
KĄ REIŠKIA GYVENTI BE 

ATLIEKŲ ARBA SĄVOKA 

„ZERO WASTE“? 

Išvertus „zero waste“ sąvoką iš anglų 

kalbos, tai reiškia „nulis atliekų“, tačiau 
Lietuvoje labiau vartojama sąvoka 

„gyvenimas be atliekų“.  

Kalbant bendrai, tokį gyvenimo būdą 
galima įvardinti kaip sąmoningą 

vartojimą, kuris pasireiškia apmąstant 

kiekvieną savo pasirinkimą, jį darant 
sąmoningai, žinant, iš kur atkeliavo 

perkami ir vartojami produktai, kokia jų 
etinė ir ekologinė kaina. Etinei kainai 

priskiriama produkto gavyba ir 

pagaminimo sąlygos, ar produktui 
pagaminti buvo išnaudojami gyvūnai 

arba žmonės. Ekologinei kainai 
priskiriama žala gamtai, pradedant nuo 

panaudotų žaliavų, baigiant gavybos ir 

gamybos sukeltos ekologinės taršos 
kiekiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALYKAI, KURIŲ BŪTŲ GALIMA 

ATSISAKYTI 

• Pirkti be plastikinio maišelio. 

• Plastikinius šiaudelius, keisti į 

metalinius. 

• Vienkartinius indus keisti į 

daugkartinius indus (puodelius, 

termosus, bambukinius įrankius). 

• Vandenį plastikiniame buteliuke 

keisti į gertuvę ir nuolat ją nešiotis su 

savimi. 

• Vietoj įprasto šampūno buteliuke 

naudoti kietąjį šampūną. 

• Birius produktus sudėti į 

medžiaginius maišelius. 

• Įvairią buitinę chemiją pakeisti vienu 

universaliu valikliu (soda+actas). 
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PAGRINDINIAI PRINCIPAI 

1 – ATSISAKYTI. Įpratome viską pirkti iš 

eilės, nesusimąstydami, ar to mums tikrai 

reikia. Bandydami atsisakyti nebūtinų dalykų 

sutaupytume ne tik pinigų, bet ir daugybę 

išteklių. 

2 – SUMAŽINTI SAVO POREIKIUS. 

Visi turime tam tikrų būtinų, 

bendražmogiškų poreikių, tačiau dažnai 

mūsų poreikiai kyla dėl gyvenimo 

perteklinėje visuomenėje, pvz., traškučių 

pakelis, trečias kavos puodelis išsinešti, 

plastikinis maišelis vienam bananui ir pan. 

Tai mūsų visuomenės prabangos prekės, 

nesuteikiančios jokios papildomos gyvenimo 

kokybės. 

3 – PERNAUDOTI. Prieš perkant, 

pagalvoti: galbūt namuose jau yra koks nors 

panašią arba tokią pačią funkciją atliekantis 

daiktas. Tos pačios pakuotės gali būti 

prikeltos antram gyvenimui. Pvz., stiklinė 

tara arba raugintų agurkų kibirėlis puikiai tiks 

laikyti sveriamiems riešutams arba 

kruopoms. 

4 – RŪŠIUOTI. Jei vis tik priimtas 

sprendimas – pirkti, reikėtų užtikrinti, kad 

pakuotės ir daiktai bus tinkamai surūšiuoti ir 

perdirbti, o ne atsidurs artimiausiame 

bendrame sąvartyne. 

5 – KOMPOSTUOTI. Gyvenant bute 

sąlygų kompostuoti nėra. Šį etapą galima 

įveikti taikant maisto išteklių apskaičiavimo 

strategiją: namuose turėtų būti tik tiek ir tik 

tokių maisto išteklių, kurių šiai arba kitai 

dienai reikia. Svarbu, kad maistas neatsidurtų 

sąvartyne. Į sąvartyną patekusios organinės 

medžiagos susimaišo su plastikinėmis 

pakuotėmis ir negali tinkamai irti, todėl iš 

sąvartynų kyla kenksmingos dujos, kurios 

plinta po apylinkę ir teršia orą. 

 

PARODYKIME SVEIKESNĮ GYVENIMĄ 

SAVO VAIKAMS IR TAPKIME 

EKOLOGIŠKOMIS ŠEIMOMIS 

 

PRIVALUMAI 

1. Sumažėja produktų naudojimas; 

2. Nebeperkami vienkartiniai daiktai, 

sutaupoma pinigų, nes investuojama 

į vertę; 

3. Sumažėja rizika, siejama su į maistą 

ir orą patenkančiu plastiku, nes 

stengiamasi nebepirkti plastikinių 

pakuočių; 

4. Vartojamas sveikesnis maistas, nes 

jis perkamas ekologiškose 

parduotuvėse, gerėja sveikata; 

5. Ekologiškame maiste mažiau 

toksinų, dėl to sumažėja jų poveikis 

organizmui; 

6. Siekiama namuose turėti kuo mažiau 

daiktų, dėl to išvengiama didelio 

kiekio dulkių ir įvairių alergijų; 

7. Taupome laiką, kurį ankščiau 

naudojome nereikalingų daiktų 

tvarkymui; 

8. Daugiau laiko atsiranda norimai 

veiklai užsiimti; 

9. Turime galimybę panaudoti daiktus 

dar kartą, kurie negali būti išmesti; 

10. Taikant pagrindinius 5 principus 

galime prisidėti prie visos gamtos ir 

žemės išsaugojimo. 

 

 

 


