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PAKENDIJAATMETE KOGUMISE KO OST O OL E PING n r 15
NARVA linnas (kuupaev digitaalaIlkirjas)
Narva linn, Narva Linnavalitsuse kaudu, edasp idi nimetatud "KOV", linnap ea Tarmo Tammiste
isikus, iihelt poolt,
E esti Taaskasutusorganisatsioon MTO (rg-kood 80208542), ed aspidi nime tatud j.E'I'O" ,
juhatuse liikrne Siret Kivil o isikus, teiselt poolt,

lJottes aluseks ((PakendiseaduseJ) § 17' Ig-t 4, Narua L innavolik ogu 06.08.2009.a mddrust nr 24
((Pakendiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud iilesannete de/egeer/mine)), solmisid kdesoleva
Pakendyadtmete kogumise halduslepingu (edaspidi Haldusleping), olles k okku leppi1tud alijargnevas:

1.

H alduslepingu solmimise ee1dused

1.1.

E T O on saanud keskk onnaministri akredi teeringu ja vas tab «Paken disea duse st»
tulenevatele
taaskasutusorganisatsiooni
nouetele.
ETO
pohikirjalisek s
ja
«Pakendiseadusest» tulen evaks iilesande ks on korraldada pakendi ja pakendijaatmete
uleriigilist kogumist ja taas kas utamist.
1
Va stavalt P akS §17 19-1e 4 lepi takse kogumiskohtad e asuko ht, kogumiskonteinerite
rniinimumarv ja miinimummah t .iga kogumisk oha kohta ning nende tiihjendussagedus
kokku taaskasutusorganisat siooni ja ko haliku omavalitsus e vahel. Kohaliku omavalitsuse
organiga kokkuleppel vo ib pakendij aarmete kogum.ist ko rra ldada ka n ende tekkekohal
kogumisena. Sel juhul vo ib ko ha liku omavalitsuse organi nousolekul vahendada
pakendijaatmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks et ten ahrud konteinerite arvu
ja m ahtu.

1.2.

2.

H alduslepingu ese

2.1.

K aesoleva p akendij aatmete kogumise haldu slep ingu esemeks on reguleerid a Pa kS §17 \ 19
s 4 nimetatud kokkul eppe solmimisega kaasn evaid haldusoigu ssuhteid. H alduslepinguga
satestatakse taaskasurusorgani satsio oni ja kohaliku omavalitsuse organi oigus ed ja
kohustused pakendij aatmete ko gumise korraldamisel Narva linnas.
2.2.
Kaesolev Haldusleping on solmi tu d uksikjuhrumi reguleerimiseks haldusakti andmis e
asemel ning sellega ei kit sendata ja ei laiendata lep ingupooleks mitteol evate isiku te oigusi
ega volitata eraoigu slikku juriidilist isikut ko haliku omavalitsuse avaliku halduse iilesannete
iseseisvaks taitmiseks,
2.3.
P ooled rake ndavad joupingutusi jargn evate iihi ste eesmarkide saavutam iseks:
2.3.1. Pakendijiiatmete kogumis- ja taaskasutussu steemi lo orni ne, mis on m ajanduslikult
efektiivne ja tagab maksimaalse jiiiitmete taaskasutuse N arva linnas;
2.3.2. Elanikkonna keskk onnate adlikkuse tos tmine, olm ejaatme te liig.it.i kogu m ise eden damine ja
kogumissi.isteem.i puudutava info ed astarnine koikidele osa pooltele.
2.4.
P ooled juhinduvad oma tegevu ses kaesol evast I-Ialduslepingust, Eesti Vabariig.i seadustest
ja alarna lseisva tes t o.igusa kt.ides t, sarn uti jaatmekaitluses keh t.ivatest headest tavade st ja
re eglite st .

3.

Poolte kohustused p akendijaatmete kogumisel
P ooled lahtuvad uhi ste eesmarkide realiseerirnisel vas tastikuste hu vide austamise ja hea
usu pohimotet est.

3.1.
3.1.1.

ETO kohustub:

Omama akre di teeringu t taaskasutusorganisatsioonina «Pakendiseaduse» moistes;
3.1.2. Paigaldama pakendijaatmete svalikud kogumlsvshendid K O V-ga kokkulepitud
asuk oh tadesse ja teenindam a neid tiihjendussagedusega, mis valdib konteinerite
iiletaitumist;
3.1.3. Tagama avalike kogumisvah endite katte saadavuse, tehnilise korrash oiu ja ko rrektse
valimuse oma kulu ja vahenditega;
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3.1.4.
3.1.5.

3.2.

Kandma pakendijaatmete avalikke kogumisvahenditesse kogutud ja~itmete kogumise ja
edasise kaitlemisega seotud kulud;
Osalema aktiivselt elanikkonna teadlikkuse tostmisel pakendijaatmete kogumissusteerni
puudutavates
kusimustes .
Korraldama
koostoos
KOV-ga
vastavasisulisi
teavituskampaaniaid ning jagama sellega seotud kulusicl vastavalt eraldi solmi tavatele
kokkulepetele.

KOV kohustub:

Osalema aktiivselt pakendite kogumissiisteemi arendamisel;
Tegema ETO-ga koostood elanikkonna teadlikkuse tostmisel pakendijaatmete
kogumissusteemi puudutavates kiisimustes;
3.2 .3. Teavitama elanikkonda linnas kehtivast pakendijaatmete tagastamise korrast;
3.2.4 . Avaldama infot pakendikonteinerite asukohtade kohta oma veebilehel ja voimalusel
muudes massiteabevahendites.
3.2.1.
3.2.2.

4..

Muud tingimused

4.1.

Halduslepingu taitmisega seonduvad informatsioonilise sisuga teated, rnillega vahetult ei
kaasne oigusW<:ke tagajargi, loetakse teisele Poolele iileanruks, kui need on saadetud
Halduslepingus naidatud Poole aadressile Iihtkirja VOl elektronpostiga rung, kui Pool ei ole
kirjalikult teavitanud kontaktandrnete muutumisest.
Juhul kui lihtkirja, faksi voi elektronpostiga saadetud teadete kattesaamine osutub mingil
pohjusel ebaturvaliseks, on Pool kohutatud teist Poolt sellest viivitamatult inforrneerima,
leppides iihtlasi kokku muu, turvaliserna, viisi teadete edastamiseks.
Oiguslikku tahendust omavad teated vormistatakse kirjalikult rung need loetakse
kattetoimetatuks, kui teate tahtkirja voi kullerpostiga edastamisest on moodunud 5 (viis)
toopaeva ja seda soltumata sellest, kas teade on teise Poole poolt faktiliselt kattesaadud.
Pooled vastutavad oma lepingu-jargsel aadressil posti vastuvotmise eest.
Halduslepingu rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus oma kohustust vaaramatu jou
tottu, Vaaramatu jou all moistavad Pooled sellist ettenagematut asjaolu voi siindrnust,
rnida Pool ei voinud moistlikkuse pohimottest tulenevalt ette niiha voi sellega arvestada
voi mis on valjunud Poole kontrolli alt, sealhulgas, kuid mitte ainult - tulekahjud,
loodusonnetused, streigid, soda.
Vaaramatu joud ei vabasta Pooli koigi jbupingutuste rakendamisest pohjuste valtimiseks
ning nad peavad maksimaalselt kiiresti jatkama lepinguliste kohustuste taitmist otsekohe
peale nimetatud takistuste korvaldamist.
Pakendijaatmete avalike kogl.Uniskonteinerite vaarkasutuse riski kannab ETO, vottes
voimaliku vaarkasutusega kaasnevad kulud taies ulatuses enda kanda.
ETO on tutvunud Narva linnas jaatmehooldust reguleerivate oigusaktidega ning
kohustub neid taitma.

4.2.

4.3 .

4.4 .

4.5.

4.6.
4.7.

5.

Vaidluskiisimuste lahendamine

5.1.

Halduslepinguga
reguleerirnata
kusimuste
lahendamisel
Iahtutakse
eelkoige
«Pakendiseadusest», «H aldusm enetluse seadusest», «Halduskohtumenetluse seadustikust»
ja teistest oigusaktidest.
Halduslepingu taitmise kaigus tekkinud vaidlused lahendatakse labiraakimiste tee!' Juhul,
kui kokkuleppele ei jouta, lahendatakse vaidlus Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas .

5.2.

6.
6.1.
6.2.

Loppsatted
Kaesolev Haldusleping ja selle lisa(d) joustuvad allakirjutamise hetkest ja on solmitud
maaramata ajaks.
Juhul, kui Haldusleping tervikult voi moni iiksik lepingutingimus rnuutub selle
kehtivusajal oigusvastseks, kohustuvad Pooled tegema joupingurusi Halduslepingu kehtiva
oigusega kooskolla viimiseks. Kui Halduslepingu kohandamine kehtiva oigusega osutub
voimatuks, loppeb leping selle oigusvastaseks muutumise paevast rung lepingu
loppemisega seotud kulutusi ja kahjusid Pooled uksteisele ei hiivita.
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

7.
7.1.
7.2.

8.
8.1.

Pooltel on Halduslepingu korralise ulesutl emise oigus etteteatamis tahtajaga vahem altuks
kuu.
KOV voib etteteatami stahtaegu jargimata H aldu slepingut iihepoolselt muuta voi
H alduslepingu er akorraliselt lopetada, kui see on tingimata vajalik, et val tida iilekaaluka
avaliku hu vi rasket kahjustamist.
Molema Poole tahteavaldust noudvad muudatused ja taiendused on kehtivad ja
Iepinguosalistele siduva d, kui ne ed on kokku lepitud kirjalikult ning vo rmista tud
H aicluslepingu lisana.
Haiduslepingu s sisalduvad koik P oolte vahelise lepingu tlngi1l1used . Kokkuleppeid, mis
Halduslepingu s ei sisaldu, ei Ioeta H aldu slepingu o saks.
H aiduslepingu tingimused on avalikud. Haidusleping kuulub avalikustami sele Narva linna
pohimaaruses linn avalit suse oigus aktide ko hta satestarud korras.

Kontaktisikud
ETO kontaktisikuks lepingu taitmisel on juh atu se liige voi tema pooit m aaratud isik, mob
(+372) 5663 8831, e-p ost: eto@eto.ee
Narva linna kontaktisikuks Iepingu taitmisel o n Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Planeerimise Arneti keskkonna vanemspetsialist voi teda igakordselt asendav
teenistuja
tel (+372) 35 99253, e-post: info@natvapIan.ee
Lisad
P akendijaatmete avalikud kogumisvahendid - Lisa 1.

Poolte andmed ja esindajate allkirjad

KOV:

ETO:

Narva Linnavalitsus

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTO

Rg-kood 75008485

Rg-kood 802085542

/ allkiljastatud digitaaLrelt/

/ allkiljastatuddigitaalseit/

Tarmo Tammiste
Linnapea

Siret Kivilo
Juhatuse liige
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Lisa 1
Pakendijaatmete kogumis e
koos toolepingu nr 15 juurde

PAKENDIJAATMETE KOGUMISVAHENDITE ASUKOHAD, SUURUSED, ARV JA
MINIMAALNE TUHJENDAMISSAGEDUS

Narva

Avalike kogumisvahendite tuhjendamissagedus - vastavalt vajad use le, kuid sage dusega, mis valdib
konteinerite iiletaitumist.
Kaesolevas lisas toodud kog umispunktide arv ei ole ammendav ja voib
Kogumispun kcide arvu kindlaksm aarami sel lahtuvad Pooled pakendiseadu se §-st 1t .

Kont eine rite arv
aadressil
2

Aadr ess

_.

Ka ngelaste prosp ekt
29
-- I N arva, Kerese 3
Kerese keskus
I Narva, 26. Juuli to 4
(T aahall)
I Narva, Ka ngela ste pr.
37b (Pohjakeskus)

- - -'
1
1

1

I Narva Narva

1

I KOKKU

6

T aatm~keskus

muu tuda,

Kogu tava te pakendire liik

Maaornaniku koosko lastu se
olernasolu
--- - -- - ---- - ------- -- - - - _._--
Koos ko lastatud Narva
Klaas-, sega-, p aberi ja
kar tongpakendijaatmed
Linnavalitsusega,
kooskolastatud Prisrna
P erem arketi oma nikuga
....__...._

ETOJ.:~oo
__ _.__
...._---lt---- ---

.

....

K1aas-, sega-, paberi ja
knr tongpakendijaiitm ed
Kla as-, sega-, paberi ja
kartonzp aken diiaatm ed
Klaas -, sega-, paberi ja
karto ngpakendijaatmed
Klaa s-, seg:l-, paberi ja
kartongpakendiiaatmed

- _............._--

I Kooskolastatud Narva
Linnavalitsusega
Kooskolastatud Narva
Lin n avalitsu sega
Kooskolastatud Narva
Linna valitsusega
I Kooskolastatud Narva
Linnavalitsusega

I

KOV:

ETO:

N arva Linnavalitsus

Eesti T aaskasutusorg ani satsi oon MTU

Rg-kood 75008 485

Rg-kood 802085542

I allkiriastatud digitaalseltl

I allkif)(1Jtatud d~gitaaLf eltl

T armo Tammiste
Linnapea

Siret Kivilo
Juhatu se liige
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NARVA LINNAVALITSUS
Narva.LinnalJaiitsuse 25.05.1994. a
mddrusc nr 486 "Narua Linnaualitsuse I'cglcmcllt"punkti 9.5 alusel

LEPINGU SOLMIMISE ARVAMUSLEHT

Narva linna, Narva Linnavalitsuse kaudu, ja Eesti Taaskasutusorganisatsiooni MTU
vahel solmitav pakendijaatmete kogumise koostooleping nr 15

Nimi

Amet

Arvamus

Allkiri

N arva Linnavalitsuse Iiikmed:

2

Tarmo Tarnmiste
Vjatseslav
Konovalov_ ._Abilinna ea
- - - - ' - - -- - - ! - - _ . _ -- -

3

A bilinna ea

1

4

Linna oea

-----+.------_._-_.-

Linnavalitsuse Iii

Dokumendi ettevalmistamise eest vastutav asutus "a ame

I---

4

N arva Linnavalitsuse
Arhitektu uri- ja
Linnaplaneerirnise
Ameti direktori
kohusetaitia

5

Keskkonna
vanems etsialist

---j-

- - - -------.- - - - 

----------~--.-.

- - .---

--

-.--.-..----.- -- -

-

-

--

-

Ettevalrnistaja: Dmitri Koroljov, keskkonna vanemspetsilist, dmirri.koroljov CiUnarva.ee

-

-

-

---j

