
PATARIMAI PAKUOČIŲ MAŽINIMUI  

REKOMENDACIJOS ATLIEKŲ RŪŠIAVIMUI
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Perkame tas 
pakuotes, kurios 

gali būti 
perdirbamos

Į parduotuvę 
nešamės savo 

daugkartinį pirkinių 
krepšelį ar maišelius 
biriems sveriamiems 

produktams

Naudojame 
daugkartinio 

naudojimo gertuvę, 
o kavai ar arbatai – 
daugkartinį termo 

puodelį

Perkame aplinką 
tausojančias prekes 
(daiktus iš perdirbtų 

medžiagų)

KODĖL REIKIA RŪŠIUOTI?2

Saugome 
švarią aplinką

Taupome vis
labiau senkančius 
gamtos išteklius ir 

energiją

Saugome 
nuo pavojų 

gyvūnus

Ribojame miškų 
kirtimą, vandens 

bei oro taršą

Mažiname 
sąvartynus

!
Pakuočių atliekos, kurias išrūšiuojame, tampa žaliava ir yra perdirbamos, o jeigu perdir-
bimui netinka – jos naudojamos energijai išgauti. Rūšiuodami mes nedidiname sąvar-
tynų, o tuo pačiu – mažiname aplinkos taršą.
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Galima mesti Negalima mesti Rekomenduojama

Galima mesti kreidinį, 
slidų, blizgų popierių 
(reklaminę produkciją)

Metalinių susegimo 
detalių pašalinti nebūtina

Storus knygų viršelius 
rekomenduojama atskirti

Popierius turi būti sausas 
ir švarus, popierines ir 
kartonines dėžutes 
reikėtų išlankstyti

Popierines ir kartonines 
maisto produktų 
pakuotes

Kartonines dėžes ir 
pakavimo popierių

Laikraščius, žurnalus, 
knygas, lankstinukus ir 
brošiūras

Balto ir spalvoto 
popieriaus atliekas

Supelijusio, drėgno 
popieriaus, knygų, 
kartono

Riebalais ir/ar maisto 
likučiais užteršto 
popieriaus ir kartono

Vienkartinių popierinių 
servetėlių ir rankšluosčių

Tapetų

KAIP TEISINGAI RŪŠIUOTI
POPIERIAUS ATLIEKAS?
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Galima mesti Negalima mesti Rekomenduojama

Maisto pakuotes 
išskalauti

Jei įmanoma, atskirti 
skirtingų medžiagų 
dalis pakuotėje (nulupti 
folijos dangtelį, išimti 
plastikinį indelį iš 
popierinės pakuotės)

Nedėti pakuočių į kitas 
pakuotes, geriau 
išlankstyti ir suspausti 
atskiras pakuotes

Plastikines maisto produktų 
pakuotes

Plastikines gėrimų ir kitų 
skysčių pakuotes

Plastikinius maišelius

Plastikines pakavimui skirtas 
plėveles ir pakuotes

Buitinės chemijos, kosmetikos 
ir higienos produktų 
plastikines pakuotes

Metalines pakuotes ir kitų 
pakuočių metalinius elementus

Plastikinių žaislų

Elektronikos prietaisų

Higienos reikmenų

Plastikinių buities 
reikmenų

Pakuočių su maisto 
likučiais

KAIP TEISINGAI RŪŠIUOTI
PLASTIKO ATLIEKAS?
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Galima mesti Negalima mesti Rekomenduojama

Jeigu sunku atpažinti, ar 
produktas pagamintas tik iš stiklo, 
geriau jį mesti į mišrių atliekų 
konteinerį

Popieriaus etikečių pašalinti 
nereikia

Metalinius stiklainių dangtelius 
reikia pašalinti – juos mesti į 
plastiko/metalo pakuočių 
konteinerį

Rūšiuojamą tarą rekomenduojama 
išskalauti vandeliu

Stiklinę gėrimų tarą

Stiklines maisto 
pakuotes

Veidrodžių ir 
veidrodžių likučių

Langų stiklo

Keramikinių, 
porceliano, grūdinto 
stiklo indų

Lempučių, termometrų

Stiklainių, butelių su 
maisto ar skysčio 
likučiais (turinį būtina 
pašalinti)

KAIP TEISINGAI RŪŠIUOTI
STIKLO ATLIEKAS?
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NET MAŽIAUSI MŪSŲ ELGESIO 
ĮPROČIŲ POKYČIAI GALI PRISTABDYTI 
APLINKOS TARŠĄ IR KLIMATO KAITĄ.

AR PRISIJUNGSITE PRIE POKYČIŲ?
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