
KODĖL REIKIA 

RŪŠIUOTI? 
Rūšiavimas yra viena svarbiausių veiklų, kuria 

kiekvienas galime prisidėti prie aplinkos 

saugojimo ir taršos Lietuvoje mažinimo. 

Rūšiuojant atliekas, jos nepatenka į sąvartynus, o 

yra perdirbamos ar naudojamos energijai 

išgauti, todėl mažiau teršia mūsų aplinką. Tad 

kiekvieno mūsų indėlis – labai svarbus: 

 Taupome išteklius. Medžiagos, iš 

kurių yra pagamintos pakuotės, 

perdirbimo metu naudojamos kaip 

žaliavos. Tad rūšiuodami taupome 

nuolat senkančius neatsinaujinančius 

išteklius. 

 Kovojame prieš klimato atšilimą. 

Rūšiuojant ženkliai mažinamas 

kenksmingų dujų, išsiskiriančių 

atliekoms yrant sąvartynuose, 

išsiskyrimas bei oro, kuriuo 

kvėpuojame, užterštumas.; 
 Taupome energiją. Rūšiuojant ir 

perdirbant atliekas, sutaupome 

daugybę energijos, kuri būtų 

naudojama naujų pakuočių 

gamybai.; 

 Mažiname sąvartynus. Rūšiavimas 

yra viena svarbiausių veiklų, kuria 

kiekvienas galime prisidėti prie 

aplinkos saugojimo ir taršos 

Lietuvoje mažinimo. Rūšiuojant 

atliekas, jos nepatenka į sąvartynus, o 

yra perdirbamos ar naudojamos 

energijai išgauti, todėl mažiau teršia 

mūsų aplinką. Tad kiekvieno mūsų 

indėlis – labai svarbus. 

RŪŠIUOK! 
MES ŽINGSNIUOJAM TAKELIU, 

MATOM DAUG ČIA ATLIEKŲ. 

JŲ APEITI MES NEGALIM,  

SUTVARKYTI JAS PRIVALOM. 

KAS RŪŠIUOJA – TAS GALVOJA, 

GAMTĄ SAUGO IR TAUSOJA. 
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ĮDOMŪS FAKTAI 

Kad rūšiuoti – verta, įrodo daugybė 

įdomių faktų: 

• Perdirbant gėrimų skardines 
sutaupoma iki 95% energijos; 

• Perdirbant popierines pakuotes, per 
metus galima išsaugoti apie milijoną 
medžių, kurie yra iškertami 
popieriui gaminti; 

• Perdirbę 1 toną popieriaus, 
išsaugome 17 medžių, sutaupome 27 
000 litrų vandens ir tiek energijos, 
kad 6 mėnesius galėtume apšildyti 
vidutinio dydžio namą; 

• Perdirbant popierių oro tarša 
sumažinama apie 70%; 

• Stiklą galima perdirbti neribotą kiekį 
kartų; 

• Išmestos pakuočių atliekos 
sąvartyne gali irti net iki 500 metų. 

 

KĄ DAR GALIME PADARYTI? 

Pradėti rūšiuoti – pirmas žingsnis, jei 

norime gyventi švarioje šalyje, gerti 

neužterštą vandenį bei kvėpuoti tyru oru. 

Tačiau vien to nepakanka. Norint būti 

atsakingu vartotoju, vertėtų vadovautis 3P 

taisykle: 

 

Pakuočių mažinimas ❯ 

Pakartotinis panaudojimas 

❯ Perdirbimas 

UŽDUOTIS 

MOKAUSI RŪŠIUOTI  
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