
HEA KLIENT
01. maist 2016 jätkab Väike-Maarja, Tamsalu, Rakke ja Laekvere valdades segaolmejäätmete 
veoteenuse osutamist Ragn-Sells AS ja seda kuni 30. aprillini 2021. Allpoolt leiate olulist infot 
seoses korraldatud jäätmeveoga.

MIINIMUMPAKETT
Jäätmeveo minimaalne sagedus tiheasustusega ja/või kom-
paktse hoonestusega aladel on üks kord nelja nädala jooksul 
ja hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

ÜLDINFO
•  Jäätmeveo piirkond: Väike-Maarja vald, Tamsalu vald, 

Rakke vald, Laekvere vald
•  Periood: 01.05.2016 – 30.04. 2021
•  Jäätmeliigid: segaolmejäätmed
•  Vabastuse andmine: Väike-Maarja Vallavalitsus, 

Tamsalu Vallavalitsus. Rakke Vallavalitsus, Laekvere 
Vallavalitsus

•  Lepingute sõlmimine: Ragn-Sells AS www.ragnsells.ee/
leping

GRAAFIK
Veograafiku leiate saadetud teavituses, lisaks on seda 
võimalik vaadata meie kodulehelt www.ragnsells.ee/
graafik, iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus.  
Ragn-Sells saadab oma klientidele ka e-mailile tühjendus-
päeva meeletuletusi (eelduseks, et Vedajale on edastatud 
e-mail ja isikukood). Selle tellimiseks palume pöörduda 
meie klienditeeninduse poole.

SÕLMI LEPING
•  Teavitusega koos saatsime Teile kahes eksemplaris le-

pingu juurde kuuluva lepingu lisa, hinnakirja ja graafi-
ku.

•  Lepingu lisasse märkige oma kontaktandmed, soovi-
tavalt trükitähtedes ja tooge või saatke üks eksemplar 
lepingu lisast piirkondliku klienditeeninduse aadressile 
Uus 1, 43121 Kiviõli, Ida-Virumaa või saatke digiall-
kirjastatuna virumaa@ragnsells.com. 

•  Kui kirjalikku lepingut ei ole, siis teavitage sellest meie 
klienditeenindust.

•  Lihtne lahendus on leping eeltäita meie kodulehel 
www.ragnsells.ee/leping. 

VABASTUSE SAAMINE
Korraldatud jäätmeveo tingimused kehtestab kohalik oma-
valitsus ja neil on ka ainuõigus anda vabastusi. Vabastuse 
saamiseks pöörduge selle omavalitsuse poole, kus teie kin-
nistu asub: Väike-Maarja Vallavalitsus, Pikk 7 Väike-Maarja 
46202, tel 3295750, valitsus@v-maarja.ee. 
Tamsalu Vallavalitsus, Tehnika 1a, Tamsalu linn 46107, tel 
3228431, tamsalu@tamsalu.ee. 
Rakke Vallavalitsus, Simuna tee 10, Rakke alevik 46301, 
tel 3260870, vald@rakke.ee. 
Laekvere Vallavalitsus, Salutaguse tee 2, Laekvere 46501, 
tel 3222370, laekvere@laekvere.ee. 

Lugege pöördelt täiendavalt, mis on vabastuse saamise eel-
dused.



TINGIMUSED

ÜLDINFO
Roheline Paik MTÜ viis läbi korraldatud jäätmeveo riigi-
hanke, mille tulemusena jätkub Ragn-Sells ASil ainuõigus 
vedada Väike-Maarja, Tamsalu, Rakke ja Laekvere vallas 
segaolmejäätmeid perioodil 01.05.2016 – 30.04.2021.

LEPINGU SÕLMIMINE
Antud teatega koos saatsime Teile kahes eksemplaris jäät-
meveolepingu juurde kuuluva lepingu lisa, hinnakirja ja 
veograafiku. Lepingu lisasse märkige oma kontaktandmed, 
soovitavalt trükitähtedes ja tooge või saatke üks eksemp-
lar lepingu lisast piirkondliku klienditeeninduse aadressile 
Uus 1, 43121 Kiviõli, Ida-Virumaa või saatke digiallkir-
jastatuna virumaa@ragnsells.com. Kui teil puudub leping, 
siis võtke ühendust meie klienditeenindusega.
LIHTSAM LAHENDUS on leping eeltäita meie kodulehel 
www.ragnsells.ee/leping. Sellisel juhul saadame Teile täi-
detud lepingu digiallkirjastamiseks e-mailile.

MIINIMUMPAKETT
Puhtuse ja hügieeni tagamiseks on omavalitsused jäät-
mehoolduseeskirjaga ja hanke dokumentidega kehtes-
tanud minimaalsed sagedused ja mahuti suurused. Se-
gaolmejäätmete äravedu peab toimuma tiheasustusega/
kompaktse asustusega aladel (Tamsalu linn, Väike-Maar-
ja alevik ja Rakke alevik) vähemalt üks kord nelja nädala 
jooksul ja hajaasustuses vähemalt üks kord 12 nädala 
jooksul.  Minimaalseks segaolme jäätmemahutiks loetak-
se 80 liitrist tüüpkonteinerit.  

KUIDAS SAADA VABASTUST
Kui Teile kuuluval kinnistul puudub elu- või äritegevus või 
seda kasutatakse hooajaliselt, siis on Teil võimalus taot-
leda korraldatud jäätmeveost kas perioodilist või täielikku 
vabastamist. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsu-
sele, kus kinnistu asub,  taotlus, mille rahuldamise või 
rahuldamata jätmise otsuse teeb omavalitsus. Vedajal ei 
ole õigust jäätmevaldajat vabastada jäätmeveost. Korral-
datud jäätmeveoga ei kohustu liituma isikud, kellele on 
Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeluba või komp-
leksluba või keda on vallavalitsus vabastanud.
Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mit-
me naaberkinnistu peale ka ühiseid jäätmekonteinereid. 
Ühismahutit soovivad jäätmevaldajad esitavad vallava-

litsusele ühise kirjaliku sooviavalduse, milles näidatakse 
ühismahutit kasutada soovivate jäätmevaldajate nimed, 
jäätmeobjektide aadressid, ühismahuti asukoht ja vastu-
tava isiku andmed. Vallavalitsus edastab andmed jäätme-
vedajale. 
NÕUDED KOGUMISVAHENDILE
• Konteinerid peavad olema jäätmeveokiga samal tasan-

dil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki 
ligipääs.

• Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vasta-
vaid standardseid kogumismahuteid. Jäätmete kogu-
mismahuti peab olema kompaktne, terve ja korralikult 
suletav.

• Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja 
nende avamise tühjenduspäeval.

TOOGE KONTEINER TEE ÄÄRDE
• Vedajal on õigus teenust osutada ajavahemikus kella 

7.00-23.00-ni Selleks palume mahuti välja tuua hilje-
malt tühjenduspäeva hommikuks kella 7-ks.

• Palume tagada veopäeval konteineritele juurdepääs, 
tuues need jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lä-
hedale. 

• Ratastega plastmassist jäätmemahutite käsitransport, 
mis ei asu kaugemal kui 10 meetrit, toimub tasuta. 
Kaugemal asuvate mahutite käsitranspordi eest on õi-
gus Vedajal küsida teenustasu  vastavalt hinnakirjale.

ARVED
• Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitatakse Teile arve  

hiljemalt järgmise kuu 10.kuupäevaks. Maksetähtaeg 
on arvete tasumisel 14 päeva.

• Juhul, kui veopäeval ei olnud jäätmemahutit määratud 
kohas, sellele oli  juurdepääs takistatud või mahutis 
olid mittevastavad jäätmed, on Vedajal õigus küsida tü-
hisõidu tasu 140 liitrise mahuti tühjendushinda. 

• Vedaja võib peatada jäätmevaldajale teenuste osutami-
se juhul kui teenuste eest esitatud arve on 30 päeva 
tasumata. Peale võlgnevuse likvideerimist avatakse 
teenus.

TELLIGE E-ARVE
Hoidke loodust ja tellige endale e-arve. Selleks lisage lepingu kontaktandmetesse kindlasti e-mail. Kui 
soovite siiski e-maili olemasolu korral paberarvet, siis teavitage sellest kindlasti meie klienditeenindust. 


