Head Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide, Valjala ja Muhu valdade elanikud ja
ettevõtjad
Anname teada, et 1. veebruarist 2015 jätkab korraldatud jäätmeveo raames Ida-Saaremaa valdades
(Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide, Valjala) ja Muhu vallas prügiveo teenuse osutamist Ragn-Sells
AS ja seda kuni 31.01.2018. Sellega seonduvalt on Ragn-Sells AS-il ainuõigus vedada nimetatud
valdades moodustatud korraldatud jäätmeveo piirkonnas segaolmejäätmeid.
Korraldatud jäätmeveo jäätmevaldajateks loetakse korteriühistud, nende puudumisel aga selle
kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu –või äriruum. Tulenevalt jäätmeseadusest on korraldatud
jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.
Lepingu sõlmimine
Kuna Ragn-Sells AS osutas eelpool nimetatud valdades ka eelnevalt jäätmevedu, siis jäävad
kehtima sõlmitud lepingud, millele lisandub Lepingu Lisa. Antud teatega koos saadame Teile uue
hinnakirja, graafiku ja kahes eksemplaris Lepingu Lisa, mille palume täita trükitähtedes ja
tagastada allkirjastatult üks eksemplar aadressile Lille 4-214, Pärnu 800401 või saata
digiallkirjastatult parnu@ragnsells.ee Juhul, kui Teil puudub allkirjastatud leping või see on
jäänud tagastamata, palume võtta ühendust meie klienditeenindusega. Lepingu sõlmimiseks
vajalikke andmeid on võimalik edastada Vedaja koduleheküljel http://www.ragnsells.ee/leping
Standardpakett
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumismahutite minimaalne tühjendamise sagedus
kehtestatud veopiirkonnas on:
jäätmevaldaja
piirkond
minimaalne
minimaalne
mahuti
tühjendussagedus
ühepereelamu
tiheasustus (Orissaare alevik) 80 l
28 päeva
hajaasustus
80 l
84 päeva
korterelamu ja
tiheasustus (Orissaare alevik) 140 l
28 päeva
äriettevõte
hajaasustus
140 l
84 päeva
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.
Tooge konteiner tee äärde
Veograafikujärgseid tühjendusi teostatakse lepingus toodud sagedusel ja päevadel. 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 4 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 RagnSellsi iseteeninduskeskkonnast (eeldusel, et olete Ragn-Sellsile teada andnud oma isikukoodi):
www.ragnsells.ee/iseteenindus

Kuidas saada vabastust
Kui Teile kuuluv kinnistu seisab tühjana, st seal kedagi ei ela ja seda ei tarvitata ka muul otstarbel,
siis on Teil õigus taotleda omavalitsuselt korraldatud jäätmeveost vabastamist.
Ühiskonteineri kasutamine
Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale kasutada ühist jäätmekogumismahutit, sel juhul
peab vähemalt üks ühismahuti kasutaja sõlmima jäätmevedajaga jäätmekäitluslepingu ning
esitama asukohajärgsesse omavalitsusse nimekirja elanikest, kes on sõlminud temaga kokkuleppe
ühiskasutuses jäätmemahuti kasutamiseks.
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
Palun võtke kohaliku omavalitsusega ühendust, kui:
- antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite saada vabastust korraldatud jäätmeveost;
- antud aadressil asub suvila, mistõttu soovite hooajalist vedu;
- soovite kasutada ühiskonteinerit mitme elamu peale;
- teil tekib tavapärasest vähem jäätmeid ja Te soovite erandkorras kasutada nõuetest väiksemat
jäätmemahutit (kortermajad ja ettevõtted).
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: parnu@ragnsells.ee Earveid saab vaadata ka Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnas: www.ragnsells.ee/iseteenindus
Meeldivat koostööd soovides
Ragn-Sells AS
Lille 4-214, Pärnu 80041
klienditeenindus tel: 15 155; e-post: parnu@ragnsells.ee; koduleht: www.ragnsells.ee
Laimjala Vallavalitsus
Laimjala küla, 94401 Laimjala vald
kontaktisik Ado Aus tel: 4594333
e-post: ado.aus@laimjala.ee

Leisi Vallavalitsus
Kooli 12, Leisi alevik, 94202 Leisi vald
kontaktisik Enno Reis tel: 4573038
e-post: maa@leisivald.ee

Muhu Vallavalitsus
Liiva küla, 94701, Muhu vald
kontaktisik Arvo Vaga tel: 4530675
e-post: arvo.vaga@muhu.ee

Pöide Vallavalitsus
Tornimäe küla, 94501 Pöide vald
kontaktisik Toomas Oll tel: 4521176
e-post: toomas.oll@poidevald.ee

Orissaare Vallavalitsus
Kuivastu mnt 33, Orissare alevik, 94601
kontaktisik Martin Käärid tel: 4545593
e-post: martin.kaarid@orissaare.ee

Valjala Vallavalitsus
Posti 15 Valjala alevik, 94302
kontaktisik Jüri Ränk tel: 4522028
e-post: juri.rank@valjala.ee

