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SELETUSKIRI
Loksa Linnavolikogu otsustas 09. juuni 2011 otsusega nr 31 „Mittetulundusühingu
Keskkonnateenused asutamisel osalemise otsustamine“ osaleda koos Tallinna linnaga
Mittetulundusühingu Keskkonnateenused (edaspidi mittetulundusühing) asutamisel.
Mittetulundusühingu põhikirjaliseks eesmärgiks on suurendada jäätmete liigiti kogumist
ja taaskasutusse võtmist, arendada jäätmemajandust ja keskkonnaharidust ning liikmete
omavahelist koostööd lähtuvalt keskkonnakaitse ning säästva arengu põhimõtetest,
samuti kindlustada ümbritseva looduskeskkonna hoidmine ja säilimine.
Mittetulundusühingul on kaks liiget – Tallinna linn ja Loksa linn. Mittetulundusühing
asutati eesmärgiga ehitada Tallinna ja Loksa linna jäätmejaamad ning korraldada nende
käitamist. Mittetulundusühing esitas 2011. aasta juunis Sihtasutusele
Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) meetmele „Jäätmete kogumise,
sortimise ja taaskasutamise suuna arendamine” projektitaotluse „Ümberlaadimis- ja
jäätmejaamade rajamine ning tehniline varustamine” SFOS nr 2.1.0601.11-0062
(edaspidi projekt). 29. detsembril 2011 otsustas KIK rahastada mittetulundusühingu

projekti, mille raames ehitati Loksa linna jäätmejaam ning Tallinnasse Liiva
ümberlaadimisjaam, Rahumäe ja Pärnamäe jäätmejaam ning osteti jäätmejaamade töö
korraldamiseks vajalik tehnika. Projekt viidi ellu 2014. aasta oktoobrikuus, kui valmis
projekti raames ehitatud viimane objekt Loksa jäätmejaam. Projekti kogumaksumus oli
2 469 334,67 eurot, sellest omafinantseering 457 368,76 eurot ja KIK-i toetussumma
2 011 965,91 eurot.
Mittetulundusühingul on kolm juhatuse liiget ja 25 töötajat, Loksal jäätmejaama
operaator
Mittetulundusühingu juhatus otsustas 30. septembri 2019 otsusega kutsuda 26. novembril
2019 kokku mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku ning võtta üldkoosoleku
päevakorda mittetulundusühingu lõpetamise otsustamine ja likvideerijate määramine.
Mittetulundusühingute seaduse § 38 kohaselt võib mittetulundusühingu lõpetamise
otsustada üldkoosoleku otsusega. Mittetulundusühingu põhikirja punkti 56 kohaselt on
mittetulundusühingu lõpetamine võimalik tingimusel, et otsus on ühehäälne kõigi
liikmete poolt. Liikme esindaja (liikmeõiguste teostaja) peab otsuse vastuvõtmiseks
üldkoosolekul saama eelnevalt vastava otsuse kohaliku omavalitsuse volikogult. Seega
peab mittetulundusühingu lõpetamiseks samasisulise otsuse vastu võtma ka Loksa
Linnavolikogu. Pärast Tallinna ja Loksa Linnavolikogu otsuste vastuvõtmist võtavad
Loksa linna esindaja (abilinnapea Andres Kaskla) ja Tallinna linna esindaja (abilinnapea
Aivar Riisalu) liikmete üldkoosolekul vastu mittetulundusühingu lõpetamisotsuse.
Mittetulundusühingu põhikirja punkti 58 kohaselt jagatakse mittetulundusühingu
lõpetamisel pärast kõikide nõuete rahuldamist alles jäänud vara mittetulundusühingu
liikmete vahel proportsionaalselt liikmete poolt mittetulundusühingule tasutud
liikmemaksude, toetuste jm rahaliste ning mitterahaliste eraldiste summale.
Mittetulundusühingu lõpetamisel antakse Loksa jäätmejaam ja seal asuvad
jäätmekonteinerid üle Loksa linnale.
Tallinna linnal on kavas alates 1. jaanuarist 2020 Tallinna linnas asuvate jäätmejaamade
käitamine korraldada Tallinna Jäätmekeskuse kaudu. Loksa linna soovi korral on
Tallinna Jäätmekeskus valmis halduslepingu alusel käitama ka Loksa jäätmejaama.
Loksa Linnavalitsus toetab mittetulundusühingu lõpetamist ja teeb Loksa
Linnavolikogule ettepaneku võtta vastu otsus lõpetada Loksa linna osalemine tegevust
lõpetavas Mittetulundusühingus Keskkonnateenused ning volitada Loksa linna nimel
liikmeõigusi teostavat Loksa abilinnapead Andres Kaskla hääletama liikmete
üldkoosolekul Mittetulundusühingu Keskkonnateenused lõpetamise poolt alates
1. jaanuarist 2020.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 4 kohaselt, kui linn osaleb liikmena
mittetulundusühingus, otsustab osalemise ja selle lõpetamise linnavolikogu.
Andres Kaskla
631253 andres.kaskla@loksa.ee
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Loksa linna osalemise lõpetamine
Mittetulundusühingus Keskkonnateenused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 25 ja § 35 lg 4 alusel, tulenenevalt
Mittetulundusühingu Keskkonnateenused 30. septembri 2019 teatest liikmete
üldkoosoleku kokkukutsumise kohta, Loksa Linnavolikogu
o t s u s t a b:
1. Lõpetada Loksa linna osalemine Mittetulundusühingus Keskkonnateenused
(registrikood 80329234, aadress Paljassaare põik 5, Tallinn, 10313).
2. Volitada Mittetulundusühingus Keskkonnateenused liikmeõigusi teostavat Loksa
abilinnapead Andres Kaskla hääletama liikmete üldkoosolekul
Mittetulundusühingu Keskkonnateenused lõpetamise poolt alates 1. jaanuarist
2020.
3. Loksa Linnavalitsusel teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja
Mittetulundusühingule Keskkonnateenused.
4. Loksa Linnavalitsusel korraldada Mittetulundusühingu Keskkonnateenused
varade ülevõtmine.
5. Loksa Linnakantseleil avalikustada otsus Loksa linna põhimääruse § 9 lõikes 1
sätestatud korras.
6. Otsuse peale võib esitada Loksa Linnavolikogule 30 päeva jooksul vaide
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvates otsuse teadasaamise päevast
või päevast, mil oleks pidanud otsusest teada saama või kaebuse Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaegadel ja korra
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