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PIIRKONNAS JÄÄTMETE VASTUVÕTUKOHAD     
 
 
Prügila. Lähim prügila on Torma prügila. Võtikvere küla, Torma vald, Jõgevamaal (avatud 
E-R 9.00-18.00, L 9-16, P suletud). Tasuta võetakse vastu paberi-, papp-, plast-, sega- ja 
klaaspakendid taaskasutusse, puhas põllumajandusplast (põllumajanduses kasutatav 
silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör), elektroonikaseadmeid 
(komplekssed), liigiti kogutud tellised, betoon ja kivi ning rehvid. Puidujäätmed, 
süvenduspinnas ja teised jäätmed on tasulised.  
 
Piirkonna jäätmekogumiskohad: 

(1) Alatskivi vald 
Alatskivi alevik – plats avatud K kl 11.00-12.00 (teistel aegadel võimalik kokkuleppel, tel: 
56618290). Vastu võetakse suuregabariidilisi jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, paberi- ja 
pakendijäätmeid, elektroonika- ja elektriseadmeid. 
Kokoral kortermajade juures, Nina külas ja Alatskivi aleviku kaupluse taga ja 5-kordsete 
majade juures - avatud iga päev, ära saab anda paberi- ja pakendijäätmeid. 

(2) Torma vald 
Tõikvere, Sadala ja Torma alevikus asuvad jäätmekogumiskohad on iga päev avatud. Vastu 
võetakse paberi- ja pakendijäätmeid, teised jäätmed saab viia Torma prügilasse. 

(3) Jõgeva vald 
Jõgeva ja Siimusti jäätmekogumiskohad on avatud iga kuu teine N ja neljas L kl 10.00-15.00. 
Kuremaa jäätmekogumiskoht on avatud iga kuu teisel N ja neljandal L kl 10.00-15.00. 
Laiuse aleviku jäätmekogumiskoht on avatud iga kuu esimesel N ja kolmandal L kl 10-15.00. 
Vaimastvere jäätmekogumiskoht on avatud iga kuu teisel ja neljandal N kl 10.00-15.00. 
Vastu võetakse ohtlikke jäätmeid (Laiuse ja Kuremaa platsid), metallijäätmeid, 
pakendijäätmeid, paberi- ja papijäätmeid, elektri- ja elektroonikajäätmeid, suuregabariidilised 
jäätmeid, autorehve. 

(4) Saare vald 
Kääpa ja Voore küla jäätmekogumiskohad - avatud E, P 9-15. Vastu võetakse 
suuregabariidilisi jäätmeid, metalljäätmeid, ohtlikke jäätmeid, vanarehve, paberi- ja 
pakendijäätmeid ning elektri- ja elektroonikaseadmeid. 

(5) Palamuse vald 
Palamuse - lahtiolekuaegade osas info tel 5221723. Vastu võetakse ohtlikke jäätmeid, 
suuregabariidilisi jäätmeid, elektri- ja elektroonikajäätmeid, metallijäätmeid, vanu rehve. 
Teine ohtlike jäätmete kogumispunkt asub Palamuse Päästekomando juures (O.Lutsu 5a).   

(6) Vara vald 
Koosa ja Vara külad – vastu võetakse elektri- ja elektroonikaseadmeid, suuregabariidilisi 
jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, paberi- ja papijäätmeid, pakendeid. Hetkel ei ole kehtestatud 
lahtiolekuaegu. Vastuvõtt eelneval kokkuleppel, tel 7351301  
Põdra küla kompostimisväljak–võimalik tuua haljastus- ja aiajäätmeid, info tel 7351301. 

(7) Avinurme vald 
Avinurme, Põllu 26A (lahtiolekuaegade osas võtta ühendust Vallavara juhatajaga, tel 
55580839). Vastu võetakse elektri- ja elektroonikaseadmeid, suuregabariidilised jäätmeid, 
ohtlikke jäätmeid, paberi- ja papijäätmeid, pakendeid, majapidamises tekkivaid 
ehitusjäätmeid. 

(8) Mustvee linn 



Mustvee linna ohtlike jäätmete konteiner asub Narva mnt 9d, lisaks asuvad linnas 
segapakendikonteinerid. 

(9) Tabivere vald  
Tabivere vallas on erinevates kohtades taaskasutatavate jäätmete (pakend, paber ja kartong) 
konteinerid (info valla kodulehelt). Tabivere vald on kokku leppinud Tartu linnaga, et 
Tabivere valla elanikud saavad kasutada Tartu linna jäätmejaamasid, aadressil Jaama 72 C ja 
Turu 49. 
 
Jaama 72C võetakse vastu:  
Tasuta- ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalgustuslambid jne), 
suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel), elektroonikaromud (külmikud, telerid jms), 
taaskasutatavad jäätmed, pakendijäätmed, puit, autorehvid. 
Tasu eest- biolagunevad aiajäätmed, suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaraamid, WCpotid, 
samuti krohvipuru jms), asbestijäätmed ja eterniit. 
 
Turu 49 võetakse vastu: 
Tasuta- ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalgustuslambid jne), 
suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel), elektroonikaromud (külmikud, telerid jms), 
taaskasutatavad jäätmed, pakendijäätmed, puit. 
Tasu eest- biolagunevad aiajäätmed, suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaraamid, 
kraanikausid, WC potid jms). 
Vastu ei võeta: autorehve, asbestijäätmeid ja eterniiti.  
 
Loomsete jäätmete käitlemine 
Loomsete Jäätmete Käitlemise AS, Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa. 
 
Romusõidukite utiliseerimine 
Semako Romulad OÜ, Siimusti, Jõgeva vald, Jõgevamaa. 
 
Vanametalli, akude vastuvõtt 
Cronimet Eesti metall OÜ, Turu 13, Jõgeva linn. 
 
Vanapaberi, papi vastuvõtt 
Eesti Vanapaberi OÜ Jõgeva osakond, Turu 13, Jõgeva linn. 
 
Taaskasutatavate jäätmete konteinerite asukohad Kallaste linnas: 
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, http://www.eto.ee/?op=body&id=135  
MTÜ Eesti Pakendiringlus, http://www.pakendiringlus.ee/web2/?cat_ID=10&page_id=60  
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, http://tvo.ee/konteinerid  
 
Kallaste linnas puudub  jäätmekogumiskoht, kuid: 

• vanu rehve võetakse vastu iga kuu esimesel ja kolmandal laupäeval aadressil Oja 13a 
ja Peipsi Autoteenindus OÜ-s, Staadioni tn 2a; 

• elektri- ja elektroonikaseadmeid saab ära linnavalitsuse poolt korraldatud laoruumi; 
• suurjäätmete äraandmise kampaania korraldab linnavalitsus kord aastas. 

 


