Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas
Elektros ir elektroninė įranga (EEĮ) – įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti
reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, ir įranga, skirta kurti, perduoti arba
išmatuoti tokias sroves ar laukus, priklausanti Aplinkos ministerijos nustatytoms kategorijoms ir
skirta naudoti su ne didesne kaip 1 000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 1 500
V įtampa esant nuolatinei srovei.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos – elektros arba elektroninė įranga,
įskaitant visas jos sudedamąsias dalis ir komplektavimo gaminius, kurie yra ardomos elektros ir
elektroninės įrangos dalis, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T-166 patvirtintų
Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede nurodytas elektros ir elektronines
įrangos atliekų sąrašas.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų pavyzdžiai
Nebenaudojami ar sugedę šaldytuvai ir šaldikliai, skalbimo mašinos ir
drabužių džiovintuvai, indaplovės, elektrinės viryklės ir viryklėlės,
mikrobangų krosnelės, elektriniai šildymo prietaisai (pvz., elektriniai
radiatoriai), elektriniai ventiliatoriai, oro kondicionavimo prietaisai.
2. Smulkių namų
Nebenaudojami ar sugedę dulkių siurbliai, siuvimo, mezgimo, audimo ir
apyvokos
kitokie tekstilės gaminių apdorojimo prietaisai, lygintuvai, skrudintuvai,
prietaisų atliekos
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.
3. IT ir
Nebenaudojami ar sugedę asmeniniai kompiuteriai (kartu su centriniu
telekomunikacinės procesoriumi, pele, monitoriumi ir klaviatūra), nešiojamieji kompiuteriai,
įrangos atliekos
kompiuterinės užrašų knygelės, delniniai kompiuteriai, spausdintuvai,
kopijavimo įranga, elektrinės ir elektroninės rašomosios mašinėlės, kišeninės
ir stalinės skaičiavimo mašinėlės, faksimiliniai aparatai, telefonai, mobilieji
telefonai, atsakiklių sistemos.
4. Vartojimo
Nebenaudojami ar sugedę radijo aparatai, televizoriai, vaizdo kameros,
įrangos atliekos
vaizdo grotuvai, garso grotuvai, garso stiprintuvai, muzikos instrumentai,
fotoaparatai.
5. Apšvietimo
Perdegusios lempos, nebenaudojama ar sugedusi kita apšvietimo įranga.
įrangos atliekos
6. Elektrinių ir
Nebenaudojami ar sugedę vejos pjovimo ar kitų sodo darbų įrankiai, grąžtai,
elektroninių
pjūklai, tekinimo, malimo, šlifavimo, smulkinimo, pjovimo, kapojimo,
įrankių atliekos
kirpimo, gręžimo, skylių darymo, perforavimo, lankstymo, lenkimo ar
panašaus medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo įranga, kniedijimo,
kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar panašios
paskirties įrankiai, virinimo, litavimo ar panašios paskirties įrankiai, skystų
ar dujinių medžiagų purškimo, skleidimo, paskirstymo ar kitokio apdorojimo
kitomis priemonėmis įranga.
7. Žaislų,
Nebenaudojami ar sugedę elektriniai traukinukai ar lenktyninių automobilių
laisvalaikio ir
komplektai, rankiniai vaizdo žaidimų pultai, vaizdo žaidimai, elektrinių ar
Kategorijos
1. Stambių namų
apyvokos
prietaisų atliekos

sporto įrangos
elektroninių komponentų turinti sporto įranga.
atliekos
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato
galutinio atliekų sąrašo.
Alytaus miesto gyventojai elektros ir elektroninės įrangos atliekas gali pristatyti ir
nemokamai priduoti didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose:
Eil.
Nr.

1.

Aikštelės adresas

Darbo laikas

Atsakingo asmens
vardas, pavardė,
telefono numeris

Alovės g. 6B, Alytus

Aikštelė atidaryta:

Aikštelės vadovas
Valdas Perlys

II-VI 9.00 ‒ 18.00
Pietų pertrauka:

tel. (8~672) 16 878

13.00‒ 14.00
2.

Putinų g. 3A, Alytus

Aikštelė atidaryta:
II-VI 9.00 ‒ 18.00

Aikštelės vadovas
Gintautas
Zakarevičius,

Pietų pertrauka:

tel. (8 618) 06 220

13.00‒ 14.00
3.

Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen.,
Alytaus r.,

Aikštelė atidaryta:
I-VII 8.00 ‒ 20.00

Aikštelės vadovas
Benius Motiejūnas,
tel. (8 618) 80 494

Smulkios elektros ir elektroninės įrangos atliekas, baterijas galima išmesti į UAB
„EMP recycling“ pastatytus specialius konteinerius. Konteinerių pastatymo vietos skelbiamos
interneto svetainėje http://www.emp.lt/mesk-i-konteineri/vietos/Alytus. Jeigu naudotas elektros
prietaisas yra didelis (t. y. didesnis nei 50×40 cm), tel. 1806 galite išsikviesti nemokamą EMP
atliekų taksi – prietaisai bus išnešti, išvežti iš bet kurios vietos (Jūsų namų, biurų, garažų ir kt.).
Alytaus regione elektros ir elektroninės įrangos atliekas iš stambiųjų atliekų aikštelių
renka elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių gamintojų ir importuotojų įsteigta
organizacija – asociacija „EEPA“. Elektros ir elektronikos surinkimo vietas Alytaus mieste galima
rasti interneto tinklapyje http://www.epa.lt/Atlieku-surinkimo-vietu-paieska/
Iš gyventojų apvažiavimo būdu ne rečiau kaip du kartus per metus elektros ir
elektroninės įrangos atliekas renka – UAB „Žalvaris“.

