
ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS
 

RŪŠIUOTI TIKRAI PAPRASTA - TEREIKIA ĮVAIRIAS ATLIEKAS IŠSKIRSTYTI Į ATITINKAMUS
KONTEINERIUS: POPIERIUI, PLASTMASEI, STIKLUI IR BENDRĄ

Atliekoms suirti sąvartyne reikia daug

laiko: popieriui - 2 metų, konservų
dėžutėms – 90 metų, plastiko pakuotei –

500 metų, o stiklainiams ir buteliams –

net 900 metų

AR ŽINOTE, KAD... AR ŽINOTE, KAD...
vidutinėje šiukšliadėžėje esantis

neišlaisvintos energijos kiekis kiekvienais

metais galėtų sukurti tiek elektros

energijos, kad jos užtektų standartiniam

televizoriui veikti 5000 val.

AR ŽINOTE, KAD...
Vieno plastikinio butelio perdirbimas

sutaupo pakankamai energijos 60
vatų  elektros lemputei šviesti 6
valandas

AR ŽINOTE, KAD...
Gaminant polietileninius pirkimo

maišelius iš  atliekų ,  energijos

suvartojamas sumažė ja dviem

trečdaliais, vandens – 90  proc.,  o

anglies dioksido (CO2) patekimas į
atmosferą  – 2 ,5  karto

P O P I E R I A U S  R Ū Š I A V I M O
D Ė Ž U T Ė

Laikraščiai

Žurnalai

Visų rūšių kartonas

Vokai, skrajutės

Rašomasis popierius

Lankstinukai

Knygos bei jų viršeliai

Popierinės ar kartoninės

maisto pakuotės

Pakavimo popierius

Dovanų maišeliai, dėžutės

 

MESTI
Sauskelnės

Vienkartinės servetėlės

Popierius, padengtas

plastiku

Popierius, suteptas

riebalais

Popierius, suteptas

tepalais, dažais, betonu

Dokumentų segtuvai su

metalinėmis dalimis

 

NEMESTI

SVARBU! Pašalinant pakuotes svarbu, kad popierius būtų sausas

ir švarus. Nereikia išsegti sąvaržėlių, popierius gali būti ir su lipnia

juostele, tačiau popierines dėžutes reikėtų išlankstyti. Atliekas,

kurių mesti į rūšiavimo dėžutę negalima, turėtų būti šalinamos į

buitinių atliekų konteinerį.

S T I K L O  R Ū Š I A V I M O
D Ė Ž U T Ė

SVARBU! Pašalinamų  pakuoč ių  plauti nebūtina, nereikia

nulupti ir  etikeč ių ,  svarbu išpilti  jose l ikusius skysč ius.

Atliekas, kurių  mesti į  rūš iavimo dėžutes negalima, derėtų

gabenti į  stambiagabarič ių  atliekų  aikšteles, esanč ias

kiekvienoje apskrityje. Gyventojai elektros lemputes bei

kitą  įrangą  gali  priduoti surinkimo punktuose. Jų  sąrašą

galima rasti internetiniame puslapyje: www.epa.lt

P L A S T I K O  R Ū Š I A V I M O
D Ė Ž U T Ė

SVARBU!  Pavojingų  medž iagų  tarą  reiktų  vežti į  stambiagabarič ių

atliekų  aikštelę ,  o medikamentus – priduoti vaistinėse. Prieš

pašalinant pakuotes, buteliukai yra užsukami, vertėtų  išpilti  ir  visus

skysč ius. Pageidautina, jog indai,  kuriuose l iko riebalų  (aliejaus

buteliai,  margarino ar žuvies pakuotės) būtų  išskalauti.  Žmonėms

padėti turėtų  ir  tai,  jog plastikinės pakuotės pažymimos ženklais: PET,

HDPE, LDPE, PP. 

Plastikiniai buteliai

Plastikinės maisto pakuotės

Dėžutės, indeliai

Buitinių priemonių tara

Maišeliai, plėvelė
Plastiko loveliai

Žaislai be elektroninių įtaisų
Kombinuotos pakuotės:

TrataPak, ElopakPieno, sulčių
pakuotės

Saldainių, traškučių, kiti pakeliai

Metaliniai dangteliai

Gėrimų, konservų skardinės

Kepimo skardos

Kitos smulkios metalinės

atliekos

MESTI
Buteliai, indai,pakuotės

Stiklainiai be dangtelių
Stiklo duženos, atraižos

MESTI
Dantų šepetėliai

Skutimosi peiliukai

Higienos reikmenys

Medicinos atliekos, švirkštai

Aerozolio flakonėliai

Tepalo bakeliai

Indeliai nuo dažų
Antifrizo pakuotės

Smulki ir stambi elektroninė
įranga

NEMESTI
Veidrodžiai

Porceliano, krištolo

buteliai

Keramikos, dezinfekcinių
priemonių buteliai

Visų tipų elektros

lemputės

Televizorių ekranai

Namų langų stiklų paketai

Automobilių stiklai

 

NEMESTI
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