
 Kodėl turėtume rūšiuoti? Atsakymui užtenka tik kelių faktų: 

 Kiekviena perdirbto popieriaus (kartono) tona išsaugo 17 didelių medžių, 26 460 litrų vandens ir 
pakankamai energijos tam, kad 6 mėnesius būtų apšildytas normalaus dydžio namas.  

 Dviejų stiklo butelių perdirbimas sutaupo pakankamai energijos paruošti penkis puodelius arbatos.  
 Plastikas suyra mažiausiai tik per 500 metų...net ir nedidelį plastikinį maišelį paliekame daugiau nei 

dešimčiai kartų po mūsų. 

Taigi, būkime atsakingi ir rūpestingi – išmokime ir įpraskime rūšiuoti. Atliekų rūšiavimas prasideda mūsų 
namuose: popierių, stiklą, plastiką, metalą ir organines medžiagas meskime atskirai. Nepamirškime rūšiuoti 
pavojingas, elektros prietaisų ar didelių gabaritų atliekas. Prie namų dažniausiai galime rasti trijų spalvų 
konteinerius, skirtus palengvinti mums atliekų rūšiavimą: 

1. Mėlynas konteineris – skirtas POPIERIUI ir KARTONUI. Čia galime mesti žurnalus, laikraščius, 
pakavimo popierių, kartonines dėžutes, gofruoto kartono dėžes, kartoninę gėrimų pakuotę (pieno, 
sulčių ir pan.). Nemeskime tapetų, servetėlių, popierinių nosinių, pakelių nuo traškučių, kalkinio ir 
riebalais sutepto popieriaus.  Popierių taip pat galima priduoti makulatūrai. 
 

2. Žalias konteineris – STIKLUI. Į šį konteinerį metami stikliniai buteliai, stiklainiai, nereikalingi stiklo 
indai, stiklo dūžis. Popierinių etikečių šalinti nereikia.  Negalima mesti porceliano duženų, elektros 
lempučių bei dažais ar tepalais užterštos taros, ampulių, stiklinių vaistų buteliukų, keramikos šukių, 
veidrodžių, automobilių langų stiklų, lempų ir dujinių lempų, stiklo lakštų, armuoto stiklo, kristalų. 
Geriausias sprendimas – supirktuvės, kuriose galime priduoti stiklo tarą ir stiklo dūžį. Taip ne tik 
rūšiuojame, bet ir protingai neišmetame pinigų. 
 

3. Geltonas konteineris – skirtas PLASTIKUI. Galime mesti plastikinius butelius nuo gaiviųjų gėrimų, 
mineralinio vandens, alaus, aliejaus, taip pat indelius nuo padažų, majonezo, indų ploviklio, šampūno, 
politileno plėvelę. Prieš išmesdami riebalais užterštus indelius, juos perskalaukime,tada juos bus 
galima vėl perdirbti. Negalima mesti tepalo bakelių, taros nuo dažų ir antifrizo, riebalais užterštų 
jogurto, margarino, grietinės indelių.  

Netingėkime paieškoti ir specialių metalo atliekoms skirtų konteinerių, į kuriuos galime mesti konservų dėžutes 
ir skardines nuo gėrimų. Nemeskime aerozolių flakonų ir kitos taros nuo pavojingų cheminių medžiagų. 
Metalui skirtus konteinerius rasti sunkiau, tačiau tokias atliekas išmesti tenka rečiau. Jei prie namų atskiro 
konteinerio metalui nėra, atitinkamas atliekas galima mesti į stiklui skirtą konteinerį. 

Kompostas - tai yra vienas iš būdų perdirbti atliekas ir, svarbiausia, atsikratyti šiukšlių. Tai natūrali trąša, kurios 
per daug nebūna nė dirvai nei augalams. Taigi, organines atliekas galime kompostuoti ir gudriai panaudoti kaip 
natūralią trąšą sode, darže. 

Pradėkime rūšiuoti atliekas! 

 

RŪŠIAVIMO ABC 


