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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. Puidujäätmed, süvenduspinnas ja teised jäätmed (sh plast, klaas, puit, tekstiil jne ) on
tasulised. Samuti võetakse tasu eest vastu ka aia- ja haljastusjäätmeid ning biolagunevad köögi – ja
sööklajäätmeid. 

Piirkonna jäätmekogumiskohad:

         (1) Mustvee vald

Piirkondlik  jäätmejaam on  Torma  prügila  (Mustvee  valla  elanikel  on  võimalik  tasuta  ära  anda
pakendeid,  ohtlikuid  jäätmeid  (v.a  eterniit),  paber  ja  kartong  ning  probleemtooted.  Ülejäänud
vastavalt hinnakirjale)

• Kasepää piirkond
Kasepää  jäätmejaam  –  avatud  T,  N  kl  8.00-16.00  ja  L  8-12.  Vastu  võetakse  elektri  –  ja
elektroonikaseadmed,  suurjäätmed,  paberi-  ja  papijäätmed,  pakendeid,  vanad  rehvid,
kasvuhoonekile, klaastaara ja vanametall.

• Saare piirkond
Kääpa ja Voore küla jäätmekogumiskohad - avatud E, P 9-15 ning Voore on lisaks avatud K 12-18.
Vastu võetakse suuregabariidilisi jäätmeid, aknaklaasi, metalljäätmeid, ohtlikke jäätmeid, üksikuid
vanarehve, paberi- ja pakendijäätmeid ning elektri- ja elektroonikaseadmeid.

• Avinurme piirkond
Avinurme,  Põllu  26A.  Vastu  võetakse  elektri-  ja  elektroonikaseadmeid,  suuregabariidilised
jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, paberi- ja papijäätmeid, pakendeid. Eelnevalt Avinurme teenuskeskuse
haldusjuhiga kokku leppida.

• Mustvee piirkond
Mustvee  linna  ohtlike  jäätmete  konteiner  asub  Narva  mnt  9d,  lisaks  asuvad  linnas
segapakendikonteinerid.
Rehve saab ära anda Revan OÜ E-R 9-17, Kastani tn 27.

• Lohusuu piirkond  – on pakendikonteinerid

(2) Peipsiääre vald 

• Alatskivi piirkond:
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.

• Vara piirkond:
Vara külas – plats avatud K kl 10-11 (teistel aegadel võimalik kokkuleppel, tel 5224165). Vastu
võetakse elektri- ja elektroonikaseadmeid ja suuregabariidilisi jäätmeid. 

• Pala piirkond:
Pala  külas  kogumisplats  avatud  K  kl  10-11  (teistel  aegadel  kokkuleppel).  Vastu  võetakse
suuregabariidilisi jäätmeid ja elektroonika- ja elektriseadmeid.



       (2) Jõgeva vald

• Jõgeva linnas piirkondlik jäätmejaam- avatud T, K, N, R 10-18, L 10-14. Lõuna 12.30-
13.00. Suletud E,P ja riigipühadel.

Vastu  võetakse  tasuta  pakendijäätmeid,  paberit  ja  kartongi,  metalli,  elektroonikaseadmeid
(komplektsed),  patareid,  ohtlikud  jäätmeid.  Ülejäänud  jäätmeliikidel  on  kehtestatud  vastuvõtu
hinnakiri.

• Torma piirkond
Tõikvere,  Sadala  ja  Torma  alevikus  asuvad  jäätmekogumiskohad  on  iga  päev  avatud.  Vastu
võetakse  paberi-  ja  pakendijäätmeid,  teised  jäätmed  saab  viia  vastavalt  hinnakirjale  Torma
prügilasse.

• Jõgeva valla (endine) piirkond 

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 L ja neljandal N 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.

• Palamuse piirkond
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).  

Loomsete jäätmete käitlemine

AS Vireen, 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.

Vanapaberi, papi vastuvõtt
Eesti Vanapaberi OÜ Jõgeva osakond, Turu 13, Jõgeva.

Pakendikonteinerid on leitavad: 
http://www.pakendiringlus.ee/web2/?cat_ID=10&page_id=60

http://www.tvo.ee/pakendipunktid

http://www.eto.ee/eto-konteinerid/


