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Tikriausiai daugelio jūsų tėvai ar seneliai turi sodą, daržą ar 
paprasčiausią pievutę ir dažnai susiduria su problema, kur dėti 
nupjautą žolę ar augalus, nukritusius lapus ar obuolius. Šiltuo-
ju metų laiku, o ypač rudenį tokių žaliųjų atliekų susidaro itin 
daug.O kur dar įvairios buityje susidarančios atliekos. Tikrai ne 
visada patogu nupjautą žolę ar sugrėbtus lapus specialiai vežti į 
atliekų tvarkymo įmonę.

Pasirodo, yra labai paprastas  būdas ne tik atsikratyti žaliosiomis 
atliekomis, bet ir gauti iš to naudos – tereikia jas kompostuoti. 

Šiame leidinyje rasite informacijos kaip vyksta kompostavimo 
procesas, kokias atliekas galima kompostuoti, kaip tai reikėtų 
daryti. Mes kviečiame ne tik pasidalinti šiomis žiniomis su savo 
šeima, bet kartu išspręsti rastas užduotis, o po to visiems pasi-
džiaugti laimėtais prizais.

TEGUL ŽEMĖS DIENA BŪNA KIEKVIENĄ DIENĄ!

Išleido VšĮ „Idėjos sėkmei“
El. paštas info@idejossekmei.lt, www.idejossekmei.lt.

Spausdino UAB „Verslo linija“. Dizainas Audros Kupčinskaitės.

ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI

RĖMĖJAI



Kompostavimas – tai aerobinio tipo biologinis 
procesas, kurio rezultatai yra organinių medžiagų 

stabilizavimasis, higienizavimas ir humifikavimasis.

  Kas yra 
KOMPOSTAVIMAS?

Sudėtinga? 

Nebijokite, dabar 

išsiaiškinsime.

Komposto ruošimui tinka visos 
biologiškai skaidžios atliekos: 
sodo ir daržo augmenija, šienas, šiaudai, nupjauta žolė, la-
pai, smulkios medžių ir krūmų šakelės, pjuvenos, vandens 
telkinių aug menija ir dumbliai, dalis virtuvės atliekų, arba-
tos, kavos tirščiai.

Sliekai mechaniškai suardo lapus, medieną, chemiškai per-
dirba augalinių ląstelių struktūras, mineralizuoja organiką.

Jeigu trūksta drėgmės, bakterijos ir mikrobai negali vys-
tytis ir komposto gamybos procesas nutrūksta. Tačiau, jei-
gu drėgmės per daug, prasideda anaerobiniai procesai ir 
pasklinda nemalonus kvapas.

Organinėms atliekoms perdirbti bakterijos sunaudoja daug 
deguonies. Šią reakciją chemikai vadina oksidacija. Jeigu 
trūksta deguonies, ima veikti kitos šeimos bakterijos, tada 
prasideda fermentavimasis bei puvimas, sukeliantys nema-
lonų kvapą.

Procesas yra biologinis, kadangi visą transformaciją suke-
lia žemėje esančios bakterijos bei sliekai, kurie maitin-
damiesi perdirba organinę medžiagą. Šioms bakterijoms 
reikia ore esančio deguonies – tai iš tiesų yra „aerobinės“ 
bakterijos.
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Taigi kompostavimo procesas vyksta dėl ore esančio 
deguonies. Tai pagrindinė priemonė, padedanti užti-
krinti tinkamą stabilizavimąsi ir išvengti blogų kvapų.
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l  Namų sąlygomis komposto gamybai galima naudo-
ti specialius komposterius arba paprasčiausiai patiems 
pasigaminti komposto dėžę. Komposto dėžė turi būti 
dviejų skyrių, į pirmąjį kraunamos naujos atliekos, an-
trajame skyriuje – bręstantis kompostas. Kompostinės 
dėžės dug nas turėtų būti laidus vandeniui, apačioje bū-
tina įrengti ventiliacijos angas. Dėžės aukštis turėtų būti 
iki 1 m aukščio, kad patogu būti maišyti kompostą, dėžė 
būtinai turi turėti dangtį. 

l  Kompostinę dėžę rekomen-
duojama statyti pavėsyje, kad 
nekaitintų tiesioginiai saulės 
spinduliai.

l  Naudojant kompostavimo 
konteinerį galima apdoroti 
bet kokias organines atliekas, 
kuriomis gali misti bakterijos, 
mikroorganizmai ir žeminiai 
sliekai. Tačiau negalima į juos 
pilti sintetinių ir teršalais ap-
nuodytų atliekų.

  KOMPOSTAVIMO
           įranga
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Ką galima 
  KOMPOSTUOTI?

Ko negalima 
  KOMPOSTUOTI?

l  augalines virtuvės atliekas
    (vaisių ir daržovių lupenas, kavos tirščius, 
    arbatos ir kavos filtrus, kiaušinių lukštus ir dėžutes);

l  sodo ir daržo atliekas 
    (nukarpytas šakas, nupjautą žolę, sausus lapus, 
   nuvytusias gėles, daržo augalų liekanas);

      l  kitas sunykstančias medžiagas 
                                                                 (popieriaus ir kartono 

  gabalėlius, 
  nedažyto medžio 
    pjuvenas ir drožles).

l  stiklo;

l  išsikrovusių baterijų;

l  audinių;

l  dažų, kitų chemijos
    gaminių;

l  gaminių, kuriuose 
    yra plastikinių ar 
    metalinių dalių 
    (dėžučių, konteinerių, 
    įvairių daiktų);

l  dažytos medienos;

l  vaistų, kurių galiojimo terminas pasibaigęs;

l  žurnalinio popieriaus;

l  šunų ir kačių kraiko;

l  sergančių krūmų ir augalų dalių;

l  šunų ir kačių išmatų.
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l  Kompostuodami Jūs gaunate puikias trąšas sodo, daržo auga-
lams, kambarinėms gėlėms. Tai ekologiškai švarus produktas.

l  Kompostuojant biologiškai skaidžias atliekas sutaupysite pinigų, 
kuriuos būtų reikėję skirti už šių atliekų sutvarkymą. Apie 40–50 
proc. viso atliekų srauto sudaro biologiškai skaidžios atliekos, tad 
tiek sumažės  atliekų tvarkytojams perduodamų atliekų kiekis.

l  Atsikratysite sodo atliekų – lapai, žolės, smulkios šakelės puikiai 
tinka kompostavimui.

l  Stabdysite klimato atšilimą! Biologiškai skaidžios atliekos są-
vartyne irdamos ir negaudamos deguonies išskiria metaną, kuris ir 
yra šiltnamio efektą skatinančios dujos.  Kompostuojant metanas 
nesusidaro.

l  Teisingai eksploatuojama komposto dėžė nekleidžia jokiokvapo. 
Tuo tarpu  atliekos išmestos į bendruosius konteinerius, pūvančios   
skleidžia nemalonius kvapus.

 l  Kompostuodami Jūs 
tiesiog pasportuo-

site!

     Kaip 
  KOMPOSTUOTI?

Kodėl verta 
  KOMPOSTUOTI?

l  Komposto dėžės dugne paklojamas medžio skiedrų, smulkių 
šakelių, šaknų sluoksnis. Tuomet užpilamas sodo ir daržo augali-
nių atliekų ir drėgmę sulaikančių medžiagų (durpių, pjuvenų, su-
smulkintų šakų)sluoksnis. Tai užtikrina oro patekimą į kompostą.

l  Prieš dedant į komposto dėžę,  stambesnes atliekas reikėtų su-
smulkinti. Virtuvės atliekas reikia sumaišyti su augalų atliekomis, 
sausas atliekas - su šlapiomis, smulkias - su stambiomis. Į kom-
postą rekomenduojama įdėti keletą stambesnių šakelių, kurios 
neleis atliekoms susislėgti.

l  Kompostavimosi procesas vyksta greičiau ir geriau jei yra kuo 
įvairesnės atliekų rūšys. Į naują kompostą galima įdėti šiek tiek 
jau pagaminto komposto, tai pagreitins mikroorganizmų daugi-
nimąsi.

l  Komposto masė neturi būti per daug suslėgta ir šlapia, tačiau 
neturi būti ir per daug puri. Kompostuojamos atliekos turi būti 
drėgnos, tačiau ne tiek, kad jas paspaudus imtų lašėti vanduo.

l  Komposto masę reikia bent kartą per savaitę vartyti, tai page-
rina aeraciją, kompostas pernelyg nesutankėja, padeda išvengti 
muselių. Komposto masę būtina kartas nuo karto sudrėkinti.

l  Subrendęs ir tinkamas naudoti kompostas yra vienalytės struk-
tūros, tamsios  spalvos, panašus į dirvožemį.

Biologiškai 
skaidžios atliekos 

sudaro apie 40–50 

proc. viso atliekų 
srauto.
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        Tinkama vieta

Tinkamiausia vieta, kur turi stovėti komposto gamybos 
prietaisas, – daržas arba sodo kampas. 

Rekomenduojama jį statyti po lapus metančiu medžiu, 
kad vasarą prietaisas būtų pavėsyje, o žiemą – apšvies-
tas saulės.

 Diferencijuotas į komposto gamybos prietaisą 
patenkančių atliekų surinkimas

Diferencijuotas į komposto gamybos prietaisą paten-
kančių virtuvės ir žaliųjų atliekų surinkimas.

Virtuvės atliekos surenkamos atskirai, į 7–10 litrų talpos 
biologinę atliekų dėžę

3. Komposto gamybos prietaiso užpildymas sumai-
šant atliekas

Siekiant optimalaus kompostavimo proceso, prietaisą 
reikia teisingomis proporcijomis (kiekybinis santykis 

Keturios auksinės 
 KOMPOSTAVIMO
      TAISYKLĖS
1

2

(svorio) turi būti 2:1) prikrauti DRĖGNŲ atliekų, kurio-
se yra azoto (nupjautos žolės, virtuvės atliekų) ir SAUSŲ 
atliekų (nupjautų šakų ir nudžiūvusių žagarų, popieriaus 
ir kartono, sausų lapų), kuriose yra anglies.

4. Drėgmės ir deguonies kontrolė 

Jeigu drėgmės per daug, prasideda ANAEROBINIAI pro-
cesai ir pasklinda nemalonus kvapas; jeigu drėgmės 
trūksta, bakterijos ir mikrobai negali vystytis ir kompos-
to gamybos procesas nutrūksta. 

Tinkama drėgmė – nuo 45 iki 65 %, ją galima išmatuoti 
kumščiu. Kumščio šonu suspauskite komposto gamybos 
prietaise esančias medžiagas. Jeigu išsiskirs keli lašai 
skysčio,drėgmė bus laikoma OPTIMALIA,jeigu vanduo 
lašės srovele, drėgmė PER DIDELĖ; jeigu skysčio neišsi-
skirs, drėgmės PER MAŽAI.

Jeigu drėgmės būtų per daug, reikia į komposto gamy-
bos prietaisą pridėti ir primaišyti „sausų“ medžiagų (po-
pieriaus, smulkintos medienos, lapų, šiaudų) ir patikrin-
ti, ar pirmieji medžiagos sluoksniai tinkamai nudrenuoti. 
Jeigu drėgmės trūktų, Svarbu, kad tarp kompostuojamų 
medžiagų nepatektų plastikas, skardinės, stiklas ir ypač 
TARŠIOS MEDŽIAGOS (baterijos, vaistai, dažai ir skiedi-
kliai), kurie stabdytų kompostavimo procesą, užmušda-
mi bakterijas, sliekus ir smulkius vabzdžius.

3

4

10 11



l  Kompostą gaminant sliekų pagalba gaunamas vermi-
kompostas (biohumusas).

l  Sliekai mechaniškai suardo lapus, medieną, chemiš-
kai perdirba augalinių ląstelių struktūras, mineralizuoja 
organiką. Jie perdirba mėšlą, šiaudus, šakeles, medžių, 
neturinčių dervų, pjuvenas, virtuvės 
atliekas, lapus, žoles, augalų 
atliekas, popieriaus atliekas ir 
pan. Sliekai susmulkina atlie-
kas iki pastos būklės, sudaro 
sąlygas įvairiems mikroorga-
nizmams, stabdantiems patoge-
ninių bakterijų, tarp jų salmonelės, 
veiklą, vystytis. Per vieną sezoną 
(180 parų) pusė kilogramo sliekų, 
iš vienos tonos atliekų pagamina 
500–600 kg biohumuso. 

l  Viena tona biohumuso atstoja 20 
tonų įprastinio mėšlo.

Sliekai padeda 
  KOMPOSTUOTI?

   Jei  
NEKOMPOSTUOSIME:

Žaliųjų atliekų 

kompostavimui 

gali būti nau
dojami 

Kalifornijos 

raudonieji s
liekai

l  užima daug vietos, didina sąvartyno tūrį;

l  kelia gaisrų pavojų, nes lengvai degios 
    (ypač sausrų metu);

l  biodegraduoja, išsiskiriant biodujoms 
    (globalinis šiltnamio efektas, gaisrų ir sprogimų
    pavojus, nemalonūs kvapai, aplinkos tarša);

l  didele dalimi prisideda prie filtrato susidarymo
    (nemalonūs kvapai, vandens ir dirvožemio tarša);

l  sudaro sąlygas daugintis patogeniniams 
    mikroorganizmams;

l  pritraukia padarus, kurie gali platinti infekcijas;

l  nulemia neprognozuojamą sąvartyno paviršiaus
     sėdimą;

l  nulemia ilgai trunkantį sąvartyno neigiamą poveikį 
    aplinkai po jo uždarymo.

Jei organinės biologiškai skaidžios atliekos 
neišskiriamos iš bendro atliekų srauto ir 

neutilizuojamos, tai patekusios į sąvartyną jos:
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Išsprendę užduotį, gautą atsakymą siųskite SMS žinute iš savo mobiliojo telefono trumpuoju
 numeriu 1656 (žinutės kaina — 1 litas). 

Dėmesio! Siųsdami žinutę, rašykite: OHO (tarpas) ZALIAS (tarpas) atsakymas (tarpas) sprendėjo pavardė.
Pvz.: OHO ZALIAS ATSAKYMAS PAVARDIETIS

Atsakymai konkursui priimami iki 2013 m. birželio 15 d. Laimėtojas bus išrinktas burtų keliu.
Nugalėtojai bus informuoti asmeniškai. 

Paslaugos kokybės svetainės adresas: http://savitarna.vero.lt
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