldse prügisorteerimist on vaja. Sellele
ideele on keskkonnaamet ja haridusamet andnud positiivse tagasiside, seetõttu oleks kahju, kui
idee jääks puuduliku kommunikatsiooni tõttu soiku.
Usume, et prügi sorteerimise teema tõstatamine ja selle praktikas koolides ellu viimine oleks
kasulik Tallinna linnale ja toetaks linnal aastal 2018 Euroopa Rohelise Pealinna tiitli saamist.
Ootame Teie tagasisidet meie pöördumisele, et kuulda vastust selle idee elluviimise plaanidest.
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24.09.2014

Pöördumine

Lugupeetud linnapea,
Pöördume Teie poole seoses prügisorteerimise ümberkorraldamisega Tallinna linna koolides ja
lasteaedades. Antud teema tõstatas Tallinna linna noortevolikogu sotsiaalkomisjon. Pöördusime
abilinnapea Mihhail Kõlvarti poole, kes kutsus kokku ümarlaua, kus osalesid Tallinna linna
noortevolikogu esindajad; keskkonnaamet; haridusamet. Üheskoos jõuti järeldusele, et jäätmete liigiti
kogumine aitab tõsta noorte keskkonnateadlikkust ja ühtlasi on jäätmete liigiti äraveoteenus odavam kui
hetkel kehtiva süsteemiga. Keskkonnaamet võttis vastutuse projekti eestvedamiseks aga praeguseks
hetkeks puudub igasugune informatsioon projekti käekäigust.
Meiepoolne ettepanek oli, et lisaks koolide sööklatele toimuks prügisorteerimine kogu hoones ning
selleks oleks väljas liigiti kogumiseks mõeldud prügikastid. Eesmärgi täitmiseks tuleb koolidesse
paigutada igale korrusele prügikastid järgnevatele jäätmeliikidele: paber ja papp; olmejäätmed. Lisaks
ka pandipakendikast. Pandipakenditest saadav tulu läheks õpilasesinduse eelarvesse ning see oleks
motivaator õpilasesindajatele liigiti jäätmete kogumise propageerimisel.
Prügisorteerimine koolides ja lasteaedades aitaks säästa meie loodust ning õpetaks noori prügi liigiti
sorteerima. Ühtlasi on selline tegevus positiivseks signaaliks Euroopa Roheline Pealinn 2018
konkurssil. Õige oleks alustada võimalikult varakult laste õpetamist keskkonnateadlikult käituma.
Tallinna linna noortevolikogu välja pakutud uus süsteem leidis positiivset vastukaja ümarlaualt ning
soovime teada kaugele projektiga on jõutud.

Lugupidamisega
Kea Kruuse
Tallinna linna noortevolikogu esimees
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Vastus pöördumisele

Austatud Kea Kruuse

Täname Teid pöördumise eest. Olete oma pöördumises välja toonud, et peale biolagunevate jäätmete
kogumise võiks koolides eraldi koguda paberit ja pappi, olmejäätmeid ning pakendijäätmeid. Toetame
ettevõtmist väga, kuid liigiti kogumiseks prügikastide soetamise projekti eestvedajaks saab olla
haridusasutus. Kuna Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (edaspidi KIK) muutis 2014 aasta suvel
määrust, mille alusel kohalik omavalitsus ehk Tallinna Keskkonnaamet ei saa KIKi programmidest
toetust prügikastide soetamiseks. Muudetud määruse kohaselt alates augustist 2014 on esmakordselt
abikõlblikud kulud haridusasutustel KIKi keskkonnateadlikkuse programmist töötubade
korraldamine, tööpere või koolipere koolitus, väikesemahulised investeeringud, nagu prügikastide ost
jäätmete liigiti kogumiseks, juhendavate siltide ja viitade valmistamine, ressursikasutuse mõõdikute
paigaldamine, kompostimisvõimaluse loomine, jalgrattahoidja soetamine ja muud otseselt projektiga
seotud põhjendatud kulutused jm.
Eeltoodud meede ühtib Teie pöördumises välja tooduga ning ühtlasi puudub SA KIKi toetustel
haridusasutustele omaosalus.
Lisaks pakendite liigiti kogumiseks on Eesti Pandipakend algatamas uut kampaaniat „Loodussõbralik
kool 3“, kampaania käigus toimuvad koolitused jäätmete liigiti kogumiseks ja käitlemiseks.
20. oktoobril 2014 tutvustas Lehola Keskkonnahariduskeskuse esindaja Mairi Enok Tallinna
Keskkonnaametile ideed teha Tallinna haridusasutustele projekt, mille raames kooliõpilased saavad
külastada Tallinna ja Harjumaa looduskeskusi ning osaleda erinevates programmides. Projekti
esitajaks KIKile on praeguste soovide kohaselt Tallinna Haridusamet, tegevused toimuvad järgmisel
õ.-a. 2015/16 sept – mai. Kui on teada täpsemad tegevused projektis, on Tallinna Keskkonnaamet
meeleldi nõus osalema jäätmeteemaliste loengute läbiviimisel.
Oleme nõus haridusasutusi projektide koostamisel nõustama ning kampaania „Loodussõbralik kool 3“
osas infot edastama, kuna Tallinna Keskkonnaameti peaeesmärk on jäätmete kohtsortimise
edendamine ning maksimaalne liigiti kogumise arendamine.
Kui Teil peale käesoleva informatsiooniga tutvumist tekivad küsimused, palun võtke meiega
ühendust, Teie ettepanekud on alati teretulnud.
Lugupidamisega
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