
Austatud Narva linna elanikud, 
 
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et alates 1. augustist 2014.a 
kuni 25.07.2017.a rakendatakse Narva linna territooriumil korraldatud jäätmevedu. Seega alates 1. 
augustist omab segaolmejäätmetega (jäätmekood: 20 03 01) ning paber- ja kartongjäätmetega 
(jäätmekood 20 01 01) prügikonteinerite tühjendamise õigust ainult Osaühing EKOVIR (reg.kood 
11003148) alljärgmise hinnakirja alusel: 
 

Jäätmemahuti suurus, m3 

Jäätmemahuti tühjendamise 
ühekordne tasu, EUR ilma 
käibemaksuta 

Jäätmemahuti tühjendamise 
ühekordne teenustasu, EUR koos 
kehtiva käibemaksuga 

SEGAOLMEJÄÄTMED 

jäätmekott kuni 150 l 0,30 0,36
0,14 0,50 0,60
0,24 0,70 0,84
0,36 0,80 0,96

0,6-0,66 2,00 2,40
0,77-0,80 3,00 3,60

1,50 3,50 4,20
2,50 5,00 6,00
4,50 6,50 7,80

Sügavkogumismahuti 
(MOLOK) 3 m3 8,10 9,72

Sügavkogumismahuti 
(MOLOK) 5 m3 8,70 10,44

PABER JA KARTONG 
0,24 0,00 0,00
0,60 0,01 0,01
0,80 0,01 0,01
2,50 0,01 0,01
4,50 0,01 0,01

Sügavkogumismahuti 
(MOLOK) 3 m3 0,01 0,01

Sügavkogumismahuti 
(MOLOK) 5 m3 0,01 0,01

TÜHISÕIT 

Sõltumata konteineri 
suurusest 0,01 0,012
 
Hinnakirjas toodud tühjendustasud kehtivad nii regulaarsetele kui graafikuvälistele tühjendustele. 
Tühisõidu arve esitatakse jäätmevaldajale lepingu alusel, kui vedaja poolt jäätmevaldaja kinnistule on 
tehtud sõit, mille eesmärk oli osutada jäätmeveo teenust, kuid mille käigus ei olnud võimalik jäätmeid 
ära vedada jäätmevaldaja poolse tegevuse või tegevusetuse tõttu.  
 
Alates 1. augustist lõpevad automaatselt  AS-iga Heakorrastus ja AS-iga Ragn-Sells sõlmitud 
jäätmeveolepingud segaolmejäätmete ning paber- ja kartongjäätmete prügikonteinerite tühjendamise 
osas ning jäätmevaldajatel tuleb sõlmida leping Osaühinguga EKOVIR. 
 



 
 
 
Osaühinguga EKOVIR lepingu sõlmimiseks on mitu varianti: 
1. Täita ankeet elektrooniliselt: http://ekovir.ee/et/leping; 
2. Täita ankeet paberkandjal EKOVIR OÜ kontoris asukohaga Rahu tn 3, 21003 NARVA (tööaeg 
argipäeviti 08.30 – 16.30); 
3. Võtta ühendust Osaühingu EKOVIR esindajaga (tel. +372 35 68 068; e-post: narva@ekovir.ee);  
4. ajavahemikul 07.07 – 08.08.2014 täita ankeet paberkandjal Narva Linnavalitsuses aadressil Peetri 
plats 3, 20308 NARVA, I korrus, kab. 17, argipäeviti kella 09.00-12.00 ja 13.30 – 15.00. 
 
Täidetud ankeetide alusel koostatakse lepingud (alates 01.07.2014.a) ning saadetakse igale kliendile kas 
elektrooniliselt digitaalseks allkirjastamiseks, või paberkandjal tavalise postiga kahes eksemplaris, millest 
üks on vaja tagastada allkirjastatud kujul aadressil Rahu tn 3, 21003 NARVA. 
 
Osaühinguga EKOVIR ja OÜ-ga Adelan Prügiveod sõlmitud jäätmeveolepingud jäävad kehtima, kuid 
seejuures tuleb arvestada eelpool toodud hinnakirja. Samas tuleb jäätmevaldajal täpsustada 
prügikonteinerite rendi ja suurjäätmete väljaveo teenustasusid.  
 
Prügikonteinerite rent, pakendijäätmete konteinerite tühjendamine ning suurjäätmete väljavedu ei ole 
korraldatud jäätmeveo objekt. Sellest tulenevalt: 

1. Jäävad kehtima AS-iga Ragn-Sells sõlmitud pakendijäätmete konteinerite teenindamise lepingud, 
suurjäätmete väljaveo lepingud ning samuti poolte kokkuleppel prügikonteinerite kasutamise 
lepingud;      

2. Jäätmevaldajal (korteriühistu, aiandusühistu, garaažiühistu, kinnistu omanik, valdaja või kasutaja) 
on vaba valik muuta teenuse osutajat prügikonteineri rendi, suurjäätmete väljaveo, 
pakendikonteinerite tühjendamise osas.  

 
 
Tühjendamissagedused: 
 
Minimaalsed tühjendussagedused erinevate jäätmevaldajate jaoks: 
 

1. Korteriühistu – vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus; 
2. Hooneühistu (siin garaažiühistu) – vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord 

kolme kuu jooksul. Hoonestusühistu, mille liikmete arv on kuni 35, on kohustatud tühjendama 
jäätmemahutit vähemalt üks kord kuue kuu jooksul. Hooneühistu puudumisel sõlmib 
jäätmevedajaga jäätmeveolepingu iga garaažiomanik eraldi või ühiselt koos teiste 
garaažiomanikega, kasutades ühismahutit; 

3. Aiandusühistu – vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus ajavahemikul alates 
maist kuni septembrini. Perioodil oktoobrist kuni aprillini loetakse aiandusühistud korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks; 

4. Väike elamu (eramaja) – vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus. Juhul kui 
eramus elab kuni viis inimest, kasutatakse pakendijäätmete kogumiseks pakendikotiteenust, 
biolagunevate jäätmete kompostimine toimub vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjas 
sätestatule, segaolmejäätmete mahutit on lubatud tühjendada mitte harvemini kui üks kord nelja 
kuu jooksul. 

 
Jäätmevaldaja on kohustatud kokkuleppel vedajaga reguleerima jäätmemahutite tühjendamise sagedust 
selliselt, et oleks välditud jäätmemahutite ületäitumine ja nende ümbruse reostumine ning jäätmete 
roiskumine (hais, kahjurite teke). 
 
Jäätmekoti kasutamine: 
 
Jäätmekoti kasutamine on lubatud segaolmejäätmete kogumiseks juhul, kui elamus elab kuni 3 



inimest, biolagunevate jäätmete kompostimine toimub vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirja 10.jaos 
sätestatule, jäätmekoti ja selle paiknemise eest vastutab jäätmevaldaja. 
 
Ühismahuti kasutamine: 
 
Ühismahuti kasutamine - lähestikku asuvatelt jäätmetekkekohtadelt tekkinud mistahes jäätmete 
kogumine ühte jäätmemahutisse ühise jäätmekäitluslepingu alusel. Jäätmevaldajatel on lubatud kasutada 
ühismahutit. Ühismahuti kasutamiseks tuleb esitada jäätmevedajale ja Narva Linnavalitsusele kokkulepe 
(.doc formaadis; .pdf formaadis). Ühismahuti kasutamise lõpetamisest tuleb teavitada jäätmevedajat ja 
Narva Linnavalitsust. 
 
Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine: 
 
Jäätmevaldajal on õigus esitada Narva Linnavalitsusele põhjendatud taotlus jäätmevaldaja tähtajaliseks ja 
erandkorras jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks (taotluse vorm .doc formaadis; .pdf formaadis). 
 
Mõjuvateks põhjusteks, mis võivad õigustada jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemist, on eelkõige 
järgmised asjaolud: 
 
1. isikul on vastav jäätmeluba või keskkonnakompleksluba: 
2.  kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- ja äritegevus; 
3.  kinnistu asukoht ei võimalda teenuse osutamist. 
 
Enne korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tunnistamist teostab Narva Linnavalitsus kohapealse 
kontrolli, et veenduda jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaoludes.  
 
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise otsustamiseks on Narva Linnavalitsusel õigus nõuda 
ning taotlejal kohustus esitada täiendavaid andmeid. 
 
Narva Linnavalitsus teavitab taotlejaid kirjalikult korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest, 
jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise ennetähtaegsest lõpetamisest või jäätmevaldaja taotluse 
tagasilükkamisest. Samuti teavitatakse koheselt vedajat veopiirkonnas jäätmevaldaja mitteliitunuks 
lugemisest ja tähtajast, millest alates on nimetatud jäätmevaldaja loetud korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks, samuti mitteliitunuks lugemise ennetähtaegsest lõpetamisest. 
 
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks Narva 
Linnavalitsuse vastavale ametiasutusele kirjaliku kinnituse, et korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise 
asjaolud ei ole muutunud. Jäätmevaldaja, kes ei ole esitanud eelpool viidatud kinnitust, loetakse 
korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist. 
 
Prügikonteinerite rent, suurjäätmete väljavedu, pakendijäätmete konteinerite teenindus: 
 

1. Osaühing EKOVIR, +372 35 68 068, narva@ekovir.ee; 
2. AS Ragn-Sells, 15155, virumaa@ragnsells.ee; 
3. OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus, +372 35 77676, info@njk.ee.  

 
Lisainformatsioon: 
 
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 20308 NARVA, +372 
35 99 253, info@narvaplan.ee.  


