
LEPING
•  Teavitusega koos saatsime Teile kahes eksemplaris 

olemasoleva kliendilepingu juurde kuuluva korraldatud 
jäätmeveo lepingu lisa.

•  Kui kontaktandmed on muutunud, siis märkige 
Lepingu lisasse oma kontaktandmed ja tooge või 
saatke üks eksemplar lepingu lisast piirkondliku 
klienditeeninduse aadressile Lille 4-214, Pärnu 
80041, parnu@ragnsells.com 

   

MIINIMUMPAKETT
Vastavalt Saarde valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud 
nõuetele on segaolmejäätmete mahutite tühjendussage-
dus kogu Saarde valla territooriumil vähemalt üks kord  
4 nädala jooksul.

HEA KLIENT
01. augustist 2017 jätkab Saarde vallas  korraldatud jäätmeveo raames jäätmete veoteenuse 
osutamist Ragn-Sells AS. Allpoolt leiate olulist infot seoses korraldatud jäätmeveo uue perioodiga.

ÜLDINFO
•  Jäätmeveo piirkond: Saarde vald
•  Periood: 01.08.2017 – 31.07.2022
•  Jäätmeliigid: segaolmejäätmed (jäätmekood 200301), 

paber ja kartong (jäätmekood 200101) suurjäätmed 
(jäätmekood 200307) ja klaasijäätmed (jäätmekood 
200102 – akna ja tarbeklaas)

•  Vabastuse andmine: Saarde Vallavalitsus, Nõmme 22, 
Kilingi-Nõmme 86304, Saarde vald, tel: 4490 135 
info@saarde.ee 

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

•  Klienditeenindus: www.ragnsells.ee/iseteenindus; 
kontor Lille 4-214, Pärnu 80041,  
parnu@ragnsells.com  või info@ragnsells.ee, 
infotelefon 60 60 439

GRAAFIK
Teavitusega koos saatsime Teile uue veoperioodi veograafi-
ku. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata meie kodulehelt 
www.ragnsells.ee/graafik või iseteenindusest www.ragn-
sells.ee/iseteenindus.  Ragn-Sells saadab oma klientidele 
ka e-mailile tühjenduspäeva meeletuletusi (eelduseks, et 
olete Ragn-Sellile edastanud oma e-maili ja isikukoodi).

VABASTUSE SAAMINE
Korraldatud jäätmeveo tingimused kehtestab kohalik oma-
valitsus, kel on ainuõigus anda vabastusi või ühismahuti 
kasutamise nõusolekuid. Selleks  pöörduge Saarde Valla-
valitsuse poole ja esitage neile vastav taotlus. 

606 0439



KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TINGIMUSED
KOGUMISVAHENDI ASUKOHT
• Vedajal on õigus teenust osutada ajavahemikus kella 7.00-

22.00-ni. Selleks palume mahuti välja tuua hiljemalt tühjen-
duspäeva hommikuks kella 7-ks.

• Palume tagada veopäeval konteineritele juurdepääs, tuues 
need jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale. 

• Juurdesõiduteed mahutitele peavad olema piisava kandevõi-
mega ja tasased, talvisel ajal lumest puhastatud.

• Kuni 800 liitriste ratastel konteinerite käsitransport, mis ei 
asu kaugemal kui 10 meetrit jäätmeveoki võimalikust pea-
tumiskohast, toimub tasuta. Kaugemal asuvate mahutite 
käsitranspordi eest on õigus Vedajal küsida teenustasu  vas-
tavalt hinnakirjale. Mahuti teisaldustee jäätmeveokini peab 
olema kõva kattega.

• Suuremad kui 800 l konteinerid tuleb paigutada selliselt, et 
oleks olemas vahetu juurdepääs mahutile.

KUIDAS SAADA VABASTUST
Juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, on võima-
lik kinnistu omanikul taotleda vabastust korraldatud jäätmeveost 
kuni kolmeks aastaks, esitades Saarde Vallavalitsusele põhjen-
datud taotluse. Vallavalitsus annab vastava korraldusega kas va-
bastuse või keeldumise vabastuse andmisest. Ühismahuti kasu-
tamise soovi korral mitme korteri või kinnistu peale, tuleb samuti 
vastav taotlus esitada Saarde Vallavalitsusele.

Vedajal ei ole õigust jäätmevaldajat iseseisvalt vabastada jäät-
meveost.

ARVED
• Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitatud arvete maksetäht-

aeg on 14 kalendripäeva.
• Kui klient tarbib teenuseid kuus vähem kui 5 € eest, siis 

Ragn-Sells jätab õiguse arve välja saata peale nimetatud 
summa (5 €) täitumist, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas. 
Tagamaks arvete õigeaegset tasumist, soovitame sõlmida pü-
simaksekorralduse.

• Juhul, kui veopäeval ei olnud jäätmemahutit määratud ko-
has, sellele oli  juurdepääs takistatud või mahutis olid mit-
tevastavad jäätmed, on Vedajal õigus küsida tühisõidu tasu 
vastava mahuti tühjendustasu suuruses. 

• Vedajal on õigus peatada jäätmevaldajale teenuse osutamine 
juhul, kui jäätmevaldajale osutatud teenuste eest esitatud 
arvete tasumisega on viivitatud rohkem kui 45 päeva ning 
Vedaja poolt on jäätmevaldajale esitatud kordusteade ja hoia-
tus vedamise peatamise või võimaliku lõpetamise kohta. Võla 
tasumise korral on Vedajal kohustus taastada teenuse osuta-
mine ilma lisatasu küsimata. 

ISETEENINDUS
Vedaja kodulehe www.ragnsells.ee  Iseteeninduse kaudu on võima-
lik jälgida konteineri tühjendusgraafikut, arvete tasumist jm tee-
nusega seonduvat. Iseteenindusse sisse logimine eeldab, et meie 
andmebaasis on teie isikukood. Kiireim viis  iseteenindusega liitu-
miseks on edastada isikukood aadressile iseteenindus@ragnsells.
com  või helistada klienditeeninduse numbrile 60 60 439.

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. 

LEPINGU SÕLMIMINE
Kuna Ragn-Sells jätkab teenuse osutamist Saarde vallas, siis an-
tud teatega koos saatsime Teile kahes eksemplaris praegu kehtiva 
kliendilepingu juurde kuuluva Lepingu lisa. Juhul kui Teie kon-
taktandmed on muutunud, siis  märkige need Lepingu lisasse ja 
tooge või saatke üks eksemplar lepingu lisast piirkondliku kliendi-
teeninduse aadressile Lille 4-214, Pärnu või saatke digiallkirjasta-
tuna parnu@ragnsells.com. 
Kui teil puudub allkirjastatud leping, siis võtke ühendust meie 
klienditeenindusega lepingu vormistamiseks või täitke lepingu 
sõlmimiseks lepingu vorm meie kodulehel www.ragnsells.ee/leping 

JÄÄTMEVEO SAGEDUS
Heakorra ja puhtuse tagamiseks on segaolmejäätmete mahutite  
tühjendamise sagedus kogu Saarde valla territooriumil vähemalt 
üks kord 4 nädala jooksul. Maksimaalne tühjendussagedus on üks 
kord 2 nädala jooksul.
Jäätmevaldaja saab taotleda Saarde Vallavalitsusele taotluse esi-
tamisel harvemat tühjendust, kuid mitte harvemini kui üks kord 
12 nädala jooksul hajasustusalal ja üks kord 8 nädala jooksul 
tiheasustusalal. Harvema tühjenduse saamise eelduseks on, et 
kinnistul on tagatud biojäätmete komposteerimine. Harvemat 
tühjendust ei saa kortermajad ja ühismahuti kasutajad.
Suvilate juurest toimub jäätmevedu üldjuhul ajavahemikus  
01. mai kuni 30.september vallavalitsuse korralduse alusel.  
Graafikuväline tellimisel tühjendus peab toimuma 2 nädala jook-
sul jäätmevaldaja tellimuse esitamisest.

SUURJÄÄTMED JA KLAASIJÄÄTMED
Suurjäätmete ja klaasijäätmete kogumine toimub kogumisringidega  
2 korda aastas jäätmevaldajate juurest, kes tellivad veo läbi oma-
valitsuse. Kogumisringi toimumisest teavitab jäätmevaldajaid 
Saarde vallavalitsus.

NÕUDED KOGUMISVAHENDILE
• Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid ko-

gumismahuteid. Jäätmete kogumismahuti peab olema kom-
paktne, terve ja korralikult suletav.

• Jäätmemahutina võib kasutada kuni 100 liitriseid kilekotte 
või teisaldatavaid 80-800 liitriseid ratastel mahuteid ja 1,5-
4,5 m3 metallist mahuteid. Minimaalseks jäätmemahutiks 
loetakse 80 liitrist konteinerit.

• Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja nende 
avamise tühjenduspäeval või tellib Vedajalt eraldi teenusena 
luku avamise vastavalt kehtivale hinnakirjale.

• Palume kogumismahuti märgistada ära loetavalt kinnistu ni-
mega.

• Vedajal on kohustus ära viia ilma eelneva kliendipoolse telli-
museta mahutite kõrval olevad kuni 100 liitrisesse kilekotti 
pakendatud olmejäätmed, rakendades hinnakirjas olevat hin-
da. 

• Vedaja kohustus on tühjendada ületäitunud jäätmemahuti, 
rakendades hinnakirjas olevat hinda. Ületäitunuks loetakse 
konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et 
konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist ta-
kistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäät-
meteks, mille kogust hindab Vedaja visuaalselt.


