
           Lisa 1 
 
Jäätmete vastuvõtukohad Vaivara vallas 
 
I Pandipakendit saab tagastada : 

Sinimäe kauplus Kesk tn 2 
Lahtioleku ajad:  
* E,T, K, N, R, L 8.00 - 17.00 
* pühapäev 8.00 - 15.00  
Operaator OÜ Gendel 
kontaktandmed: Sillamäe Kesk 41-18, tel. 3924288 5296528 
 
II Pakendi, paberi ja papi ning patareide kogumine 

Jäätmekogumispunktid asuvad 

Küla/alevik konteineri nimetus asukoht 

1) Sinimäe  pakendijäätmete konteiner  Vallamaja  parkimisplatsil 
Kaupluse hoovis 
Mere tänava ristis 
Kooli hoovis (kooli tarbeks) 

 paberi- ja papi konteiner Vallamaja parkimisplatsil 
Kooli hoovis (kooli tarbeks) 

 patareide kogumiskast Vallamajas 
Raamatukogus 
Koolis 

2) Vaivara pakendijäätmete konteiner Seltsimaja hoovis 

 patareide kogumiskast Seltsimajas 

3) Laagna pakendijäätmete konteiner Seltsimaja juures 

4) Peeterristi pakendijäätmete konteiner Bussipeatuse juures 

5) Soldina pakendijäätmete konteiner Kaupluse juures 



6)Kudruküla pakendijäätmete konteiner Kortermajade juures 

7) Olgina pakendijäätmete konteiner Katlamaja juures 

 paberi- ja papi konteiner Katlamaja juures 
Lasteaia hoovis (lasteaia tarbeks) 

 patareide kogumise kast Raamatukogus 

 
- Pakendijäätmete konteinerisse võib panna: 
plastpakendid nagu kile, plastnõud ja -karbid, puhtad jogurti- ja võitopsid, õli- ketšupi- ja 
majoneesipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja muud puhtad plastpakendid; 
kaaspakendid nagu valgest ja värvilisest klaasist pudelid ning purgid ja muud puhtad 
klaaspakendid: 
metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaned ja korgid, konservipakendid; 
joogikartong nagu kartongist piima-, mahla- ja veinipakendid ja muud puhtad kartongpakendid. 
NB! Pakendikonteinerisse paigaldamisel pakendijäätmed peavad olema tühjad ja puhtad 
Pakendikonteinerisse ei sobi lehtklaas, elektripirnid., kummist tooted ega mänguasjad, samuti 

olmejäätmeid, ohtlikke jäätmeid ega muid sinna sobimatuid jäätmeid. 
- Paberi- ja papikonteinerisse võib panna: 
ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjal; 
vanad raamatud, töövihikud, igasugune muu trüki- ja paljunduspaber 
joonistus- ja kirjutuspaber; 
pappkastid ja –karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid jm puhtad paberpakend. 
NB! Paberi- ja papikonteinerisse ei sobi määrdunud, vettinud ega märg paber ja papp,  
kopeerimispaber, kleepsildid, teibid, kleepsud, kommipaberid ning muud toiduainete  
pakendid. 
 
III Ohtlike jäätmete kogumine 

Kogumisringi käigus kogutakse elanikkonnalt ohtlikud jäätmed kokku 1 kord aastas 
Kogumisringi toimumise aeg ja sõidugraafik antakse teada täiendava infoga külade teadete 
tahvlitel ja valla koduleheküljel www.vaivara.ee 
 
P.S. Kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmete vastuvõtupunktid asuvad: 
- Narva ohtlike jäätmete kogumispunkt 
  Rakvere tn. 20, Narva. 
  Lahtiolekuajad:  

  esmaspäeval ja laupäeval kell 8.00- 12.00,  

  neljapäeval 15.00-19.00. 
- Sillamäe ohtlike jäätmete kogumispunkt  
  Tallinna mnt 11 b, Sillamäe 
  Lahtiolekuajad:  

  kolmapäeval ja pühapäeval kell 11.00 kuni 14.00 



 
IV Probleemtoodete kogumine: 

Kogumisringi käigus kogutakse elanikkonnalt probleemtoodete jäätmed kokku 1 kord aastas. 
Kogumisringi toimumise aeg ja sõidugraafik antakse teada täiendava infoga külade teadete 
tahvlitel ja valla koduleheküljel www.vaivara.ee 
 
P.S.Kodumajapidamises tekkinud elektri- ja elektroonikaseadmete romude, autoakude ning vanade 
rehvide vastuvõtupunktid 
asuvad: 
- Narva Jäätmekäitluskeskus 
  Vastuvõtupunkti asukoht on Narva Jäätmekäitluskeskus, Rahu tn. 3B. 
 Vastuvõtuaeg:  

 E-R 9.00-17.00,  

 L 14.00-19.00. 
* Pühapäeviti ja riiklike pühade ajal suletud. 
Telefonid: 3570082; 3577676. 
- Sillamäe Jäätmejaam 
Jäätmejaam asub aadressil:  
Tallinna mnt 9 b, Sillamäe 
Lahtiolekuajad:  

kolmapäeval ja pühapäeval kell 11.00 kuni 14.00 

Telefonid: 3925731, 58044424 
 
IV. Settega heitvee ja fekaalide vastuvõtt 

Sinimäe ja Olgina  puhastusseadmed 
Operaator on KA Vaiko AS 
Telefon tööpäeviti 3924601 
  
VI Vanametalli vastuvõtt 

Kuusakoski AS vastuvõtupunkt Narvas, Puuvilla 5 
Tel. 3562211, 3560815 
 
VII Biolagunevad jäätmed 

- Aia- ja haljastusjäätmed  komposteerida või üle anda jäätmeluba omavale ettevõttele 
- Köögi- ja sööklajäätmed  komposteerida , kuni 01.01.2010 võib eraldi kotti pakendatult asetada 
segaolmejäätmete konteinerisse. 
Alates 01.01.2010 kuulub köögijäätmete kogumine korraldatud jäätmeveo koosseisu. 
 
VIII  Esemete andmine taaskasutamiseks 

Heategevustuba, aadressil  Narva mnt 9-15 Olgina alevik 
- Võtab vastu taaskasutuseks riideid, lauanõusid jms 
- Vahendab infot taaskasutamiseks antavate suuregabariidiliste esemete kohta  
 (kodumasinad, mööbel jms) 
Tel.: 3390322, 5042698 
  
  



 
 


