JÄÄTMETE
ÜLEANDMISE
KOHT
Paber- ja
papppakendite
konteiner (Rohelise
Punkti, Eesti
pakendiringluse
konteinerid)

SOBIVAD

•
•
•

•
Pärnu mnt 16
(P-J),
•
Lasteaed
Pesamuna
•
parkimisplatsi
kõrval (P-J),
Vahenurme
lasteaed-algkooli
parkimisplatsil,
Libatse küla
Libatse 7 maja
juures
Soo 5 Pärnu-Jaagupi
jäätmejaam

kokkupressitud
pappkastid/karbid,
jõupaber ja paberkotid (jmt
puhtad paberpakendid),
trükised (ajalehed, ajakirjad,
reklaamlehed jmt),
ilma kaaneta raamatud,
kataloogid,
trükiga ja puhas kirja- ja
joonistuspaber,
töövihikud, paberist/papist
kaustikud

EI SOBI

•
•

•
•
•

tagatisraha märgiga metall-,
plast-ja klaaspakendid,
ohtlike jäätmete pakendid
(aerosoolipudelid,
kodukeemia-, liimi-, värvija lahustipudelid),
kummist tooted,
mänguasjad, vahtplast,
akna- ja lehtklaas,
valgustuspirnid,
kasutatud pabernõud ja
papptopsid, jäätise- ja
kommipaberid, toiduga
määrdunud pakkepaber

Segapakendi
•
konteiner (Rohelise
Punkti, Eesti
Pakendiringluse
konteinerid)

plastpakend (kile, plastnõud
ja -karbid jmt puhtad
plastpakendid, jogurti- ja
võitopsid, õli- ketšupi- ja
majoneesipudelid,
kosmeetika- ja
hooldustoodete pakendid),
klaaspakend (värvitud ja
värvilised klaasist
alkoholipudelid, klaaspurgid,
siirupipudelid jm puhtad
klaaspakendid),
metallpakend (toidu- ja
joogipakendi metallkaaned ja
-korgid, konservpakendid),
joogikartong (kartongist
piima- ja mahlapakid jm
puhtad kartongpakendid)

Alexela tankla
juures (Loomse
•
küla),
Libatse Lasteaedalgkooli taga,
Pärnu mnt 16
parkimisplatsil
•
(P-J),
Lasteaed
Pesamuna
•
parkimisplatsi
kõrval (P-J),
Vahenurme PMÜ
kaupluse
parkimisplatsil
Pärnu-Jaagupi
alevis, Uus 63
Libatse külas,
PMÜ kaupluse taga
parkimisplatsil
Pärnu-Jaagupi
alevis, Soo 5
(jäätmejaam)
Pandimärgiga klaas-, PET- ja
Ilma pandimärgita pakendid ja
Pandipakendi
muud jäätmed.
automaat või muu metalljoogipakendid, mis:
pandipakendi
•
nähtava etiketiga, ribakood ja
NB! Joogipakenditest pole
vastuvõtukoht
EPP embleem terved ja
pandimärki nt kange alkoholi
loetavad,
PMÜ Libatse ja
pudelitel, klaaspurkidel,
•
klaaspakend terve, ilma
tetrapakenditel
Vahenurme
korgita,
kauplus, Mägi
•
plast- ja metallpakend
Trading OÜ
äratuntavalt sama kujuga kui
Uduvere kauplus
müügihetkel,
(Suigu tee 2, P-J)
•
plastpakendil võib olla kork,
Pärnu mnt 16,
•
pakendisse pole loobitud
Pärnu-Jaagupi
prahti,
OÜ Pandipakendi
•
ei pea olema pestud
Automatiseeritud
Käitlussüsteem,
taaraautomaat
NB! Sõiduautorehvid viia ise
Pärnu-Jaagupi
•
pliiakud, patareid,
sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu).
jäätmejaam
•
värvi- ja lahustijäägid,
(Soo tn 5, Pärnu•
vana õli ja õlifiltrid,
Jaagupi)
•
päevavalguslambid,
•
filmijäätmed,
•
kineskoobid,

•
tahmakassetid,
•
ravimid, kemikaalid,
•
elavhõbe,
•
tulekustutid,
•
tundmatud jäätmed
•
elektri- ja elektroonikaromud
Kompostikast/kom Aiakomposti sobib:
poster
•
puulehed, juurviljapealsed,
muruniitmisjäätmed,
•
hakitud oksad, lillevarred,
kuivatatud umbrohi,
•
majapidamisjäätmed, mis ei
meelita ligi närilisi,
•
lillemuld, taimejäänused,
•
seente ja marjade
puhastamisjäänused,
•
koristamistolm;
Majapidamisjäätmete
kompostrisse sobib:
•
kõik eelnev,
•
marjade-juurviljade koored,
•
liha-, kala- jm toidujäätmed,
•
kohvi- ja teepuru koos
filtriga,
•
keetmis- ja loputusvesi,
•
pehmed, niisked paberid,
•
munakoored,
•
lemmikloomade jäätmed,
•
looduslikud kiud väikeste
tükkidena
Segaolmejäätmete Kõik, mis ühessegi eelmisse ei
sobinud, kuid tavaliselt prügikasti
konteiner
läheb.

Paikre
Sorteerimisjaam
(Raba 39, Pärnu)

(nt tavaline lambipirn, toiduga
määrdunud pakendid, kile,
sigaretikonid, ühekordselt
kasutatavad nõud, joogitopsid,
tolmuimejakotid, katkised
toidunõud, lehtklaas, katkised
mänguasjad (kui ei sisalda
elektroonikat), kasutuskõlbmatud
kaltsud, hügieenisidemed,
mähkmed, vatt, hambaharjad,
küünlajupid, konid, kirjutusvahendid
jmt)
• eelsorteeritud jäätmed –
jäätmed, kust on eelnevalt
eraldatud biolagunevad jäätmed
(nt toidujäätmed) ja jääkjäätmed
(nt pühkmed, tuhk),

mittelagunevad jäätmed
(plast, klaas, kumm, nahk,
kile jmt),
mürgised ained (immutusja desinfitseerimisained,
mürgid, värvid, lahustid,
bensiin jmt),
tolmuimejakott (võib olla
klaasikilde),
sigaretikonid, värvilised
reklaampakendid
(raskemetallid),
suur hulk paberit korraga,
tuhk ja lubi (kompost liiga
aluseliseks)

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ehitus- ja
lammutusjäätmed,
suurekaliibrilised jäätmed
(nt mööbel),
korduvkasutatavad
riided/kangad,
vedelad jäätmed,
kuum tuhk,
kasutuskõlblikud
mänguasjad

biolagunevad jäätmed,
ehitus- ja lammutusjäätmed,
ohtlikud jäätmed,
olmejäätmed.

•
•
•

•

•

•

Paikre prügila
(Põlendmaa,
Paikuse vald)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektri- ja
elektroonikajäätmed,
•
vanarehvid,
paberjäätmed (lainepapist
karbid, ajakirjad, reklaamlehed,
raamatud, kalendrid, voldikud,
reklaambrozüürid, pakkepaber,
vihikud, kaustikud, ümbrikud,
kirjutus- ja arvutipaber,
kataloogid, tapeedijäägid),
metalli jäätmed
(konservikarbid, joogipurgid,
alumiiniumalused,
alumiiniumkaaned,
alumiiniumfoolium, metallist
väikeesemed, majapidamistarbed
jmt)
klaasi jäätmed (ühekordselt
kasutatavad klaaspudelid,
klaaskonservipurgid,
joogiklaasid, värvitu klaastaara,
pruun klaastaara, roheline
klaastaara, muu värviline
klaastaara) NB! klaastaaralt
tuleb eemaldada metallkorgid
ja kraed,
plastik jäätmed (kiled,
kilekotid, plastjoogipudelid,
plastpakkekarbid, polüstüreenist
pakkekarbid ja –alused,
pakkimisalused, kehahooldus- ja
pesuvahendite pudelid,
toiduainete plastikpudelid,
plastkanistrid, plastist
pakkekastid, kasvuhoone- ja
põllumajanduskile, nn salvokelgud, taarakastid, plast)
olmejäätmed,
ehitus- ja lammutusjäätmed,
suurekaliibrilised jäätmed (nt
mööbel)
elektri- ja
elektroonikajäätmed,
vanarehvid,
paberjäätmed (vt eelmine),
metalli jäätmed (vt eelmine),
klaasi jäätmed (vt eelmine),
plastik jäätmed (vt eelmine).

(tuhk, pühkmed, turva-, aknaja tulekindel klaas,
klaasmoodulid, keraamika,
päevavalguslambid, optiline
klaas, portselan, peegliklaas,
aerosoolipudelid, jääke
sisaldavaid pakendid,
mänguasjad, joogi- ja
piimapakid, vaakumpakendid,
ühekordselt kasutatavad nõud,
kopeerpaber, võileivapaber,
kaetud paber, harjad,
põrandaharjad, küürimisharjad,
tihendusmaterjal, disketid,
kassetid, jalgrattakummid,
värvilindid, filmid, fotod,
täitesulepead, pastakad,
pliiatsid, rulood, kardinad,
elektripirnid, hügieenitooted,
hügieenisidemed,
isolatsioonimaterjal (nt.
klaasvill), küünlajupid, konid,
väikeloomade
mittekomposteeritav allapanu,
kondid, vorstinahad, nahk,
kotid, kaltsud, tühjendamata
pakendid, põrandakattejäägid,
vahtkumm, jalatsid, riided,
tekstiil, tolmuimejakoti sisu,
sidumismaterjal, plaastrid,
vatt, ühekordselt kasutatavad
mähkmed, hambaharjad)

