
 

Ar žinote, kur dėti 

perdegusią taupiąją 

elektros lemputę? 
 
Taupiosios liuminescencinės lemputės 

jau senokai visiems gerai pažįstamos, 

tačiau ar žinote, kad jose yra gyvsidabrio, 

todėl energiją taupančias lemputes būtina 

surinkti ir nukenksminti? 

Gyvsidabrio turinčios lempos 

priskiriamos prie pavojingų žalingą 

poveikį aplinkai ir žmonėms turinčių 

atliekų. Kol lemputės korpusas 

nepažeistas, joje esantis gyvsidabris 

nepavojingas. Pavojų kelia tik iš 

sudužusios ar įskilusios lemputės 

sklindantys gyvsidabrio garai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeigu jūsų namuose suduš viena ar dvi 

lemputės, į aplinką pasklis labai nedaug 

garų – pakaks atsargiai surinkti šukes, 

sudėti į atskirą maišelį ir atiduoti 

perdirbti, o dūžio vietą išvalyti šlapiu 

popieriniu rankšluosčiu, išvėdinti patalpą 

ir jokio poveikio žmogui nebus. 

Nerekomenduojama valyti dūžio vietos 

dulkių siurbliu, nes pavojingi garai dar 

labiau pasklinda po namus. 

Bet šis nuodingas lakus cheminis 

elementas gyvsidabris labai didelį pavojų 

kelia su bendru atliekų srautu patekęs į 

šiukšlyną. Į sąvartynus gali patekti dideli 

taupiųjų lempučių kiekiai, o, lemputėms 

sudužus, gyvsidabrio sklidimo 

nesustabdytum. Mokslininkai yra 

apskaičiavę, kad 1 mg gyvsidabrio gali 

užteršti apie 20 ha vandens telkinį. 

Gyvsidabriu apsinuodijusios žuvys gali 

patekti ant kiekvieno iš mūsų stalo, o, 

vartodami šias žuvis, mes taip pat 

apsinuodijame. Jeigu taip atsitiks ne 

vieną kartą, nuodai mūsų organizme 

kaupsis įvairiuose organuose, smegenyse 

ir kauluose, nes gyvsidabris turi savybę 

kauptis. Gyvsidabrio sankaupos didina 

nervinių ląstelių dirglumą, gali sukelti 

centrinės nervų sistemos pažeidimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl pavojaus mums ir mūsų aplinkai 

perdegusias taupiąsias lemputes būtina 

surinkti ir atiduoti perdirbti. Visi 

lempučių sutvarkymo kaštai – nuo jų 

surinkimo iki apdorojimo, įskaičiuoti į 

kainą, kurią mokame įsigydami taupiąsias 

lemputes. O jei jau sumokėjome, tai 

gamintojai ir platintojai privalo užtikrinti 

jų tinkamą surinkimą ir sutvarkymą. 

Tačiau kiekvienas mūsų taip pat turi jausti 

atsakomybę ir prisidėti prie taisyklingo 

šių atliekų tvarkymo. 

 



 

 

 

Telšių mieste veikia energiją 

taupančių lempučių surinkimo punktai. 

Specialių dėžučių gyvsidabrio turinčioms 

lemputėms surinkti yra prekybos centre 

,,Maxima XX“ (adresu: Turgaus a. 23A), 

UAB ,,Senukų prekybos centras“ Telšių 

parduotuvėje (adresu: Luokės g. 76), 

Prekybos tinklo ,,Topo centras“ 

parduotuvėje (adresu: Kęstučio g. 20), 

UAB ,,S. Jurkus ir parteriai“ prekybos 

centre ,,Mastis“ ir ūkinių prekių 

parduotuvėse (adresais: Kauno g. 21, 

Masčio g. 3, Šiaulių pl. 18), UAB ,,Artina“ 

elektros prekių parduotuvėje (adresu: 

Respublikos g. 85). Eidami apsipirkti 

prie parduotuvės rasite specialią dėžę, 

kurioje galėsite išmesti atitarnavusią 

kompaktiškąją fluorescencinę  (elektrą 

taupančią) lemputę, o tai ypač patogu. 
 

Atliekas, kuriose yra gyvsidabrio, galima 

nemokamai vežti į UAB „Telšių regiono 

atliekų tvarkymo centras“ Atliekų priėmimo 

ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę 

adresu: Gaudikaičių k., Telšių r. Telefono 

numeris pasiteirauti – 8 699 80538. 

Surinktos lemputės yra atiduodamos 

elektroninių atliekų perdirbėjams, kurie, 

naudodami specialias technologijas, saugiai 

pašalina gyvsidabrį, o stiklą perdirba 

antriniam panaudojimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvokime ekologiškai:  

tegul atitarnavusios taupiosios elektros 

lemputės atsiduria ten, kur joms ir priklauso 

būti! 

 

 

Telšių rajono savivaldybės 

administracija 

 

 

 

 

AR ŽINOTE, KUR DĖTI 

PERDEGUSIĄ TAUPIĄJĄ 
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