
MIINIMUMPAKETT
Jäätmeveo minimaalne sagedus tiheasustusega ja/või 
kompaktse hoonestusega aladel on üks kord nelja nädala 
jooksul ja hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala 
jooksul. Täiendavalt saate lugeda lehe pöördelt.

HEA KLIENT
01. septembrist 2016 alustab Mäetaguse vallas jäätmeveo teenuse osutamist Ragn-Sells AS. All-
pool leiate olulist infot seoses korraldatud jäätmeveoga.

ÜLDINFO
•  Jäätmeveo piirkond: : Mäetaguse vald
•  Periood: 01.09.2016 – 31.08. 2019
•  Jäätmeliigid: segaolmejäätmed
•  Vabastuse andmine: Mäetaguse Vallavalitsus
•  Lepingute sõlmimine: Ragn-Sells AS 
 www.ragnsells.ee/leping 

GRAAFIK
Veograafiku leiate saadetud teavitusest, lisaks on seda või-
malik vaadata meie kodulehelt www.ragnsells.ee/graafik ja 
iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus.  Ragn-Sel-
ls saadab oma klientidele ka e-mailile tühjenduspäeva 
meeletuletusi (selleks vajame teie e-maili ja isikukoodi). 

SÕLMI LEPING
•  Antud teatega koos saadeti Teile kahes eksemplaris 

eeltäidetud leping ja sinna juurde kuuluv lepingu lisa, 
hinnakiri ja graafik.

•  Kontrollige lepingus olevaid andmeid, vajadusel paran-
dage või lisage puuduolev. 

•  Saatke või tooge lepingud piirkondliku klienditeenin-
duse aadressile Uus 1, 43121 Kiviõli, Ida-Virumaa, 
virumaa@ragnsells.com. 

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

VABASTUSE SAAMINE
Korraldatud jäätmeveo tingimused kehtestab kohalik oma-
valitsus ja neil on ka ainuõigus anda vabastusi. Vabastu-
se saamiseks pöörduge Mäetaguse Vallavalitsuse poole,  
Pargi, Mäetaguse alevik 41301, tel 336 6900,  
maetagusevv@maetaguse.ee  Lugege pöördelt täiendavalt, 
mis on vabastuse saamise eeldused.

KONTEINERI LAENUTAMINE  
JA PAIGALDAMINE
Konteinerite tasuta paigaldamine toimub 3 kuu jooksul 
alates korraldatud jäätmeveo käivitumisest (01.09.2016 
– 30.11.2016). Kui soovite meiepoolset konteineri paigal-
damist ja konteineri rendile võtmist, siis kirjutage vastav 
soov Teile saadetud lepingu allserva või edastage paigal-
damise ja rendile võtmise soov meie klienditeenindusele. 

606 0439



TINGIMUSED

ÜLDINFO
Mäetaguse Vallavalitsus viis vastavalt jäätmeseadusele 
läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena 
on 01.09.2016 – 31.08.2019 ainuõigus vedada Mäeta-
guse vallas segaolmejäätmeid Ragn-Sells AS-il. Seoses 
sellega kaotavad alates 01. septembrist 2016 kehtivuse 
kõik teiste vedajatega sõlmitud lepingud.

LEPINGU SÕLMIMINE
Antud teatega koos saadeti Teile kahes eksemplaris eeltäi-
detuna jäätmeveoleping ja lepingu lisa, ning hinnakiri ja 
veograafik. Kontrollige lepingus andmete õigsust ja vajadu-
sel parandage, täpsustage või lisage puuduolevad andmed. 
Andmete täpsuse tagamiseks palume täita leping ja lepingu 
lisa trükitähtedes. Seejärel tagastage allkirjastatult üks ek-
semplar lepingust ja lepingu lisast aadressile Uus 1, 43121 
Kiviõli, Ida-Virumaa, või saatke digiallkirjastatult virumaa@
ragnsells.com. LIHTSAM LAHENDUS on leping eeltäita 
meie kodulehel www.ragnsells.ee/leping. Sellisel juhul saa-
dame Teile täidetud lepingu digiallkirjastamiseks e-mailile.

MIINIMUMPAKETT
Vastavalt jäätmeseadusele ja Mäetaguse valla jäätme-
hoolduseeskirjale peab olmejäätmete äravedu  toimuma 
tiheasustuses (Mäetaguse alevik, Kiikla ja Pagari külade 
keskused) mitte harvemini kui üks kord nelja nädala jook-
sul ja hajaasustuses mitte harvemini kui üks kord 12 nä-
dala jooksul.  Minimaalseks olmejäätmemahutiks loetakse 
80 liitrist tüüpkonteinerit. Eramaja elanikud saavad soovi 
korral kasutada jäätmete üleandmiseks 100 liitrist Vedaja 
poolset kilekotti. Kilekotid saab kätte Vedajalt, edastades 
klienditeenindusele sellekohase tellimuse. Kilekottide ko-
hale toimetamine on tasuline vastavalt hinnakirjale.

NÕUDED KOGUMISVAHENDILE
• Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vasta-

vaid tüüpkonteinereid, mis on kompaktsed, terved ja 
korralikult suletavad.

• Vedaja ei vastusta nõuetele mittevastavate mahutite 
purunemise eest.

• Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja 
nende avamise tühjenduspäeval või tellib Vedajalt eral-
di teenusena lukuavamise vastavalt kehtivale hinnakir-
jale.

• Kilekotiteenust saavad kasutada üksikelamute jäätme-
valdajad. Kilekotid tuleb tellida Vedaja käest. Kilekot-
tide kohale toimetamine on tasuline vastavalt hinnakir-
jale. Kilekottide kasutamise puhul tuleb jälgida, et see 
oleks üleandmisel Vedajale terve.

• Konteinerite peale või kõrvale pandud konteinerivälised 
pakendatud olmejäätmed viib Vedaja ära ilma eelneva 
kliendipoolse tellimuseta hinnakirjas oleva tasu alusel.

• Konteineriväliste jäätmete korduval tekkimisel on Ve-
dajal õigus nõuda Jäätmevaldajalt jäätmekogusele vas-
tava mahuti kasutamist.

• Vedajal on õigus nõuda Jäätmevaldajalt purunenud või 
keskkonnaohtlike (sealhulgas tööohutust mittetagava-
te) konteinerite väljavahetamist nõuetele vastavatega.

TOOGE JÄÄTMEMAHUTI 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 ja tagada 
neile juurdepääs

• Veograafikujärgseid tühjendusi alustatakse lepingus 
toodud sagedusel ja päevadel. 

• Konteinerid peavad olema jäätmeveokiga samal tasan-
dil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki 
ligipääs 

• 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. 

KUIDAS SAADA VABASTUST
Kui Teile kuuluval kinnistul puudub elu- või äritegevus või 
seda kasutatakse hooajaliselt, siis on Teil võimalus taotleda 
korraldatud jäätmeveost kas perioodilist või täielikku va-
bastamist. Selleks tuleb esitada Mäetaguse Vallavalitsusele  
taotlus, mille rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 
teeb omavalitsus. Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogu-
miseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ka ühiseid 
jäätmekonteinereid. Ühismahutit soovivad jäätmevaldajad 
esitavad vallavalitsusele ühise kirjaliku sooviavalduse. Ve-
dajal ei ole õigust jäätmevaldajat vabastada jäätmeveost. 
Korraldatud jäätmeveoga ei kohustu liituma isikud, kellele 
on Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeluba või komp-
leksluba või keda on vallavalitsus vabastanud.

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

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

• Kui teenuse osutamise järgneva kuu 10-ks kuupäevaks 
ei ole Te arvet saanud, siis võtke kindlasti meie kliendi-
teenindusega ühendust.

• Juhul, kui veopäeval ei olnud jäätmemahutit määratud 
kohas, sellele oli  juurdepääs takistatud või mahutis olid 
mittevastavad jäätmed, on Vedajal õigus küsida tühisõi-
du tasu vastava mahuti tühjendushinna suuruses, jääd-
vustades olukorra fotoga. 

• Vedaja võib peatada teenuse osutamise juhul kui, jäät-
mevaldaja on arve tasumisega viivitatud rohkem kui 30 
(kolmkümmend) päeva ning Vedaja poolt on jäätmeval-
dajale esitatud kordusarve ja hoiatus vedamise peatami-
se või võimaliku lõpetamise kohta.

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. 


