
 

STIKLO RŪŠIAVIMAS 

Į konteinerį meskite: 

 Butelius, jei jų nepriima. 

 Stiklainius. 

 Stiklo duženas. 

 Nereikalingus stiklo indus. 

Nemeskite – neperdirbama: 

 Keramikos, krištolo šukių. 

 Porceliano, veidrodžių duženų. 

 Armuoto stiklo bei stiklo lakštų. 

 Automobilių langų stiklų. 

 Dažais ar tepalais ištepto stiklo. 

 Elektros lempučių. 

 Ampulių. 

Stiklas aplinkoje suyra per 

900 metų 
Stiklas niekada nesusidėvi ir gali būti 

perdirbamas tūkstančius kartų nė trupučio 

nepakenkiant kokybei. 

 
POPIERIAUS RŪŠIAVIMAS 

Į konteinerį meskite: 

 laikraščius, žurnalus ir kt. spaudinius, 

sąsiuvinius, sąsiuvinius, vokus, 

lankstinukus (gali būti su sąvaržėlėmis, 

lipnia juostele). 

 Spaudos, rašomąjį popierių. 

 Popierinę pakuotę ir pakavimo 

popierių. 

 Knygas be kietų viršelių. 

 Kartonines, gofruoto kartono dėžes ir 

dėžutes, lakštus, popierinius krepšius. 

Nemeskite – neperdirbama: 

 Kalkinio, kreiduoto, laminuoto ar 

bitumu padengto popieriaus. 

 Tapetų. 

 Popierinių nosinių, rankšluosčių, 

servetėlių. 

 Plastiku padengto popieriaus. 

 Sauskelnių. 

Popierius aplinkoje suyra 

per 2 metus 

Popieriaus atliekas galima perdirbti 4-6 kartus. 

 

PLASTIKO RŪŠIAVIMAS 

Į konteinerį meskite: 

 Plastikinę gėrimų pakuotę. 

 Kombinuotas pakuotes nuo sulčių, pieno 

produktų ir kt. 

 Polietileno maišelius ir plėvelę. 

 Pakuotę nuo padažų, majonezo, aliejaus ir 

kt. maisto produktų, indų ploviklio, 

šampūno. 

 Kitą plastikinę pakuotę, kurioje yra 

įspausti PET, HDPE, LDPE, PP, PS 

ženklai. 

 Metalines pakuotes – konservų dėžutes, 

skardines nuo gyvūnų ėdalo, nuo gėrimų, 

metalinius dangtelius, dėžutes. 

 Aliuminio folija padengtą pakuotę nuo 

traškučių, kavos, šokolado ir kt. maisto 

produktų, aliuminio lėkštes, kepimo 

skardas. 

Nemeskite – neperdirbama: 

 Dažais, tepalai ir cheminių medžiagų 

likučiais užterštos taros. 

 Žaislų iš plastiko su elektroniniais 

įtaisais. 

 Plastikinių medicinos gaminių bei 

reikmenų. 



 Skutimosi peiliukų, dantų šepetėlių ir 

kt. higienos reikmenų. 

 Videokasečių, foto juostelių, CD, 

DVD, diskelių, LP plokštelių. 

 Aerozolinių flakonų. 

Plastikas aplinkoje suyra 

per 200-500 metų 
 

 
 

GALVOČIUKĖ ČIUKĖ IR RŪŠIUOTUKAS 

TUKAS 

Čiukė ir Tukas žino, kad norint išsaugoti 

švarią aplinką, taupyti senkančius gamtos 

išteklius, apsaugoti gyvūnus nuo pavojaus ir 

išnykimo – būtina rūšiuoti.  

 

Rūšiavimo taisyklės:  
 į rūšiavimo konteinerius meskite tik švarią 

pakuotę. Kuo švaresnė tara – tuo geresnė jos 

kokybė ir perdirbus gaunamas geresnės kokybės 

produktas. 

 į rūšiavimo konteinerius meskite tik sausą 

pakuotę. Šlapia pakuotė gali sudrėkinti ir kitas ir 

suprastinti jos kokybę. Tai ypač aktualu popieriui, 

nes šlapias popierius tampa tarsi košė ir yra 

nebetinkamas perdirbti.  

 esant galimybei, stenkitės nuo stiklo taros nulupti 

etiketes. 

 atkreipkite dėmesį, kad Lietuvoje nėra metalui 

skirto rūšiavimo konteinerio. Skirtingos įmonės 

metalą priima į skirtingus konteinerius: plastiko 

arba stiklo. Paskaitykite užrašus ant konteinerių 

prieš mesdami.  

 nepamirškite, kad priduodant metalą, galite gauti 

pinigų. Į konteinerius rekomenduojama mesti tik 

įvairią pakuotę ar kitas smulkias atliekas. 

Didesnių gabaritų metalines atliekas priduokite į 

metalo laužo supirkimo punktą.  

 atminkite, kad stambiagabaritinės, statybinės, 

metalo laužas, pavojingos, medicininės, 

elektronikos (įskaitant elektros lemputes ir 

baterijas) surenkamos tam skirtose vietose.  

 buityje gali pasitaikyti įvairių atliekų ir gali būti 

sunku pasirinkti tinkamą konteinerį, bet 

pasistenkite logiškai nuspręsti, kuris konteineris 

tai atliekai tinkamiausias.  

 

Literatūra: 

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija” 

www.GRYNAS.lt 
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