
Head Luunja valla elanikud ja ettevõtjad 
 

 

Anname teada, et 1. aprillist 2015 alustab Luunja vallas prügiveo teenuse osutamist  

Ragn-Sells AS. 

 

Luunja Vallavalitsus viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille 

tulemusena on 01.04.2015 – 30.04.2019 ainuõigus Ragn-Sells AS-il vedada Luunja vallas 

segaolmejäätmeid. 

 

 

Lepingu sõlmimine 

Antud teatega koos saadame teile kahes eksemplaris jäätmeveolepingu ja lepingu lisa, ning 

hinnakirja ja veograafiku. Kontrollige saadetavates dokumentides andmete õigsust ja vajadusel 

parandage või lisage neid. Andmete täpsuse tagamiseks palume täita lepingu ja lepingu lisa 

trükitähtedes. Seejärel tagastage allkirjastatult üks eksemplar lepingust ja lepingu lisast aadressile 

Sepa 26, Tartu, 51013. Lihtsaim lahendus lepingu sõlmimiseks on see eeltäita meie kodulehel 

www.ragnsells.ee/leping  Seejärel saadame lepingu teile digiallkirjastamiseks. 

 

Standardpakett 

Puhtuse ja hügieeni tagamiseks on omavalitsus kehtestanud määrustega „Luunja valla 

jäätmehoolduseeskiri“ ja „Luunja valla korraldatud jäätmeveo kord“ miinimum nõuded jäätmeveo 

sagedusele ja mahutite suurustele. 

 Miinimum jäätmeveo sagedus Miinimum mahuti suurus 

eraklient (tiheasustus) vähemalt iga 28 päeva tagant 50 l jäätmekott 

eraklient (hajaasustus) vähemalt iga 84 päeva tagant 50 l jäätmekott 

kortermaja sagedus sõltub korterite arvust* mahuti suurus sõltub korterite arvust* 

äriettevõte vähemalt iga 28 päeva tagant 80 l konteiner 
*sageduste tabel on määruses „Luunja valla korraldatud jäätmeveo kord“ 

 

Tooge konteiner tee äärde 

Jäätmemahuti tuleb graafikujärgsel päeval välja tuua vedajale kättesaadavasse kohta kella 7.00-ks. 

Palume tagada veopäeval konteineritele juurdepääs. Kuni 800 liitrised mahutid tuleb graafikujärgsel 

päeval paigutada jäätmevedajale kättesaadavasse kohta, mis ei ole jäätmeveoki võimalikust 

peatumiskohas kaugemal kui 10 meetrit. Pikema vahemaa korral on vedajal võimalus küsida 

käsitranspordi teenustasu vastavalt hinnakirjale. Juurdesõidutee kogumismahuti laadimiskohani 

peab olema ehitatud selliselt, et kannatab raskeveoki pealesõitu. Veograafikuid saate jälgida Ragn-

Sellsi iseteeninduskeskkonnast (eeldusel, et olete Ragn-Sellsile teada andnud oma isikukoodi): 

www.ragnsells.ee/iseteenindus  

 

Nõuded kogumisvahenditele 

Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid. Jäätmete kogumismahuti 

peab olema kompaktne, terve ja korralikult suletav. Segunenud olmejäätmed ning muud kergesti 

riknevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutisse paberi- või kilekottidesse pakitult 

ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid. 

Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja nende avamise tühjenduspäeval.  

 

 

 

 

http://www.ragnsells.ee/leping
http://www.ragnsells.ee/iseteenindus


Kuidas saada vabastust 

Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud 

jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamiseks, kui jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised 

või elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. Luunja vallavalitsus 

menetleb korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlusi, otsustab 

jäätmevaldaja vabastamise korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest ning menetleb 

korraldatud jäätmeveo alaseid väärtegusid ja teostab korraldatud jäätmeveo alast haldusmenetlust.       

Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühismahutit, kooskõlastavad selle vallavalitsusega. 

Vallavalitsuse nõusolekul sõlmivad ühismahuti kasutajad omavahel kokkuleppe ja määravad ühe 

lepingupoole, kes vastutab ühismahuti kasutamise eest vastavalt eeskirja nõuetele, 

jäätmekäitluslepingule ja ühismahuti kasutajate vahel sõlmitud ühismahuti kasutamise 

kokkuleppele.    

 

Palun võtke Ragn-Sellsiga kindlasti ühendust, kui: 

- Teie jäätmemahuti maht erineb lisatud veograafikus; 

- konteinerid või jäätmemaja on lukustatud ja neile puudub vaba juurdepääs; 

- soovite muuta konteineri tühjendussagedust 

- soovite osta või rentida jäätmemahutit 

 

Tellige e-arve 

Hoolime väga loodusest ja usume, et ka Teile on keskkonna säilimine ning kaitsmine oluline. Seoses 

sellega eelistab Ragn-Sells saata oma klientidele e-arveid. Selleks tuleb teil lisada lepingu 

kontaktandmetesse kindlasti ka e-maili aadress. Kui aga soovite siiski saada paberarvet, siis andke 

sellest palun teada vedaja klienditeenindusele tel: 15 155 või e-mailitsi: tartu@ragnsells.ee   

E-arveid saab vaadata ka Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnas: www.ragnsells.ee/iseteenindus 

 

 

 

 

Kliendi infopäev 

Ootame Teid kliendi infopäevale, mis  toimub Luunja Vallavalitsuse ruumides Puiestee 14, 

Luunja 17.märtsil 2015 

kella 11.00 – 17.00 saate lepinguid sõlmida ja neid tagastada, andmeid täpsustada,  jäätmemahutit 

tellida jms 

kella 17.00-18.00 toimub infotund (korraldatud jäätmeveo tutvustamine, küsimused – vastused) 

 

 

 

 

Meeldivat koostööd soovides 

 

 

Ragn-Sells AS                                                                          

e-post: info@ragnsells.ee                                                          

Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415                                             

klienditeenindus tel: 15 155                                                       

koduleht: www.ragnsells.ee                                                       
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