Gamtoje nėra atliekų.
Kodėl tuomet mes negalime laikytis šios taisyklės? Atliekų vengimas, antrinis
panaudojimas ar perdirbimas padeda mums saugoti gamtos išteklius, palaikyti
švarią ir sveiką aplinką. Nuo mūsų priklauso, kiek atliekų bus mūsų aplinkoje,
todėl pradėkime keisti savo įpročius jau dabar...
Visi dideli darbai prasideda nuo pačių mažiausių darbelių... Tam, kad mūsų
visų didelė planeta Žemė būtų žalia ir švari, pirmiausia švarus ir žalias turi
būti kiekvienas mažytis jos lopinėlis prie Tavo mokyklos, švari turi būti Tavo
klasė, Tavo namų aplinka, o tai ir reiškia, kad nuo tavęs ir tavo draugų priklauso
pakankamai daug. Pabandykime padėti mūsų Žemei švariai sutikti dar taip
atrodo toli esantį pavasarį:)

Taigi, skelbiamas konkursas „ŽALIA KLASĖ – ŽALIA MOKYKLA“.
KAIP DALYVAUTI? Tau tereikia atydžiai perskaityti knygelę, teisingai išspręsti
11 psl. pateiktą kryžiažodį ir išsiųsti atsakymą iki 2013 sausio 15 dienos.
DALYVIAI: konkurse dalyvauja visos Lietuvos mokyklų IV klasių mokiniai.
KONKURSO LAIKAS 2012 12 01 – 2013 01 15.
PRIZAI: žurnalo „OHO“ redakcija išrinks šešis nugalėtojus, kurie laimės prizus
visai savo klasei. Trijų klasių laukia ekskursijos į „TARZANIJOS“ nuotykių parką,
o dar trys klasės ragaus ledus „LEDADIENIO“ metu Klaipėdos pieno kombinate.
Kuo daugiau Tavo klasės draugų išsiųs atsakymų, tuo didesnė galimybė
džiaugtis nugalėtojų prizais:)

ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI

Išleido VšĮ „Idėjos sėkmei“, spausdino UAB „Spindulio spaustuvė“
Dizainas Audros Kupčinskaitės
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ANTRINĖS ŽALIAVOS
Tai perdirbti tinkamos atliekos. Jos gali būti alternatyvus žaliavų ir energijos
šaltinis. Gaminti naujus daiktus iš antrinių žaliavų daug paprasčiau, pigiau,
mažiau teršiama aplinka. Kuo daugiau naudojama antrinių žaliavų, tuo daugiau
sutaupoma gamtinių išteklių.
Atliekų rūšiavimas – tai į atskirus konteinerius sudėtos perdirbimui tinkamos
antrinės žaliavos: popierius, stiklas, plastmasė. Dar yra išskiriamos nerūšiuotos
komunalinės atliekos, pavojingos atliekos, metalas, žaliosios atliekos,
biodegraduojančios atliekos, stambiagabaritinės atliekos.

KODĖL VERTA RŪŠIUOTI
Rūšiuoti tikrai verta, nes rūšiuodami atliekas
• išsaugosime švarią aplinką, nes mažiau atliekų pateks į sąvartynus, sumažės
jų apkrovos, į aplinką nepateks ilgai yrančios ar pavojingos medžiagos,
• sutaupysime gamtos išteklių ir energijos, nes perdirbtas antrines žaliavas
bus galima naudoti pakartotinai,
• sumažinsime atliekų tvarkymo išlaidas, nes išrūšiavus, atliekų jūsų
šiukliadežėje ir konteineryje bus mažiau, tad rečiau reiks juos išvežti.
Rūšiuoti tikrai paprasta – tereikia įvairias atliekas išskirstyti į atitinkamus
konteinerius: popieriui, plastmasei, stiklui ir bendrą.

RĖMĖJAI
VILNIAUS APSKRITIES
ATLIEKØ TVARKYMO CENTRAS
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STIKLO RŪŠIAVIMAS

POPIERIAUS RŪŠIAVIMAS

MESTI
• Laikraščius, žurnalus (gali būti su
sąvaržėlėmis)
• Kartoną, gofruotąjį kartoną,
lakštus (gali būti su lipnia juostele)
• Kartonines gėrimų pakuotes
• Popierių ir kitus spaudinius iš
popieriaus

NEMESTI
• Riebalais sutepto popieriaus
(picos dėžutės, sviesto)
• Popierinės nosinaitės, servetėlės
• Kalkinio, parafinuoto, vaškuoto,
tepaluoto popieriaus
• Popieriaus padengto plastiku
celofanu, folija, bitumu
• Panaudotų tapetų

Popierius ir kartonas sudaro apie 15% visų komunalinių atliekų.
Į Lietuvos rinką kas metai išleidžiama apie 50 tūkst. tonų popierinės pakuotės,
pridėjus spaudos leidinius, biuro popierių ir kitas popierines atliekas susidarytų
apie 200 tūkst. tonų popieriaus atliekų per metus.
Popieriaus atliekas, priklausomai nuo rūšies, galima perdirbti 4-6 kartus.
Kiekviena perdirbto popieriaus tona išsaugo apie
17 medžių, 27 tūkst. litrų vandens ir 4 MW energijos,
pakankamos tam, kad 6 mėnesius būtų apšildytas
normalaus dydžio namas.

Popierius aplinkoje suyra

per 2 metus.
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MESTI
• Stiklinius butelius
• Stiklainius
• Stiklo duženas
• Stiklinius indus
• Stiklines pakuotes

NEMESTI
• Veidrodžių
• Porcelianaso
• Krištolo
• Keramikos
• Visų rūšių elektros lempučių
• Armuoto, langų ir automobilių
langų stiklo

Lietuvoje apie 10% komunalinių atliekų sudaro stiklas.
Į Lietuvos rinką kas metai išleidžiama apie 80 tūkst. tonų stiklinės pakuotės.
Naujas stiklas yra gaminamas lydant smėlį, klintis ir sodą 1200-1500 C
temperatūroje. Kiekvienos tonos stiklo atliekų perdirbimas sutaupo 1.2 tonos
pirminių žaliavų bei 35 % energijos. Tonos stiklo atliekų perdirbimas leidžia
išvengti 315 kg anglies dioksido (CO2) išmetimo į atmosferą.
Stiklas niekada nesusidėvi ir gali būti perdirbamas tūkstančius
kartų nė trupučio nepakenkiant kokybei.
Vieno stiklinio butelio perdirbimas sutaupo pakankamai energijos:100
vatų elektros lemputei šviesti apie valandą laiko, kompiuteriui veikti 20
minučių, spalvotam televizoriui veikti 15 minučių, skalbimo mašinai veikti
10 minučių, aruošti tris puodelius arbatos.

Stiklas aplinkoje suyra per

900 metų.
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PLASTIKO RŪŠIAVIMAS

METALO RŪŠIAVIMAS
(metalo atliekos metamos į geltonąjį konteinerį)

MESTI
• Plastikinius butelius (nuo gėrimų
ir kitų maisto pakuočių)
• Buitinių priemonių plastikinę tarą
• Plastikinius maišelius
• Plastikinius indus, plėvelę nuo
maisto produktų
• Plastikinius žaislus
• Tetrapakus

NEMESTI
• Riebalais ar kita chemine
medžiaga suteptos plastikinės
taros
• Plastikinių žaislų su elektroniniais
įtaisais
• Plastikinių medicinos priemonių
• Dantų šepetėlių ir kitų higienos
reikmenų

Lietuvoje apie 10% komunalinių atliekų sudaro plastikas.
Į Lietuvos rinką kas metai išleidžiama apie 50 tūkst. tonų plastikinės pakuotės,
iš jų apie 15 tūkst. tonų PET pakuotės.
Dažniausiai pakuočių ir kitų gaminių sudėtyje yra skirtingų rūšių plastikų, dėl
to jų atliekas sunkiau perdirbti. Labiausiai perdirbimui tinka PET buteliai.
Perdirbus vieną PET butelį, sutaupoma tiek energijos, kad 60 W lemputė
galėtų šviesti net 3 valandas. Gaminant polietileninius pirkimo maišelius iš
atliekų, energijos suvartojamas sumažėja dviem trečdaliais, vandens – 90
proc., o anglies dioksido (CO2) patekimas į atmosferą – 2,5 karto. Plastikų
gamybai suvartojama apie 8 proc. pasaulyje išgaunamos naftos.

Plastikas aplinkoje suyra
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per 200–500 metų.

MESTI
• Skardines nuo gėrimų, konservų
dėžutes
• Aliuminio lėkštes, aliuminio foliją
ir kepimo skardas
• Metalinius dangtelius ir visas
kitas metalinės pakuotės atliekas

NEMESTI
• Riebalais ar kita chemine
medžiaga suteptos metalinės taros
• Skutimosi peiliukų
• Aerozolinių flakonų
• Taros nuo pavojingų cheminių
medžiagų, dažais užterštų dėžučių

Apie 3% komunalinių atliekų sudaro metalas.
Į Lietuvos rinką kas metai išleidžiama
apie 13 tūkst. tonų metalinės pakuotės.
1kg aliuminio atliekų perdirbimas sutaupo 6 kg boksito (aliuminio rūdos),
4 kg chemikalų, 14 kWh elektros energijos. Perdirbus vieną aliuminio
skardinę, sutaupytos energijos pakaktų televizoriui veikti tris valandas, o
100 vatų elektros lemputei šviesti 20 valandų. Energijos kiekio, reikalingo
pagaminti vienai naujai aliuminio skardinei, pakaktų pagaminti 20 skardinių
iš antrinių žaliavų.

Metalo atliekos aplinkoje suyra

per 90–500 metų.
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ELEKTRONINĖS ĮRANGOS
ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS

PANAUDOTŲ GALVANINIŲ
MAITINIMO ELEMENTŲ, BATERIJŲ
IR AKUMULIATORIŲ TVARKYMAS

Elektros ir elektroninės įrangos atliekas meskite tik į
specialius konteinerius. Artimiausią vietą rasite: www.mesk-i-konteineri.lt.

MESTI
• Žaislai (jei jie maitinami
baterijų ar elektros energija)
• Elektriniai muzikos
instrumentai
• Vaizdo žaidimų įranga
• Telefonai ir jų įkrovėjai
• Fotoaparatai
• Vaizdo, garso grotuvai
• Skrudintuvai
• Nešiojamieji, mini,
planšetiniai kompiuteriai
• Kompiuterio klaviatūros,
pelės
• Spausdintuvai

• Elektrinės keptuvės
• MP3 grotuvai, ausinukai,
• Įvairūs laikrodžiai
• Smulkintuvai ir kavamalės
• Rašomosios mašinėlės
• Elektriniai arbatinukai
• Nedidelės garso kolonėlės
• Šviestuvai
• Sulčiaspaudės
• Mini televizoriai
• Dulkių siurbliai
• Elektroninės svarstyklės
• Įvairūs pulteliai
• Radijo aparatai

• Plaukų džiovintuvai
• Skaičiavimo mašinėlės
• Elektriniai dantų šepetėliai
• Vaizdo kameros
• Lygintuvai
• Elektriniai grąžtai
• Plaukų kirpimo mašinėlės
• Mini elektriniai šildytuvai,
džiovintuvai
• Barzdaskutės
• Mikrofonai
• Namų apsaugos sistemų
prietaisai
• Masažo prietaisai

Jei prietaisai dideli,
tel. 1806 kvieskite
EMP atliekų TAKSI.
Jei išmesime šiuos prietaisus bet kur, prarasime nemažai vertingų žaliavų ir
pakenksime aplinkai: juk seniems prietaisams yrant labai teršiamas vanduo,
oras ir dirvožemis...
Perdirbimo įmonėje sugedę prietaisai pavirsta plastiko, stiklo, metalų
antrinėmis žaliavomis ir vėliau atgimsta naujais gaminiais.
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MESTI
• Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos
turi būti surenkamos atskirai, tam skirtuose
specialiuose konteineriuose, statinėse, dėžutėse ar kitokiose talpyklose, kurių negalima
maišyti su kitomis atliekomis.

NEMESTI
• Nemeskite į bendrus
buitinių atliekų
konteinerius!

Lietuvos gamintojų ir importuotojų asociacijos duomenimis,
Lietuvoje surenkama tik apie 5 proc. visų parduotų baterijų.
Kiekvienais metais pasaulyje parduodama daugiau kaip 15 milijardų įvairių
baterijų, kurių dauguma vieną kartą panaudojus yra išmetamos. Rūšiuoti
baterijas ir akumuliatorius yra svarbu, nes jie yra perdirbami, o pakartotinai
išgauti elementai bei rūgštys panaudojami naujų baterijų gamybai arba kitiems
plataus vartojimo gaminiams.
Iš neaktyvių netinkamai išmestų baterijų į aplinką patenka sunkieji metalai,
rūgštys, toksinės medžiagos, kurios teršia dirvožemį, gruntinius ir paviršinius
vandenis. Didžiausią neigiamą poveikį aplinkai daro baterijose esantys
sunkieji metalai – švinas, gyvsidabris ir kadmis. Jie gali kauptis įvairiuose
organizmuose ir tapti ligų priežastimi.

Priskiriami pavojingų atliekų grupei ir reikalauja
atitinkamų tvarkymo priemonių.
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Kryžiažodis

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 2012 m. sausio 15 d.
Laimėtojas bus išrinktas burtų keliu. Nugalėtojai bus informuoti asmeniškai.
Paslaugos kokybės svetainės adresas: http://savitarna.vero.lt
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ĮDOMŪS FAKTAI APIE ATLIEKAS
Lietuvoje per metus susidarė (buvo apskaityta)
apie 5 milijonai tonų atliekų.
Apie 20% sudaro buitinės atliekos.
Atliekų kiekis didėja vidutiniškai 15% per metus.
Buityje susidaro šios pagrindinės atliekų rūšys:
• Maisto atliekos
• Stiklo pakuotės atliekos (buteliai, stiklainiai, duženos)
• Plastiko pakuotės atliekos (buteliai, dėžutės ir kitos talpos)
• Metalo pakuotės atliekos (gėrimų skardinės ir kitos talpos)
• Popieriaus atliekos (popierinė pakuotė, spauda, kitos popierinės atliekos)
• Tekstilė
• Elektroninės įrangos atliekos. (nebenaudojami elektronikos prietaisai, jų
dalys, maitinimo elementai, įvairos lemputės ir kitos dalys)
Efektyviausia atliekas rūšiuoti yra ten, kur jos susidaro – namuose. Bet
koks vėlesnis rūšiavimas, kaip pavyzdžiui sąvartynuose, kainuoja žymiai
brangiau, o šią kainą komunalinių paslaugų mokesčių pavidalu galų gale vis
tiek sumoka gyventojai.
• Kiekvieną savaitę išnyksta apie 20 augalų ir gyvūnų rūšių.
• Perdirbus vieną aliuminio skardinę, sutaupytos energijos pakaktų televizoriui
veikti tris valandas, o 100 vatų elektros lemputei šviesti 20 valandų.
• Energijos kiekio, reikalingo pagaminti vienai naujai aliuminio skardinei,
pakaktų pagaminti 20 skardinių iš antrinių žaliavų.
• Tonai popieriaus pagaminti reikia 17 medžių.
• Stiklas niekada nesusidėvi ir gali būti perdirbamas tūkstančius kartų nė
trupučio nepakenkiant kokybei.
• Kiekvienas vaikas sunaudoja apie 5850 vystyklų (sauskelnių), kurie
vidutiniškai sveria tiek, kiek vienas automobilis.
• Visi metalo gaminiai savyje turi mažiausiai 25 proc. perdirbto metalo.
• Vidutinis kaunietis per dvylika savaičių išmeta lygų jo svoriui šiukšlių kiekį.
• Plastikas suyra per 500 metų.
• Apskaičiuota, kad vidutiniškai 16 proc. prekės kainos tenka pakuotei, kuri
galiausiai išmetama.
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