HEA KLIENT
01. septembrist 2016 osutab Nõo vallas segaolmejäätmete, vanapaberi ja suurjäätmete veoteenust
Ragn-Sells AS ja seda kuni 28. veebruarini 2021. Allpool leiate olulist infot seoses korraldatud
jäätmeveoga.

ÜLDINFO
•
•
•
•
•

Jäätmeveo piirkond: Nõo vald
Periood: 01.09.2016 – 28.02.2021
Jäätmeliigid: segaolmejäätmed, vanapaber, suurjäätmed
Vabastuse andmine: Nõo Vallavalitsus
Lepingute sõlmimine: Ragn-Sells AS
www.ragnsells.ee/leping

SÕLMI LEPING
• Antud teatega koos saatsime Teile kahes
eksemplaris eeltäidetud leping ja lepingu lisa
• Kontrollige lepingus olevad andmed ja parandage või
lisage puuduolev info
• Tooge või saatke lepingud Ragn-Sellsi Tartu kontori
klienditeeninduse aadressile Sepa 26, 51013 Tartu
või e-mailile tartu@ragnsells.com
• Lihtne lahendus on leping eeltäita meie kodulehel
www.ragnsells.ee/leping

ARVED
• Üldjuhul esitatakse arve osutatud teenuste eest (ka
tühisõidu eest) hiljemalt teeninduskuule järgneva kuu
10.kuupäevaks (ka kvartaalsete tühjenduste puhul). Arve
maksetähtaeg on 14 päeva.
• Jäätmevaldajatele, kes kasutavad 80-140 l konteinerit
ning mille tühjendussagedus on 1x kuus, saadetakse arveid kvartaalselt.
• Juhul, kui veopäeval ei olnud jäätmemahutit määratud
kohas, sellele oli juurdepääs takistatud või mahutis olid
mittevastavad jäätmed, on Vedajal õigus küsida tühisõidu
tasu 50% vastava mahuti tühjendushinnast
• Vedajal on õigus peatada jäätmevaldajale teenuse osutamine juhul, kui jäätmevaldajale osutatud teenuste eest
esitatud arvete tasumisega on viivitatud rohkem kui 21
päeva ning Vedaja poolt on jäätmevaldajale esitatud kordusarve ja hoiatus vedamise peatamise või võimaliku lõpetamise kohta. Võla tasumise korral on Vedajal kohustus
taastada teenuse osutamine ilma lisatasu küsimata.

GRAAFIK
Veograafiku leiate saadetud teavituses, lisaks on seda võimalik vaadata Ragn-Sellsi kodulehelt www.ragnsells.ee/
ja
iseteeninduses
ragnsells.ee/iseteenindus.
graafik
Ragn-Sells saadab oma klientidele ka e-mailile tühjenduspäeva meeletuletusi, selleks palume teil edastada meile
oma e-mail ja isikukood (lisage need lepingule).

KONTEINERITE PAIGALDAMIE
JA LAENUTAMINE
Mahutite tasuta laialivedu toimub 2 nädalat enne ja 6
nädalat pärast korraldatud jäätmeveo perioodi jõustumist
Nõo vallas Kui soovite meiepoolset konteineri paigaldamist ja konteineri rendile võtmist, siis kirjutage vastav
soov Teile saadetud lepingu allserva või edastage paigaldamise ja rendile võtmise soov meie klienditeenindusele.

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.

VABASTUSE SAAMINE
Korraldatud jäätmeveo tingimused kehtestab kohalik omavalitsus ja neil on ka ainuõigus anda vabastusi. Vabastuse saamiseks pöörduge Nõo Vallavalitsuse poole – Voika
tn 23, 61601, Nõo alevik, Tartumaa, telefon 7455108,
vald@nvv.ee. Lugege pöördelt täiendavalt, mis on vabastuse saamise eeldused.

TINGIMUSED
ÜLDINFO
Nõo Vallavalitsus viis vastavalt jäätmeseadusele läbi
korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on
01.09.2016 – 28.02.2021 ainuõigus vedada Nõo vallas
segaolmejäätmeid, vanapaberit ja suurjäätmeid Ragn-Sells AS-il. Seoses sellega kaotavad teiste vedajatega
sõlmitud lepingud kehtivuse alates 01.septembrist 2016.
Jäätmevedu Nõo vallas toimub läbiviidud riigihanke dokumentide, Vedaja ja kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud
lepingu ja Nõo valla jäätmehoolduseeskirja alusel. Eeskirja
ja teiste dokumentidega saab tutvuda Nõo Vallavalitsuses
või valla kodulehel.
LEPINGU SÕLMIMINE
Antud teatega koos saadame Teile kahes eksemplaris
jäätmeveolepingu ja lepingu lisa, ning hinnakirjai ja veograafiku. Kontrollige saadetavates dokumentides andmete õigsust ja vajadusel parandage või lisage puuduolevad
andmed. Andmete täpsuse tagamiseks palume täita lepingu ja lepingu lisa trükitähtedes. Seejärel tagastage allkirjastatult üks eksemplar lepingust ja lepingu lisast aadressile Sepa 26, 51013 Tartu või saatke digiallkirjastatult
tartu@ragnsells.com. LIHTSAM LAHENDUS on leping
eeltäita Ragn-Sellsi kodulehel www.ragnsells.ee/
leping. Sellisel juhul saadame Teile täidetud lepingu
digiallkirjas-tamiseks e-mailile.
MIINIMUMPAKETT
Vastavalt jäätmeseadusele ja Nõo valla jäätmehooldus
eeskirjale peab olmejäätmete äravedu toimuma
tiheasustuses (Nõo alevik ning Tõravere aleviku,
Nõgiaru, Luke ja Etsaste külade kompaktselt
hoonestatud alad) mitte harvemini kui üks kord nelja
nädala jooksul ja hajaasustuses mitte harvemini kui üks
kord 12 nädala jooksul. Olmejäätmete kogumiseks võib
kasutada 80-4500 liitriseid kontei-nereid.
Minimaalseteks olmejäätmemahutiteks Nõo valla
jäätmehoolduseeskirja järgi on:
•
•
•
•

tiheasustuses eramajades 80 liitrine konteiner
hajaasustuses eramajades120 liitrine konteiner
kuni 4 korteriga korterelamul 240 liitrine konteiner
viie kuni kümne korteriga korterelamul 600 liitrine
konteiner
• üle kümne korteriga korterelamul 1500 liitrine konteiner
Vanapaberi eraldi kogumise kohustus on 10 ja enama
korteriga korterelamus. Vanapaberit kogutakse alates 600 l
konteineriga.
Suurjäätmete äravedu toimub jäätmevaldaja ja Vedaja vahelisel kokkuleppel kuu aja jooksul alates tellimuse esitamisest. Suurjäätmeteks loetakse tavajäätmeid, mis ei

mahu konteinerisse, nt lauad, toolid, kardinapuud, vaibad
jms.
Teenust osutatakse klientidele lepingus toodud sagedusel
ja nädalapäeval ning välja saadetud graafikute alusel.
NÕUDED KOGUMISVAHENDILE
• Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid 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 eraldi teenusena lukuavamise vastavalt kehtivale hinnakirjale.
• Konteinerite kõrvale pandud pakendatud olmejäätmed
viib vedaja ära kliendipoolse täiendava tellimuse alusel, rakendades hinnakirjas olevat teenustasu.
KUIDAS SAADA VABASTUST
Nõo vallavalitsus võib erandkorras vabastada jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga liitumisest tema põhjendatud
avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada Nõo Vallavalitsusse.
Omavalitsus võib korraldatud jäätmeveost vabastada, kui
kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Vabastamise
otsus korralduse alusel antakse teada nii jäätmevaldajale
kui ka Vedajale. Vedajal ei ole õigust jäätmevaldajat vabastada jäätmeveost. Korraldatud jäätmeveoga ei kohustu
liituma isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba, või
keda on vallavalitsus vabastanud.
Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ka
mitme naaberkinnistu peale ühiseid jäätmekonteinereid.
Ühiskonteineri kasutamise soovi korral tuleb selle kasutajatel sõlmida kokkulepe, ning selle õiguse annab Nõo
Vallavalitsus. Ühiskonteineri kasutaja loetakse korraldatud
jäätmeveoga liitunuks.
PALUN VÕTKE RAGN-SELLSIGA KINDLASTI ÜHENDUST, KUI:
• Teie jäätmemahuti maht erineb lepingus ja graafikus
toodust.
• konteinerid või jäätmemaja on lukustatud ja neile puudub Vedajal vaba juurdepääs.
• soovite rentida või osta jäätmemahutit ja soovite selle
paigaldamist.

NõoVallavalitsus
Voika tn 23, 61601, Nõo alevik, Tartumaa.
Telefon 7455108, vald@nvv.ee

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.

