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Ettepanek hea halduse põhimõtte järgimiseks
Lugupeetud vallavanem
Türi valla elanik [ ] palus õiguskantsleril hinnata, kas Türi Vallavalitsus on tema 29.03.2019 selgitustaotluse
(Türi valla jäätmehoolduseeskirja ja jäätmeseaduse vastuolu kohta) ja märgukirja (korrakaitseametniku
tegevuse kohta) menetlemisel järginud hea halduse põhimõtet (Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 14).
Asjaolude kontrollimise tulemusena selgus, et Türi Vallavalitsus ei ole vallaelaniku selgitustaotluse ja
märgukirja menetlemisel järginud hea halduse põhimõtet (PS § 14).
Palun vallavalitsusel anda avaldajale põhjendatud ja selged vastused tema selgitustaotluses ja märgukirjas
esitatud järgmistele küsimustele:
Milline on Türi valla jäätmehoolduseeskirja § 35 lõigete 3 ja 4 kohaldamise vahekord
(29.03.2019 selgitustaotlus: „Arusaamatuks jääb ka Türi valla jäätmehoolduseeskirja § 35 lg 3
ja lg 4 kohaldamise vahekord.“)?
- Kas korrakaitseametnik tegutses avaldajaga suhtlemisel õiguspäraselt ja kooskõlas hea halduse
põhimõttega (29.03.2019 märgukiri: „Olen seisukohal, et ametnik ei ole täitnud oma
ametijuhendi järgseid tööülesandeid ja on rikkunud ATS § 50, § 51 lg 1−4, MSVS § 3, § 6, § 7
lg 1.“)?
Palun edastage avaldajale saadetud vastus ka õiguskantslerile. Ootan Teie vastust hiljemalt 03.06.2019.
-

Palun vallavalitsusel edaspidi silmas pidada, et vallavalitsuse ametnikud peavad isikutele andma üheselt
mõistetavat teavet (vt haldusorgani selgitamiskohustus haldusmenetluse seaduse §-s 36) Sellele nõudele ei
vasta näiteks avaldajale antud selgituses lause: „Teie kinnistule […] on registreeritud 3 inimest ning sellest
tulenevalt on liitumine korraldatud jäätmeveoga kohustuslik ning sellest teavitamine taotluse esitamisega
oleks pidanud toimuma kinnistu omaniku initsiatiivil esimesel võimalusel.“ Jäätmeseadus ega Türi valla
jäätmehoolduseeskiri ei näe ette, et jäätmevaldaja peaks esitama korraldatud jäätmeveoga liitumiseks
taotluse. Üksnes selgituse põhjalikul uurimisel võib jõuda järeldusele, et ilmselt on vallavalitsus silmas
pidanud jäätmevaldaja taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
[ ] on palunud vallavalitsust pikendada tähtaega (01.04.2019) korraldatud jäätmeveoga liitumisest
vabastamiseks või harvemaks jäätmeveoks. Vallavalitsusel tuleks määrata avaldajale taotluse esitamiseks
uus tähtaeg.
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