
 

 

Tad jei namuose sugedo bet koks smulkus elektros ar baterijų energija 

maitinamas prietaisas, įsimeskite į automobilį, rankinę ar pan. ir 

patogiai pašalinkite šiame specialiame konteineryje.   

 

Šiuos prietaisus išveš ir elektroninių atliekų perdirbimo gamykloje perdirbs 

,,EMP recycling‘‘.  

O jei prietaisas yra didelis tel. 1806  galite  išsikviesti  EMP Atliekų TAKSI 

– prietaisai bus išnešti, 

išvežti iš bet kurios vietos (jūsų namų, biurų, sodų, garažų....). 

 

Įmonių atliekas (jei Jums nereikalinga priėmimą perdirbti patvirtinanti 

pažyma) taip pat galite šalinti šiame konteineryje.  

Jei pažyma reikalinga, tel. 1806 kvieskite EMP atliekų TAKSI ir atliekos bus išvežtos tiesiai iš Jūsų 

biuro.  

 

Tikimės, kad konteineris nestovės tuščias ir mūsų darbuotojai, lankytojai  

ženkliai prisidės prie projekto siekio neleisti 2200 tonoms smulkių elektros bei elektroninės 

įrangos atliekų nugulti  bendruosiuose konteineriuose ir sąvartynuose. 

 

 

 

Šiek tiek statistikos ir informacijos: 
 

● Šios atliekos yra ,,draudžiamų į sąvartynus patekti atliekų sąraše“, nes irdamos 

sunkiaisiais metalais užteršia dirvožemį, vandenį ir tt., be to netenkame daugybės 

antrinių žaliavų.  

 

● Deja...nors EEĮA procentas, lyginant su į ten patenkančiomis kitų atliekų rūšimis, yra 

sąlyginai mažas ( 1-3 proc.), 

Lietuvos mastu į bendruosius konteinerius patenka ir į sąvartynus kasmet atkeliauja ne mažiau kaip 2000 

tonų smulkiosios elektros ir elektroninės įrangos atliekų!  

Taip pat daug jų kaupiama namuose arba šalinama kitais netinkamais būdais.  

 

 

● Iš viso Lietuvoje pastatyta 1000 specialių konteinerių.  

Visos vietos skelbiamos svetainėje www.mesk-i-konteineri.lt. 

Šioje svetainėje taip pat galite pažiūrėti video reportažą kaip  EMP perdirba 

elektros ir elektroninės įrangos atliekas:  

   

 

 

 

Ką mesti?(pro angą galima įmesti iki 50*40*40 cm dydžio prietaisus) 

(visas elektros ir elektroninės įrangos atliekas, t.y. prietaisus, kurie veikia galvaninių elementų arba 

elektros įtampos pagalba) 

 

 

http://www.mesk-i-konteineri.lt/
http://www.emp.lt/mesk-i-konteineri/galerija


 

 

EEĮA grupė      Prietaisų pavadinimai 

 

 
Smulkūs namų 

apyvokos 

prietaisai 

 Lygintuvai 

 Skrudintuvai 

 Keptuvės 

 Smulkintuvai, kavamalės ir talpyklų ar pakuočių atidarymo, ar 

sandarinimo įranga 

 Elektriniai peiliai 

 Plaukų kirpimo, džiovinimo, dantų valymo, skutimosi ir masažavimo 

prietaisai bei kiti kūno priežiūros prietaisai 

 Rankiniai ir staliniai laikrodžiai bei laiko matavimo, rodymo ar fiksavimo 

įranga 

 Svarstyklės 

 
 

IT ir 

telekomunikacinė 

įranga 

 Mini kompiuteriai 

 Kompiuterinės pelės, klaviatūros, ausinės ir pan. 

 Kompiuterinės užrašų knygelės 

 Delniniai kompiuteriai 

 Elektrinės ir elektroninės rašomosios mašinėlės 

 Kišeninės ir stalinės skaičiavimo mašinėlės 

 Faksimiliniai aparatai 

 Teleksai 

 Telefonai 

 Bevieliai telefonai 

 Mobilieji telefonai ir jų įkrovikliai 

 
 

 

Vartojimo įranga 

 Radijo aparatai 

 Televizoriai 

 Vaizdo kameros 

 Vaizdo grotuvai 

 Garso grotuvai 

 Garso stiprintuvai 

 Muzikos instrumentai 

 Fotoaparatai ir kiti garso ar vaizdo įrašymo, atkūrimo įtaisai ar įranga, 

įskaitant signalus ar kitas garso ar vaizdo paskirstymo technologijas, 

išskyrus telekomunikacijų 

 Televizorių, vaizdo ar garso grotuvų nuotolinio valdymo pulteliai 

 Mikrofonai 

Žaislai, 

laisvalaikio ir 

sporto įranga 

 Elektriniai traukinukai ar lenktyninių automobilių komplektai 

 Rankiniai vaizdo žaidimų pultai 

 Vaizdo žaidimai 

 Kompiuteriai, naudojami dviračiuose, nardymo, bėgimo, irklavimo ir 

kitoje įrangoje 

Stebėsenos ir 

kontrolės 

prietaisai 

 Matavimo, svėrimo ar derinimo prietaisai, naudojami kaip buitinė ar 

laboratorijų įranga 

 

 
 

Gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas 

UAB „EMP recycling“ rinkodaros specialistė Rasa Buslavičienė 
 

  


