
LEPING
• Käesoleva teavitusega koos saatsime Teile kahes ek-

semplaris lepingu ja sinna juurde kuuluva lepingu lisa.
• Kontrollige lepingus olevad andmed, vajadusel paran-

dage või lisage puuduolev info.
• Tooge või saatke lepingud meie Tartu kontori kliendi-

teeninduse aadressile Sepa 26, 51013 Tartu, või di-
giallkirjastatuna tartu@ragnsells.com 

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

TULE KLIENDIPÄEVALE

07. sept kell 13–17 Meeksi valla Seltsikeskus
13. sept kell 10–14 Melliste Algkool-Lasteaed
14. sept kell 13–17 Võnnu Kultuurimaja

Kliendipäeval edastatakse infot korraldatud jäät-
meveo kohta. Samuti saab tagastada lepinguid, 
täpsustada veopäevi ja mahutite suuruseid.

ÜLDINFO
• Jäätmeveo piirkond: Võnnu, Meeksi ja Mäksa valdade 

haldusterritoorium
• Periood: 01.10.2017 – 30.09.2020. 
• Jäätmeliigid: segaolmejäätmed jäätmekoodiga 200301
• Omavalitsuste kontaktid: 

Võnnu Vallavalitsus, Tartu 24, Võnnu alevik,  
Võnnu vald, 730 1462 info@vonnu.ee  
Meeksi Vallavalitsus, Kesk 20, Mehikoorma alevik 
62511 Tartumaa, tel 730 3431  
meeksivald@meeksi.ee  
Mäksa Vallavalitsus, Poka tee 39, Poka küla,  
Mäksa vald, tel 733 7600, info@maksavald.ee 

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

• Klienditeenindus: www.ragnsells.ee/iseteenindus   
kontor Tartus Sepa 26, (E-R 8.00-17.00); e-post 
tartu@ragnsells.com või info@ragnsells.ee,  
infotelefon 60 60 439

GRAAFIK
Teavitusega koos saatsime Teile veograafiku, mis on koos-
tatud kuni 2018 aasta lõpuni. Iga järgneva aasta graafik 
saadetakse Teile tasuta hiljemalt üks kuu enne uut aas-
tat. Samuti saadetakse tasuta graafik, kui toimub graafiku 
muudatus. Kliendi tellimusel korduva graafiku saatmise 
eest paberkandjal on Vedajal õigus võtta teenustasu vasta-
valt kehtivale hinnale.
Graafikuid on võimalik vaadata Vedaja kodulehelt www.
ragnsells.ee/graafik või iseteenindusest www.ragnsells.ee/
iseteenindus, samuti saadab Ragn-Sells  oma klientidele, 
kes on e-maili aadressi Vedajale edastanud,  tühjendus-
päeva meeletuletusi. 
Vedaja vahetumisel võib tekkida olukord, kus kahe tühjen-
duse vahele jääb kas liiga lühike või liiga pikk periood (nn 
ülemineku periood). Sellisel juhul võtke ühendust meie 
klienditeenindusega, et leida sobiv lahendus.

VABASTUSE SAAMINE
Kui Teile kuuluval kinnistul puudub elutegevus või seda 
kasutatakse hooajaliselt, siis on Teil võimalus taotleda kor-
raldatud jäätmeveost täielikku või perioodilist vabastust. 
Selleks tuleb esitada omavalitsusele, kuhu kinnistu kuu-
lub, vabastuse taotlus. Vedajal ei ole õigust jäätmevaldajat 
vabastada jäätmeveost.

HEA KLIENT
1.oktoobrist 2017 alustab Võnnu, Meeksi ja Mäksa valdades  korraldatud jäätmeveo raames 
jäätmete veoteenuse osutamist Ragn-Sells AS. Allpool leiate olulist infot seoses korraldatud 
jäätmeveo perioodiga.



KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TINGIMUSED
• Juurdesõidu teed mahutitele peavad olema piisava kandevõi-

mega ja tasased, talvisel ajal lumest puhastatud.
• Jäätmekotid või ratastel kuni 800 liitrised jäätmemahutid 

võib paigutada kuni 10 meetri kaugusele jäätmeveoki võima-
likust peatumiskohast.

• Kaugemal asuvate mahutite käsitranspordi eest on õigus Ve-
dajal küsida teenustasu  vastavalt hinnakirjale. Mahuti teisal-
dustee jäätmeveokini peab olema kõva kattega.

• Suuremad kui 800 l konteinerid tuleb paigutada jäätmeveo-
kiga samale tasandile kõva kattega alusele (betoon, asfalt, 
kiviparkett jms), millele on tagatud vahetu juurdepääs jäät-
meveokile. 

NB! Palume jäätmevaldajal hinnata mahuti kaugus, et vältida 
edasisi arusaamatusi käsitranspordi tasu rakendumisel

KUIDAS SAADA VABASTUST
Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus 
enda tähtajaliseks ja erandkorras vabastamiseks korraldatud 
jäätmeveost. Vabastuse eelduseks on, et kinnistul puuduvad ehi-
tised, kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. 
Otsuse vabastamise kohta teeb vallavalitsus ja edastab selleko-
hase info Vedajale. Vedajal ei ole õigust ainuisikuliselt jäätmeval-
dajat vabastada korraldatud jäätmeveost.
Jäätmevaldajatel, kes soovivad kasutama hakata ühismahutit, 
tuleb kooskõlastada see vallavalitsusega, leppides kokku, kes 
jääb vastutajaks ja lepinguliseks kliendiks. Info ühismahuti ka-
sutamise nõusoleku või keeldumise kohta edastab omavalitsus 
Vedajale.

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 aas-
tas. Tagamaks arvete õigeaegset tasumist, soovitame sõlmida 
Ragn-Sellsiga püsimaksekorralduse. Kindlasti tuleb siis ära 
lõpetada püsimakse korraldus praeguse vedajaga peale nen-
de viimase arve tasumist.

• Kui eeltäidetud lepingus on märgitud jäätmevaldaja e-maili 
aadress, siis kliendile saadetakse automaatselt e-arveid. 

• Juhul, kui esitatud arvel esineb ebakorrektsusi nagu reaalselt 
osutatud teenuse erinevus arvel kajastatust, on jäätmevaldaja 
õigus esitada vaidlustus Vedajale arve maksetähtaja jooksul. 
Vaidlustuse mitteesitamisel loetakse jäätmevaldajale esita-
tud arve aktsepteerituks maksetähtaja möödumisel.

• Vedajal on õigus rakendada tasu tühisõidu eest juhul kui 
graafikujärgsel päeval ei ole jäätmemahutit väljas, kui jäät-
mevaldaja ei ole võimaldanud jäätmevedajale juurdepääsu 
mahutile või kui mahutis on sinna mittesobivad jäätmed (nt 
koduelektroonika, ohtlikud jäätmed). 

• Vedaja võib peatada jäätmevaldajale teenuste osutamise, 
kui esitatud arve tasumisega on viivitatud rohkem kui 21 
päeva ning jäätmevaldajale on esitatud kirjalik kordusteade 
ning hoiatus peatamise kohta. Arve tasumata jätmisel arves 
märgitud kuupäevaks on vedajal õigus nõuda jäätmevaldajalt 
viivist. Pärast võlgnevuse likvideerimist jätkub teenuse osuta-
mine.

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. 

ÜLDINFO
Vastavalt jäätmeseadusele läbi viidud korraldatud jäätmeveo riigi-
hanke tulemusena on 01.10.2017 – 30.09.2020 ainuõigus veda-
da Võnnu, Meeksi ja Mäksa valdades segaolmejäätmeid Ragn-Sel-
ls AS-il. 
Alates 1. oktoobrist 2017 kaotavad kõik teiste vedajatega sõlmitud 
korraldatud jäätmeveo lepingud kehtivuse. Võnnu, Meeksi ja Mäk-
sa valdades  toimub korraldatud jäätmevedu läbiviidud riigihanke 
dokumentide ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjade alusel. 

LEPING
Kirjalikud lepingud sõlmitakse veopiirkonnas asuvate jäätmeval-
dajatega jäätmeveo teostamise tingimuste, nt tühjendamise sa-
gedus, jäätmemahuti maht jms, täpsustamiseks. Antud teatega 
koos saatsime Teile kahes eksemplaris omavalitsuse poolt esita-
tud jäätmevaldajate registris olevate andmete põhjal eeltäidetud 
jäätmeveolepingu ning sinna juurde kuuluva lepingu lisa, hinna-
kirja ja veograafiku. Kontrollige saadetavates dokumentides and-
mete õigsust ja vajadusel parandage või lisage andmed juurde. 
Andmete täpsuse tagamiseks palume täita lepingu ja lepingu lisa 
trükitähtedes. Seejärel tagastage allkirjastatult üks eksemplar le-
pingust ja lepingu lisast aadressile Sepa 26, 51013 Tartu või 
saatke digiallkirjastatult tartu@ragnsells.com 

MIINIMUMPAKETT
Jäätmete kogumiseks võib kasutada nõuetele vastavaid standard-
seid 80 – 4500 liitriseid mahuteid, mida on võimalik mehhaa-
nilisel teel tühjendada. Eramajade omanikud võivad erandkorras 
jäätmeid üle anda ka kuni 50 l kilekotiga. Sellisel juhul tohib 
kasutada ainult Vedaja logoga tasulisi kilekotte. Kilekotte saab 
vedaja käest osta.
Jäätmete äravedu peab toimuma:
• tiheasustusalal – minimaalselt vähemalt üks kord 4 nädala 

jooksul ja maksimaalselt võib 1 kord nädalas
• hajaasustusalal – minimaalselt vähemalt üks kord 12 nädala 

jooksul ja maksimaalselt 1 kord kuus

NÕUDED KOGUMISVAHENDILE
• Jäätmete kogumismahutid, mida on võimalik jäätmeveoki 

tõstemehhanismiga tühjendada, peavad olema kompaktsed, 
terved ja korralikult suletavad. 

• Vedaja käest saab soovi korral rentida või osta jäätmete kogu-
mismahutit.

• Kilekoti teenuse kasutajad peavad tagama kilekoti terviklik-
kuse graafikujärgsel päeval jäätmete üleandmisel 

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

• Mahutite kõrvale pandud pakendatud jäätmed viib Vedaja ära 
graafikujärgsel päeval kliendipoolse tellimuseta, rakendades 
hinnakirjas toodud hinda. 

• Kui olmejäätmete mahutis on mittevastavad jäätmed, siis Ve-
dajal on õigus kas konteiner tühjendamata jätta ja esitada tü-
hisõidu arve või tühjendamise käigus mittevastavate jäätmete 
avastamisel rakendada mittevastavate jäätmete käitlushinda 
vastavalt hinnakirjas toodule.

• Segaolmejäätmete mahutisse mittesobivad jäätmed on loet-
letud  Võnnu, Meeksi ja Mäksa valdade jäätmehoolduseeskir-
jades.

• Palume jäätmemahuti märgistada kinnistu nimega.

KOGUMISVAHENDI ASUKOHT
• Vedajal on õigus teenust osutada kõikidel nädalapäevadel 

ajavahemikus kella 7–22-ni. Selleks palume mahuti välja 
tuua sõidutee äärde hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks 
kella 7-ks ja tagada konteineritele ohutu juurdepääs.


