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„Mums sunku priimti tai, kad gamtos ekosistemų 

veikla yra pavyzdinė – augalai gamina maistines 

medžiagas žolėdžiams, šie tampa mėsėdžių 

maistu, kurie savo ruožtu sukuria pakankamą 

kiekį organiškų atliekų ir jos tampa naujos augalų 

kartos pagrindu. Tačiau mūsų industrinė sistema 

savo gamybos ir vartojimo ciklo pabaigoje negeba 

įsisavinti ir iš naujo panaudoti atliekų ir šalutinių 

produktų.“

Popiežius Pranciškus
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Įvadas

Visi mes norime gyventi švarioje, saugioje aplinkoje: kvėpuoti tyru oru, gerti švarų van-
denį, valgyti gardų, natūralų maistą. Tačiau tokios aplinkos niekas nesukurs, jeigu ja ne-
pasirūpinsime patys. Kokia aplinka mus supa šiandien ir kokia jis bus rytoj, priklauso nuo 
kiekvieno žmogaus elgesio.  

Aplinkos užterštumo problema kasmet tampa vis aktualesnė visame pasaulyje. Tačiau 
šią problemą sukūrė ne kas kitas, o patys žmonės savo neatsakingu elgesiu ir veiksmais.  

Atliekos – ne vienos atskiros valstybės, regiono ar miesto problema. Jos atsiranda, kau-
piasi ir teršia aplinką, nepaisydamos sienų bei atstumų. Todėl jų tvarkymu rūpinasi tarp-
tautinės, valstybinės, regioninės institucijos. 

Lietuvos atliekų tvarkymo sistema dar pakankamai nauja, tačiau ji sparčiai vystoma. Lie-
tuvai įgyjant vis daugiau patirties šioje srityje, keičiasi ir žmonių požiūris: vis daugiau jų 
supranta, kaip svarbu atliekas rūšiuoti, todėl patys stengiasi tai daryti. 

Per pastaruosius 10 metų lietuvių požiūris į atliekų tvarkymą ir su tuo susijusias proble-
mas labai pasikeitė. Sudarant vis geresnes sąlygas rūšiavimui, mažiau atliekų patenka į sąvar-
tynus, daugiau jų perdirbama. 

Alytaus regionas – pirmasis Lietuvos regionas, kuriame buvo pradėta kurti atliekų tvar-
kymo sistema. Ją kuria ir plėtoja Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.  Septynios kai-
myninės savivaldybės: Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajo-
no, Prienų rajono ir Varėnos rajono – jį įsteigė 2002 metais. 

Iki tol visos savivaldybės savo teritorijose susidariusias atliekas tvarkė atskirai. Tai buvo 
pakankamai chaotiškas procesas. Susivienyti į bendrą didesnį regioną reikėjo, kad atliekų 
tvarkymas būtų efektyvesnis, kad būtų galima kurti aplinką tausojančią atliekų tvarkymo 
sistemą, kurios iki tol nebuvo. 
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Visos regiono savivaldybės deleguoja savo 
atstovus į Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro valdybą, o svarbiausius sprendimus, 
kurie reikalingi pažangiai atliekų tvarkymo 
sistemai kurti ir vystyti, priima kiekvienos 
savivaldybės taryba. 

Alytaus regiono savivaldybių priimami at-
sakingi, apgalvoti sprendimai  ir Alytaus regio-
no atliekų tvarkymo centro specialistų ryžtingi 
veiksmai tuos sprendimus įgyvendinant lėmė, 
kad Alytaus regione yra sukurta viena pažan-
giausių atliekų tvarkymo sistemų Lietuvoje. 

Nuo paprasčiausių atliekų konteinerių iki galimybių kiekvienam rūšiuoti atliekas ir mo-
derniausių mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių atsiradimo. Tokį kelią 
vos ilgiau kaip per 10 savo gyvavimo metų nuėjo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, 
pelnydamas ne tik neoficialų šalies atliekų tvarkymo lyderio vardą, bet ir oficialius apdo-
vanojimus.

2011 metais Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras buvo pripažintas sparčiausiai per 
paskutinius ketverius metus augusia smulkaus ir vidutinio verslo įmone Alytaus apskrityje 
ir pelnė prestižinį apdovanojimą „Gazelė 2011“. 

Tais pačiais metais nuo pat centro įkūrimo pradžios jam vadovaujantis direktorius Al-
girdas Reipas buvo pripažintas didžiausią įtaką atliekų tvarkymo srityje darančiu asmeniu.  

2012 metais Aplinkos projektų įgyvendinimo agentūra Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centrą pripažino geriausiu dešimtmečio partneriu tarp visų regioninių centrų įgyven-
dinant Europos Sąjungos remiamus projektus.

Įvertinimo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras sulaukė ir 2013 metais: jis tapo geriau-
siu aplinkosauginių projektų vykdytoju atliekų tvarkymo srityje, be to, buvo apdovanotas už 
efektyviausią lėšų įsisavinimą 2013 m. įgyvendinant atliekų tvarkymo projektus.

Mūsų šalies aplinkosaugininkai Alytaus regioną dažnai vadina atliekų tvarkymo pionie-
riumi Lietuvoje. Daugelis naujovių atliekų tvarkymo srityje pirmiausia atsiranda būtent 
čia. Regiono atliekų tvarkymo sistema nuolat plečiama ir tobulinama, kad žmonės turėtų 
vis geresnes galimybes jas tvarkyti ir kad kuo mažiau jų patektų į sąvartyną. 

Žmonių elgesys priklauso ne tik nuo keliamų reikalavimų ir sudarytų galimybių, bet pir-
miausia nuo jų žinojimo: tik žmogus, žinantis, kokią grėsmę kelia atliekos, kaip reikia elgtis, 
kad jų būtų mažiau, ką daryti su jau susidariusiomis atliekomis, gali būti atsakingas rūšiuoto-
jas ir vartotojas. Todėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras nuolat ir įvairiomis priemo-
nėmis skleidžia informaciją apie atliekų tvarkymo naujoves ir pasikeitimus. Jų pastaraisiais 
metais yra labai daug ir apie tai sužinosite šiame leidinyje. 

Atliekos – vienas didžiausių aplinkos 
taršos šaltinių. Aplinkosaugininkai jau 
seniai skambina pavojaus varpais, per-
spėdami apie grėsmę, kurią kelia lyg iš 
gausybės rago į mūsų gyvenimą besi-
veržiančios atliekos. Kuo geriau žmonės 
gyvena, kuo daugiau ne visada reikalin-
gų daiktų juos supa, tuo daugiau atliekų 
pagaminama. Jų tvarkymas daugelyje 
šalių jau tapo viena svarbiausių aplin-
kos apsaugos politikos sričių.
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ĮVADAS

KĄ RASITE LEIDINYJE? 

Vyresniųjų klasių mokiniams skirtas mokomasis 
leidinys „Langas“ – viena iš priemonių pristatyti ir 
populiarinti aplinkai draugiško gyvenimo būdo idė-
jas, supažindinti su Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
sistema, jos kūrimo istorija bei naujomis atliekų tvar-
kymo galimybėmis.  

Leidinys „Langas“ pirmą kartą Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro užsakymu buvo parengtas 
ir išleistas 2011 metais. Palankūs švietimo bendruo-
menės atsiliepimai ir sparčiai besikeičianti situacija 
atliekų tvarkymo srityje paskatino parengti naują 
leidinio redakciją, kad ekologines idėjas skleidžian-
tys mokytojai ir jas perimantys mokiniai turėtų pačią 
naujausią informaciją apie pokyčius aplinkosaugos 
srityje, ypač tvarkant atliekas, apie jų tvarkymo raidą 
ir besikeičiantį gyventojų požiūrį.   

Leidinyje pasakojama apie tai, kaip buvo kuria-
ma Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistema, kokie 
svarbiausi darbai jau atlikti ir ką numatoma padaryti 
ateityje, kad atliekos ne tik būtų surenkamos, bet ir 
tinkamai tvarkomos, kad jos kuo mažiau terštų mūsų 
aplinką, o perdirbant duotų naudą. Apžvelgiama, 
kaip keičiasi Alytaus regiono gyventojų elgesys su 
atliekomis, ir analizuojama, kaip turi būti sprendžia-
mos šioje srityje kylančios problemos.

Atskiruose leidinio skyriuose pateikiama informa-
cija apie tai, kokią grėsmę netvarkomos arba netin-
kamai tvarkomos atliekos kelia žmonėms ir kokiais 
būdais šią grėsmę įmanoma sumažinti.

Mokydamiesi sužinosite, ką iš tiesų reiškia pasta-
ruoju metu dažnai girdimas žodis ekologija, kada jis 
atsirado ir kodėl toks svarbus tapo mūsų dienomis. 
Kokių rūšių atliekos susidaro mūsų namuose ir ką 
turėtume padaryti, kad tų atliekų būtų mažiau? Kaip 
atliekos tvarkomos sąvartynuose ir kaip jas galima 
prikelti antram gyvenimui? Kas yra pavojingos atlie-
kos ir kaip su jomis elgtis? 

Leidinyje ne tik rasite atsakymus į visus šiuos 
klausimus, bet ir sužinosite įdomių faktų iš aplinkos 
apsaugos bei ekologijos srities, jame yra ir praktinių 
užduočių, kurias atlikdami įsitikinsite, kaip nesudė-
tinga yra rūšiuoti atliekas, pastebėsite, kiek galima 
sutaupyti parduotuvėje atsakingiau renkantis pre-
kes, ypač maisto produktus. Juk iš parduotuvės į na-
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mus parsinešame ne tik reikalingą produktą, 
bet ir jo pakuotę, kuri iš karto iškeliauja šiukš-
liadėžę. Gal jos ten galėjo ir nebūti? O gal visko 
perkame daugiau nei mums iš tiesų reikia? 

Leidinyje rasti atsakymai į šiuos klausimus, 
tikėtina, ne vienam padės atsisakyti to, kas nėra 
būtina ir kam lemta tapti paprasčiausia atlieka, 
kurios galėjo ir nebūti. 

Po kiekvieno poskyrio rasite po keletą klausimų žinioms patikrinti. 
Rengiant leidinį, labai daug padėjo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) 

direktorius Algirdas Reipas, ekologė Erika Mockevičienė. Jie dalijosi savo patirtimi ir žinio-
mis, pateikė ne tik pačią naujausią informaciją apie atliekų tvarkymą Alytaus regione, žinių, 
kaip keičiasi gyventojų požiūris į atliekų tvarkymą, jų elgesys, bet ir praktiškų patarimų, 
kaip kasdien teisingai ir atsakingai elgtis su atliekomis. 

Leidinyje pateikiama informacija apie atliekų  
tvarkymo situaciją Alytaus regione žymima ženkleliu ARATC                .

Leidiniui pasirinktas pavadinimas , tikintis, kad jame pateikiamos žinios ir pri-
statomos galimybės, kaip tas žinias pritaikyti praktiškai, taps langu į žinojimą ir pažinimą 
kasdienės aplinkos, kurios dažnai nė nepastebime, o dar rečiau apie ją susimąstome.  

Kita vertus, žvelgdami pro langą, mes visuomet tikimės išvysti akiai patrauklų vaizdą. O 
toks jis gali būti tik tuomet, kai patys pasistengsime jį sukurti. Kai neteršime aplinkos, ku-
rią kasdien matome, kai jos neniokosime, o saugosime, tvarkysime ir puoselėsime. Tik taip 
elgdamiesi turėsime erdvę, kurioje mums bus saugu ir smagu gyventi. 

Tam, kad vaizdas pro kiekvieno iš mūsų langą būtų gražus, nereikia labai didelių pa-
stangų. Užtenka noro, žinojimo ir tikslo. Ne veltui sakoma: pasaulį pradėkime tvarkyti nuo 
savęs. 

Tikimės, kad šis leidinys paskatins jūsų norą ir gebėjimą tvarkyti pasaulį. Savo pasaulį.

„Mes esame vienintelė rūšis, gebanti 
sugriauti žemę. Paukščiai, vabzdžiai, 
žinduoliai tokios galios neturi. Tačiau 
jei mes turime galią sugriauti žemę – 
turime galią ir ją apginti. Aš įsitikinęs, 
kad turime nedelsiant to imtis.“

Dalai Lama 

Visi norime, kad mus 
supanti aplinka būtų graži ir saugi.
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Žodis ekologija šiandien tariamas ir girdimas labai dažnai. Neretai šį žodį dažnas var-
toja pagal savo supratimą. Ekologiškas gyvenimo būdas, ekologiškas maistas, ekologiški 
drabužiai ir kiti panašūs apibūdinimai tapo madingomis sąvokomis. Tačiau ne visi, jas var-
tojantys, žino, ką iš tiesų reiškia terminas ekologija.  

Šis terminas ir juo apibūdinamas mokslas atsirado palyginti neseniai, nors žmogus nuo 
pat savo atsiradimo domėjosi jį supančiu pasauliu ir darė jam poveikį: naudojosi tuo, ką 
sukūrė gamta. Taip elgdamasis jis darė įtaką aplinkos pokyčiams. 

Pirmųjų užuominų apie žmogaus ir gamtos sąveiką aptinkama jau senovės mąstytojo 
Aristotelio darbuose. Kai kurie mokslininkai teigia, jog 
būtent filosofo darbuose glūdi ir ekologijos mokslo, kuris 
tiria bei nagrinėja aplinką, ištakos. Jau antikiniame pasau-
lyje buvo žinomos ir kai kurios dabartinės aplinkos apsau-
gos problemos: tarša, miškų nykimas, dirvos erozija.  

Žodis ekologija yra kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių:  
„oikos“ – namas, būstas, tėvynė  ir „logos“ – mokslas. Taigi 
ekologija mokslas apie organizmų ryšius ir santykius su 
juos supančia aplinka. 

Pirmasis ekologijos mokslo sąvoką paminėjo vokiečių 
zoologas Ernestas Haeckelis 1866 metais, pavadindamas 
ją „mokslu apie organizmų santykius su išoriniu pasauliu“. 
Jau iki tol organizmų rūšis ir jų gyvenamąsias aplinkas 
atskirai tyrinėję mokslininkai suprato, kad gyvieji orga-

Ekologija ir aplinkosauga
KAS TA EKOLOGIJA?

Ernestas Haeckelis 
(1834-1919)

Ekologija – mokslas apie organizmų ryšius ir santykius su juos supančia aplinka.

Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad senosios civilizacijos 
išnyko dėl savo pačių barbariško elgesio su gamta – neat-
sakingo jos turtų naudojimo.  

s u s i m ą s t y k
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nizmai ir jų gyvenamoji aplinka 
yra glaudžiai susiję. 

Ekologijos mokslas nuolat 
plė tėsi, jo svarba didėjo žmo-
gui imant suprasti, kokią ne-
grįžtamą žalą savo veiksmais 
jis daro aplinkai. 

Su ekologija glaudžiai susiju
si ir aplinkos apsauga. Aplin-
ka – tai mus supanti erdvė su 
joje egzistuojančių bei tarpu-
savyje sąveikaujančių gyvosios 
ir negyvosios gamtos elementų 
visuma. Aplinkosauga – viena 
iš svarbiausių ekologijos moks-
lo dalių, kurioje pritaikomos 
ekologijos mokslo žinios. 

Aplinkosauga, lyginant su ki-
tais mokslais, yra labai nauja mokslo sritis. Ji atsirado XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio 
pradžioje. Didėjantis aplinkos teršimas pradėjo kelti vis didesnį susirūpinimą: visuomenė 
pradėjo nerimauti dėl gresiančios ekologinės krizės, o mokslininkai ėmė labiau domėtis 
taršos priežastimis, pradėta ieškoti būdų užterštumui mažinti. 

Dvidešimto amžiaus aštuntajame dešimtmetyje įkurtos pirmosios tarptautinės ir vals-
tybinės aplinkosaugos organizacijos, pradėti įvairūs aplinkos tyrimai, Europos universite-
tuose pradėti ruošti aplinkosaugos specialistai.

Senovės žmogaus veikla aplinkai žalos nedarė.

1. Kokios aplinkos apsaugos 
problemos buvo žinomos jau 
antikos pasaulyje? 

2. Kodėl ekologijos mokslas 
tapo toks svarbus šiandieni-
niame pasaulyje? 

3. Ar ekologija ir aplinkosau-
ga – tapačios sąvokos? 

4. Ar pritariate teiginiui, 
kad senosios civilizacijos 
išnyko dėl žmonių barbariš-
ko elgesio su gamta? Savo 
pasirinkimą pagrįskite nau-
dodamiesi istorijos mokslo 
žiniomis.

5. Išvardinkite bent 3 aplin-
kosaugos organizacijas.

Aplinkosauga – labai nauja mokslo sritis.
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EKOLOGIJA IR APLINKOSAUGA

KAIP ŽMOGUS VEIKIA APLINKĄ?

Žmonės nuo seniau-
sių laikų – vos pradėję 
gaminti ir naudoti pir-
muosius darbo įran-
kius – darė įtaką savo 
gyvenamajai aplinkai 
ir gamtai. Tačiau iš 
pradžių tas poveikis 
nebuvo žymus ir buvo 
pastebimas tik atski-
rose teritorijose – ten, 
kur žmonės gyvenda-
vo. Senovės žmonių 
veikla aplinkai nesu-
keldavo sunkių ir ilga-
laikių padarinių. 

Iš pradžių tik nau-
dojęsi tuo, ką duoda 
gamta – rinkę uogas, 
vaisius, žvejoję ir me-
džioję, ilgainiui žmonės ėmė patys auginti maistui reikalingus augalus ir gyvulius, užsiėmi-
nėti vis intensyvesne kitokia veikla, imdami iš gamtos tai, kas jiems reikalinga. 

Žmonės prisijaukino kai kurias gyvūnų rūšis. Naminių gyvulių kaimenėms ganyti reikėjo 
ganyklų. Kad jų turėtų, pradėjo naikinti miškus. Dar labiau žmonės pradėjo juos naikinti, 
pastebėję, kad gaisraviečių žemė yra derlingesnė, dėl to miškai buvo deginami, o gaisruose 
pranykdavo daugybė augalų ir gyvūnų.  

Dar didesnis natūralios gamtos niokojimas prasidėjo atsiradus pramonei. Sparčiai ple-
čiantis gamybos procesams, pradėta beatodairiškai naudoti gamtos išteklius, nė nesusi-
mąstant, kad jie gali pasibaigti. Tradicinius energijos šaltinius – medieną, kitą biomasę 
– greit pakeitė iškastinis kuras: akmens anglis, nafta, gamtinės dujos. Atsirado galimybė 

XVIII-XIX a. 
rūkstantys fabrikų 
kaminai simbolizavo 
pramonės revoliuciją 
ir ekonominę plėtrą, 
dabar – „sergančią“ 
Žemę...

Automobiliai yra vieni didžiausių aplinkos teršėjų, turinčių 
įtakos klimato kaitai – deginant kurą išsiskiria anglies dvidegi-
nis CO2.  

Pasaulyje kasmet pagaminama daugiau kaip 59 mln. auto-
mobilių. Beveik visos automobilių priežiūrai naudojamos medžiagos yra pavojingos. 

Vienais didžiausių oro teršėjų laikomi galingi ir sunkūs vokiški automobiliai BMW bei 
„Mercedes-Benz“. 

Šiuo metu Europos Sąjungoje automobilio išmetamo CO2 vidurkis yra 132 g/km, mak-
simali leistina norma – 140 g/km. Europos Parlamentas patvirtino taisykles, pagal kurias 
nuo 2020 m. leistina naujų transporto priemonių anglies dvideginio išmetimo norma su-
mažės iki 95 g/km.

Žmogus kasdien įkvepia 15 tūkstan-
čių litrų oro. Bet niekas negali suskai-
čiuoti, kiek kenksmingų medžiagų 
kar tu su užterštu oru patenka į mūsų 
organizmą. 

s u s i m ą s t y k

t a i  į d o m u
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gaminti vis daugiau elektros energijos, didėjo įvairių metalų 
ir cheminių medžiagų poreikis. 

Kartu didėjo ir į aplinką išsiskiriančių kenksmingų me-
džiagų  bei besikaupiančių atliekų kiekis. Jau XVIII amžiuje, 
baigiantis žemdirbystės epochai, daugelis didžiųjų miestų 
susidūrė su  organinių atliekų problema. Šios atliekos teršė 
paviršinio vandens telkinius, tarp jų ir geriamojo vandens 
šulinius bei šaltinius. Dėl to kilo ne viena infekcinių ligų epi-
demija. 

Dar labiau aplinką pradėjo teršti sparčiai besivystanti 
pramonė. Užterštu oru buvo priversti  kvėpuoti ne tik pramoninių miestų, bet ir gerokai 
nuo jų nutolusių teritorijų gyventojai. Stipriai užterštas oras, ypač angliakasybos rajonuose 
susidarydavęs smogas, tapo daugybės žmonių mirties priežastimi. 

Vystantis pramonei, žmonės gamino vis daugiau ne tik maisto produktų, bet ir kitokių daik-
tų.  Juos  gaminant susidarydavo atliekos, kurios išmestos nesuirdavo, – taip buvo pradėta 
teršti aplinka. Išmestos nuodingos medžiagos teršė dirvožemį ir orą. Žmonių skaičius Žemėje 
nuolat didėjo, jų veikla plėtėsi, kuriamos ir 
gaminamos sintetinės medžiagos vertė ne 
tik sparčiai naudoti gamtos išteklius – jų 
gamybos procesas ir po jo likusios atliekos 

nuodijo aplinką. 
Tokia situacija ver-

tė visuomenę atsakin-
giau žiūrėti į aplinkos 
taršos problemą ir 
ieškoti būdų jos už-
terštumui mažinti bei 
kelių ekologinei kri-
zei įveikti. 

Vandens tiekimo sistema 
Romos imperijoje.

Aplinka – tai gamtoje funkcionuojanti sistema, kurią sudaro tarpusavyje susiję natūra-
lūs gamtos ir žmogaus sukurti komponentai. 

Aplinkos apsauga – teisinių, technologinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių sis-
tema, padedanti saugoti aplinką  nuo fizinio, cheminio bei kitokio neigiamo poveikio, atsi-
randančio naudojant gamtos išteklius. 

Ekologija – mokslas, tiriantis organizmų gyvenimo sąlygas, jų ryšius ir santykius su su-
pančia aplinka. 

Aristotelis – vienas žymiausių visų laikų mokslininkų, garsus senovės graikų filosofas, 
laikomas daugelio mokslų pradininku. Gimė 384 m. prieš Kristų. 

1. Kokį poveikį aplinkai darė žmonės senovėje? 

2. Kokia žmonių veikla ir kaip keitė aplinką? 

3. Kokios žmonių veiklos pasekmės privertė 
juos susimąstyti apie aplinkos saugojimą?  

4. Kaip pramonės suklestėjimas susijęs su 
aplinkos tarša? Nurodykite bent 3 sąsajas.

5. Pasiūlykite 3-5 konkrečius būdus savo gyve-
namosios aplinkos taršai mažinti.

p a a i š k i n i m a i

Ką galima daryti pačiam? 
Rečiau naudotis automobiliu, dažniau rinktis visuomeninį 

transportą, dviratį ar keliauti pėsčiomis!



15

EKOLOGIJA IR APLINKOSAUGA

KAS SUKURIA DAUGIAUSIA APLINKOSAUGOS PROBLEMŲ?  

Būti pavadintam didžiausia aplinkosaugos proble-
ma nė vienam iš mūsų nėra smagu. Tačiau būtent taip 
tvirtina žmogaus poveikį aplinkai tiriantys moksli-
ninkai. Žmonių skaičius Žemėje nuolat didėja ir pla-
neta tampa nebepajėgi išlaikyti visų savo gyventojų. 
Juolab tų pačių gyventojų kankinama ir sekinama 
planeta. 

Didėjant žmonių skaičiui pasaulyje, vis intensy-
viau naudojami gamtos ištekliai, 
vis daugiau gaminama, todėl vis 
labiau teršiama aplinka. 

Stengiantis patenkinti didė-
jančio žmonių skaičiaus varto-
jimo poreikius, gaminama daug 
prastos kokybės produktų, sin-
tetinių medžiagų. Tokių gamy-
bos procesų metu aplinka teršia-
ma labiausiai. 

Kenčia ir žemė: didinami pa-
sėlių plotai, kuriuos intensyviai 
drėkinant išdžiovinami požemi-
niai vandenys. Nesaikingai naiki-
nami miškai, nyksta juose gyve-
nę gyvūnai, paukščiai, vabzdžiai, 
augalai. Dėl nesibaigiančių naujų 
statybų, tiesiamų kelių, alinimo 
cheminėmis medžiagomis ma-
žėja dirbamos žemės plotai.

Natūralus gamtos veidas kei-
čiasi neatpažįstamai, o žmogus 
ilgai nė nebandė pertvarkyti savo 
veiklos, keisti elgesio taip, kad 
kuo mažiau kenktų jį supančiai 
aplinkai. Žmogaus neatsakingu-
mas sukuria problemas, kurias 
vėliau turi spręsti jis pats arba jo 
palikuonys. O jas išspręsti tampa 
vis sudėtingiau, nes gamtos ište-
kliai yra riboti, daug jų sunaikin-
ta negrįžtamai, aplinka užteršta.    

Bet žmogus dažnai apie tai 
nesusimąsto: jis negalvodamas 
apie pasekmes iš gamtos godžiai 
ima ir naudoja tai, kas neatsinau-

Jei viso pasaulio žmonės gy-
ventų taip, kaip įpratę gyventi 
europiečiai, jiems aprūpinti rei-
kėtų dviejų su puse planetų, tokių 
kaip Žemė, išteklių. 

Pasaulio gyventojų fondo paskelbtais duomenimis, 
2013 metais Žemėje gyveno 7,16 milijardo žmonių. 

Nors prognozuojama, kad gyventojų skaičius Že-
mėje ir toliau augs, mokslininkai teigia, kad augimo 
tempai nebus tokie spartūs kaip anksčiau.

Gyventojų skaičius Žemėje per visą žmonijos eg-
zistavimo periodą didėjo ne vienodai. Manoma, kad 
prieš 25 tūkstančius metų Žemėje gyveno maždaug 3 
milijonai žmonių. Pirmojo tūkstantmečio pabaigoje 
jų buvo maždaug 300 milijonų, XVIII a. viduryje – jau 
800 milijonų, o XX a. viduryje – 2,5 milijardo. 

XX a. viduryje prasidėjo sparčiausias žmonijos isto-
rijoje gyventojų skaičiaus augimas. 

6 mlrd. gyventojų buvo užfiksuoti 1999 metais, 
2011 metais pasaulio gyventojų skaičius pasiekė 7 
mlrd. ribą.

Greičiausiai gyventojų skaičius auga skur džiau-
siame pasaulyje Užsafarės regione Afrikoje.

Išsivysčiusiose šalyse gyvenančių žmonių skaičius 
mažėja. Daugumoje išsivysčiusių šalių gimstamumas 
jau kelis dešimtmečius yra mažesnis nei populiacijos 
atsikūrimo riba – 2,1 vaiko vienai moteriai. 

Mokslininkai prognozuoja, kad 2050 metais gyven-
tojų skaičius Žemėje padidės iki 9,6 milijardo, Afriko-
je tuo metu gyvens ketvirtadalis žmonijos - 2,5 mlrd. 
žmonių, dvigubai daugiau nei dabar (1,1 milijardo). 

Europos gyventojų iki 2100 metų, mokslininkų pro-
gnozėmis, turėtų sumažėti iki 14 procentų.

Kai kurie mokslininkai teigia, kad Žemėje gali gy-
venti 9-10 milijardų žmonių. Kiti nurodo didesnį skai-
čių – 14 milijardų. 

s u s i m ą s t y k

s k a i č i a i
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jina arba atsinaujina tik per daugelį 
tūkstančių metų. Sparčiai senkantys 
gamtos ištekliai naudojami tam, kad 
būtų pagaminta kuo daugiau daiktų. 
Žmonės raginami juos pirkti, o kad 
pirktų daugiau, gaminami pigūs, ne-
kokybiški daiktai, kurie greitai gen-
da, nusidėvi, o išmesti tampa atlie-
komis. 

1. Kokią įtaką aplinkai daro didėjantis žmonių skaičius pasaulyje?  

2. Kodėl vis labiau eikvojami gamtos ištekliai? 

3. Išvardinkite tris, jūsų manymu, didžiausias žmonijos elgesio su aplinka klaidas. 

4. Ar pritariate teiginiui, kad žmogaus neatsakingumas sukuria problemas, kurias vėliau turi spręs-
ti jis pats arba jo palikuonys? Atsakymą pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais.

5. Išvardinkite bent 3 sparčiausiai senkančius gamtos išteklius.  Pasinaudokite geografijos moks-
lo žiniomis.

Ką galima padaryti pačiam? 
Mažiau vartoti: pirkti mažiau daiktų, kad būtų mažiau gaminama!

Tenkinant žmonių poreikius vis 
labiau alinama Žemė.
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KĄ REIŠKIA GYVENTI EKOLOGIŠKAI? 

Vis daugiau žmonių visame pasaulyje supranta, kad jų pačių sukurtos aplinkosaugos 
problemos niekur neišnyks – jas patiems teks ir išspręsti. 

Ekologinių problemų sprendimu rimtai susirūpinta tik XX a. antroje pusėje. Nerimas-
tingi aplinkosaugininkų perspėjimai apie Žemei gresiančią ekologinę katastrofą privertė 
aplinkos tausojimu bei saugojimu susirūpinti ne tik atsakingus asmenis, valstybių vadovus, 
bet ir nemažą visuomenės dalį. 

Rūpinimasis ekologinėmis problemomis – tai nėra rūpinimasis kažkuo kitu. Tai – pir-
miausia rūpinimasis pačiu savimi. 

Gyventi absoliučiai ekologiškai, nedarant jokio neigiamo poveikio aplinkai, šiuolaikinėje 
visuomenėje sudėtinga, o gal ir visai neįmanoma. Ta-
čiau teisingai ir atsakingai elgiantis dabar daromą nei-
giamą įtaką galima sumažinti, kasdieniame gyvenime 
pritaikant aplinkai draugiško elgesio principus. 

Turbūt ne vienas esame girdėję apie ekologišką, 
aplinkai draugišką gyvenimo būdą, kurį renkasi vis dau-
giau žmonių. Kartais atrodo, kad toks gyvenimo būdas 
yra brangus malonumas, kurį sau gali leisti ne kiekvie-
nas. Tačiau tai – klaidingas įsitikinimas. Be to, sparčiai 
plintant ekologiškų daiktų madai, reikia žinoti, kad ne 
viskas yra ekologiška, kas taip vadinama!

Ekologiškas gyvenimo būdas – tai ne tik ekologiški 
produktai ir kitos vartojimo prekės parduotuvių lenty-
nose. Ekologiškai gyventi – tai ne pirkti ir vartoti eko-
logiškus produktus, bet pirmiausia pirkti ir vartoti kuo 
mažiau, mąstyti ir elgtis taip, kad darytume kuo ma-
žesnę žalą aplinkai ir gamtai. 

Tikroji kiekvieno iš mūsų ekologija prasideda ne 
parduotuvėje. Ji su mumis turi būti visur ir kasdien. 

Vienas neperdirbtas plasti-
kinis maišelis išlieka daugybę 
metų po mūsų. Plastikas – la-
bai sunkiai yranti medžiaga. 
Manoma, kad nesuiręs jis gali 
išlikti nuo 200 iki 1000 metų.

Pasaulyje per metus sunau-
dojama maždaug 1,2 trilijonų 
plastikinių maišelių: viduti-
niškai po 300 vienetų kiekvie-
nam suaugusiam planetos gy-
ventojui.

Šimtai tūkstančių jūros gy-
vūnų sunkiai suserga prariję 
plastikinius pirkinių maiše-
lius, kuriuos jie palaiko medū-
zomis.

Dauguma plastikų yra ga-
minami iš naftos ar jos pro-
duktų, kurie yra neatsinauji-
nantys gamtos ištekliai. 

Gaminant plastikus, deda-
ma įvairių priedų, kurie gali 
patekti į maistą ar gėrimus ir 
kelti pavojų žmonių sveikatai. 

s u s i m ą s t y k

Pasaulyje per metus plastikinių maišelių sunaudojama 
vidutiniškai po 300 vienetų kiekvienam suaugusiam 
planetos gyventojui.
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1. Kas privertė žmoniją susirūpinti aplinkosaugos problemomis? 

2. Ką, jūsų manymu, reiškia „gyventi ekologiškai“? 

3. Ar ekologiškas gyvenimo būdas jums atrodo patrauklus? Kodėl? 

4. Ar bandėte atsisakyti plastikinių maišelių? Papasakokite, kaip šis bandymas pavyko. 

5. Ar esate aplinkai draugiškas žmogus? Savo atsakymą pakomentuokite.

Ar kada pagalvojote, kad madingu tapęs ekologiškas gyvenimo būdas yra labai glaudžiai 
susijęs su ... šiukšlėmis. Taip, taip, visu tuo, ką metame į šiukšlių dėžę. Jos turinys labai daug 
gali pasakyti apie kiekvieno iš mūsų ekologinę sąmonę. 

Apie tai plačiau dar kalbėsime kituose leidinio skyriuose, o dabar – keli aplinkai draugiš-
ko elgesio patarimai, kurių laikantis neteks išlaidauti – pavyks net sutaupyti. 

Ką galima padaryti pačiam? 
Atsisakyti plastikinių maišelių! 

Kaip elgiasi aplinkai draugiškas žmogus?  

Rūšiuoja atliekas: skirtingų rūšių medžiagas meta į joms skirtus konteinerius. 
Nenaudoja plastikinių krepšių, vienkartinių indų – vietoj jų renkasi daugkartinius.
Renkasi produktus didesnėse pakuotėse.
Taupo vandenį: maudosi po dušu, o ne vonioje, valydamasis dantis, užsuka čiaupą arba 

įsileidžia vandens į stiklinę. 
Į virdulį ar puodą pila tik tiek vandens, kiek jo reikia.
Maistą ruošia uždengtame puode – taip taupo energiją. 
Skalbyklę ar indaplovę įjungia tik tuomet, kai ji pilna. 
Namuose iš elektros tinklo išjungia tuo metu 

nenaudojamus prietaisus. 
Perka energijos taupymo ženklais pažymėtą 

buities techniką.
Naudoja elektrą taupančias lemputes.
Naudoja tik įkraunamus galvaninius 

elementus.
Neišmeta jam nereikalingų drabužių, baldų, 

avalynės, žaislų, mobiliųjų telefonų ar buities 
prietaisų – pasiūlo juos kitiems žmonėms arba 
atiduoda labdaros organizacijoms. 

p a t a r i m a i
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UŽDUOČIŲ SKILTIS
1. Perskaitę skyrelį Kaip žmogus veikia aplinką, užpildykite lentelę.

Prieš skaitydamas  
skyrių žinojau

Perskaitęs skyrių  
sužinojau

Norėčiau plačiau  
pasidomėti apie ...

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

2. Remdamiesi skyreliu Kaip žmogus veikia aplinką, pagal didėjantį reikšmin-
gumą surašykite žmogaus veiklos poveikio aplinkai priemones ir jų pasekmes.

Veiklos rūšis Poveikis aplinkai Pasekmė
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3. Pasidalinkite į grupes ir naudodamiesi pateiktu planu grupėse sukurkite ins-
trukciją-taisykles, kaip gyventi ekologiškai.

Instrukcijos Kaip gyventi ekologiškai planas
Įžanga. Įžangoje nurodykite rašymo tikslą, kodėl svarbu gyventi ekologiškai.
Rašydami teiginius numeruokite pagal jų svarbumą (nuo mažiausiai svarbaus iki svar-

biausio).
Rašydami vartokite liepiamosios nuosakos veiksmažodžius (pvz., rūšiuok).
Pabaigos sakiniu dar kartą priminkite, kodėl svarbu gyventi ekologiškai, kodėl negali-

ma to pamiršti.

4. Sukurkite daugkartinio naudojimo pirkinių krepšelio eskizą: parinkite spal-
vą, nupieškite emblemą. Pasiruoškite jį pristatyti klasės draugams, tai yra naudo-
dami IKT (taip taupysite popierių) sukurkite gaminio reklamą-plakatą. 

Surenkite klasėje sukurtų eskizų ir reklaminių plakatų parodą. Išrinkite geriausią es-
kizą ir plakatą.

5. Naudodamiesi šiame skyriuje pateikta medžiaga  ir dirbdami grupėse sukur-
kite 2-3 minučių filmuką apie savo grupės narių ekologišką gyvenimo būdą. Nepa-
mirškite sugalvoti jam pavadinimo. 

Klasėje surenkite filmukų peržiūrą ir parašykite pasirinktos grupės filmuko recenziją 
pagal pateiktą planą. Rašydami recenzijas būtinai pasinaudokite skyriaus „Ką reiškia gy-
venti ekologiškai?“ medžiaga. 

 
Filmuko recenzijos planas
Įžanga. Pristatykite filmuką: pavadinimą, kūrėjus, temą, pagrindinę mintį. Įžanga turi 

sudominti skaitytojus.
Išsamiai aptarkite darbo privalumus (23), po to trūkumus (23).
Pabaigoje parašykite palinkėjimą filmuko kūrėjams.

Jie gyvena ekologiškai.
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Atliekos vakar, šiandien ir rytoj
IŠTIKIMOS ŽMOGAUS PALYDOVĖS 

Viena iš didžiausių aplinkos apsaugos problemų, kurią tenka spręsti šiandienos visuo-
menei, yra atliekos. 

Atliekos – tai medžiagos ar daiktai, kurie yra nenaudojami ir nereikalingi jas turinčiam 
žmogui.  

Nuo pat žmogaus atsiradimo Žemėje atliekos tapo neatskiriama jo gyvenimo dalimi. 
Jos neišvengiamai atsirasdavo stengiantis pasirūpinti savimi, savo poreikiais bei gerove. 
Sumedžiojus žvėrį ir maistui sunaudojus jo 
mėsą, likdavo kailis, kaulai, ragai, kanopos. Šį 
negausų senovės atliekų sąrašą papildydavo 
kaulavaisiai, kevalai, kiaušinių lukštai, šaknų 
likučiai. 

Visa tai buvo gamtinės kilmės atliekos, ku-
rios senovės žmogui nesukeldavo jokių pro-
blemų. Vienas jis įsigudrindavo panaudoti, 
norėdamas pagerinti savo buitį ir gyvenimą: 
kailį pasitiesdavo ar gobdavosi juo, norėda-
mas apsisaugoti nuo šalčio, iš kietųjų žvėrių 
liekanų pasigamindavo medžioklės ar kitus 
įrankius, vaisių kevalus paversdavo indais. 

Kitomis  atliekomis, tiksliau – nedideliais jų 
likučiais, kurių buityje nepanaudodavo, pasirūpindavo pati gamta – jos natūraliai supūda-
vo. Vis naujų medžioklės plotų ieškojęs ir iš vietos į vietą keliavęs žmogus šių procesų nė 
nepastebėdavo. 

Tačiau bėgant laikui, 
žmogaus gyvenimo bū-
das keitėsi. Jis darėsi vis 
sėslesnis, išradingesnis 
ir įnoringesnis. Didėjan-
tys norai ir poreikiai ska-
tino vis daugiau pasiimti 
iš jį supančios gamtos, 
o jai numesti, kas atlik-
davo panaudojus gautas 
gėrybes, – atliekas. 

Didėjant žmonių skai-
čiui Žemėje, nuolat didė-
jo ir susidarančių atlie-
kų kiekiai. Savo buityje 
žmogus jų jau nei norėjo, 
nei įstengė panaudoti. 
Per daug ir nesirūpino, 

„Miestų gatvės apskritai buvo labai ne-
švarios. Vilniaus miestas – ne išimtis. Jo 
gatvės ir turgaus aikštės buvo valomos 
tik kelis kartus per metus. Pavasarį iš 
miesto išvilkdavo kritusius gyvulius, iš-
veždavo per žiemą susikaupusį mėšlą. 
Anot garsaus Vilniaus universiteto me-
dicinos profesoriaus J. Franko, mieste 
dar 1806 m. buvo ,,tikros Augijaus arkli-
dės”. Gatvėse ieškodamos maisto laisvai 
vaikščiodavo kiaulės.“ 

R. Razauskas. Kada atsirado gatvės. 
Transporto pasaulis. 2007 m. Nr. 1. 

Atliekos – neatskiriama žmogaus gyvenimo dalis.
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kur tas atliekas dėti: 
paplavas pildavo tiesiai 
pro langą, šiukšles mes-
davo į gatvę. 

Didžiausia nešvara ir 
netvarka pagarsėjo vi-
dur  am žiai, kai, sukles-
tėjus amatams ir preky-
bai, ėmė kurtis miestai. 
Į juos plūdo žemvaldžių 
išnaudojimo neištvėrę 
valstiečiai, kūrėsi ama-
tininkai.  Dažni svečiai 
viduramžių miestuose 

buvo turtingi pirkliai, o žemvaldžių pilyse vykdavo ištaigingos puotos. Joms reikėdavo pa-
ruošti gausybę maisto, kurį gaminant neišvengiamai atsirasdavo daug atliekų. Visos jos 
dažniausiai patekdavo į gatves. Miestai skendėjo ne tik šiukšlėse, bet ir baisiame dvoke. 
To neapsikentę pirkliai kartais net atsisakydavo užsukti į labiausiai smirdančius miestus, 
reikalaudami pirmiausia juos iškuopti. 

Siauros ir niūrios viduramžių miestų 
gatvės buvo be šaligatvių ir kanalizaci-
jos.  Miestų valdžia mokėjo šlavėjams 
už šiukšlių išgabenimą, tačiau visiems 
aplink šiukšlinant šie buvo bejėgiai išva-
lyti gatves. 

Miestuose susikaupusios šiukšlės, po 
kurias zuidavo žiurkės ir kitokie gyviai, 
tapo pragaištingų epidemijų priežastimi. 
1348 metais Europoje kilusi maro epide-
mija buvo pavadinta „Juodąja mirtimi“. 
Dėl visur tvyrančios nešvaros, užteršto 
vandens, platinama žiurkių ir blusų epi-
demija greitai plito. Per kelerius maro 
metus mirė beveik trečdalis tuometės 
Europos gyventojų.   Epidemija nusinešė 
maždaug 25 milijonus gyvybių. 

Atliekos – nereikalingi daiktai, bet kokios 
medžiagos ar jų likučiai, kurių jų turėtojas 
atsikrato, nori ar privalo atsikratyti. Tai 
žmogaus sukurti daiktai, kurie neturi paskir-
ties arba jų nebeįmanoma panaudoti pagal 
paskirtį. 

Viduramžiai – istorinis laikotarpis Vaka-
rų Europoje nuo V iki XV amžiaus.  

„Augijaus arklidės“ – tai, kas labai už-
leista, netvarkinga, užteršta ir labai sunku 
sutvarkyti; pagal gr. mitą apie karaliaus Au-
gijaus arklides, kurios buvo daug metų neva-
lytos ir kurias Heraklis išvalė per dieną (pa-
leido per jas upės srovę).

1. Kokia yra didžiausia šiuolaikinės aplinkosaugos problema? Kodėl? 

2. Kas lėmė vis didėjantį susidarančių atliekų kiekį? 

3. Kuris istorinis laikotarpis pagarsėjo didžiausia nešvara ir kokias pasekmes tai sukėlė? 

4. Kodėl Vilnius buvo vadinamas „Augijaus arklidėmis“?

5. Atliekos – nereikalingi daiktai. Įrodykite arba paneikite šį teiginį.

p a a i š k i n i m a i

Viduramžiai pagarsėjo lėbavimais ir nešvara. 
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GYVENIMAS GERYN – ATLIEKŲ DAUGYN

Skaudžios praeities pamo-
kos, regis, pamokė žmones ir 
pamažu jie ėmė labiau rūpintis 
savo aplinkos švara. 

XIX amžiuje miestų valdžia, bi-
jodama, kad žiurkės neperneštų 
šiukšlėse besikaupiančių bakteri-
jų,  pradėjo įrenginėti kanalizaci-
jos ir geriamojo vandens tiekimo 
sistemas, o 1883 metais Prancū-
zijos sostinės Paryžiaus gatvėse 
pasirodė pirmosios šiukšliadė-
žės. 

Po kelių metų, 1888aisiais, 
Anglijoje buvo paskelbtas Sani-
tarijos įstatymas. Juo uždrausta 
mesti atliekas į miesto griovius, 
upes ir kitus vandens telkinius.

Tačiau žmogus toliau plėtė 
savo veiklą, braudamasis į vis 
naujas sritis. Technikos revoliu-
cijos keitė viena kitą. Vietoj plū-
gų į žemdirbių dirbamus laukus 
pradėjo važiuoti traktoriai, natū-
ralias trąšas pakeitė cheminės, 
kasdien didėjo iškastinio kuro 
poreikiai, miškų plotai virto pra-
monės rajonais. 

Kiekvieną žmogaus žingsnį 
lydėjo vis naujos atliekų rūšys ir 
vis didesni jų kiekiai. Tai tęsiasi 
iki šiol. Tik dabar jau vis daugiau 
žmonių ima suprasti, jog tai, kas 
anksčiau atrodė kaip gamtos pa-
saulio užkariavimas, iš tiesų yra 
jo naikinimas ir nesibaigiančio 
atliekų srauto kūrimas. 

Užteršta aplinka pradėjo dary-
ti neigiamą įtaką  pačiam žmogui 
ir visai gyvajai gamtai. Tai paska-
tino visuomenę susirūpinti aplin-
kos apsauga ir viena svarbiausių 
jos sričių – atliekų tvarkymu.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
sistema buvo pradėta kurti 1997 m.  

Lietuvai pareiškus norą tapti Euro-
pos Sąjungos nare, mūsų šalies kurato-

re aplinkosaugos srityje tapo Danija. Šios šalies pa-
ramos Vidurio ir Rytų Europos šalių aplinkosaugos 
fondas finansavo pirmuosius aplinkosaugos projek-
tus Lietuvoje. 

Atliekų tvarkymo situacija tuo metu regione, 
kaip ir visoje šalyje, buvo apgailėtina. Atliekos buvo 
beveik netvarkomos. Jokie konteineriai, kaip dabar, 
prie namų nei miestuose, nei kaimuose nestovėjo. 
Didesniuose miestuose jas surinkdavo specialūs au-
tomobiliai – šiukšliavežės. Šie automobiliai keletą 
kartų per savaitę atvažiuodavo į namų kiemus ir 
įjungdavo gar-
sinį signalą – 
taip žmonėms 
buvo primena-
ma, kad metas 
išnešti šiukšles. 

Nešini šiukš-
liadėžėmis ar 
paprasčiausiais kibirais gyventojai eidavo prie 
šiukšliavežės ir į nuleistą didžiulį jos kaušą pildavo 
namuose susikaupusias šiukšles. Jos tuo pačiu auto-
mobiliu iškart būdavo gabenamos į legalius sąvar-
tynus, tai yra tokius, kurie buvo įrengti kaip specia-
li vieta šiukšlėms išpilti ir saugoti. Net ir šie legalūs 
sąvartynai neatitiko aplinkosaugos reikalavimų, 
nes teršalai iš jų patekdavo į dirvožemį bei aplinką.

Tačiau atliekos patekdavo anaiptol ne tik į šiuos 
sąvartynus. Kaip minėta, šiukšles surenkantys au-
tomobiliai važinėdavo tik didesniuose miestuose. 
Iš dabar Alytaus regionui priklausančių septynių 
savivaldybių  šiukšliavežės gyventojų namuose susi-
kaupusias atliekas rinkdavo tik Alytuje, Druskinin-
kuose, Varėnoje ir Prienuose. Kitų miestų, mažesnių 
miestelių ir kaimų gyventojai šiukšles iš savo namų 
išveždavo patys ir pildavo jas, kur tik sugalvodavo: 
miškuose, upių pakrantėse, paežerėse, taip buvo su-
kurtas ne vienas nelegalus sąvartynas bei šiukšly-
nas.   

Senosios šiukšliavėžės.
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Tuo metu visos septynios 
Alytaus regiono savivaldybės 
turėjo po vieną legalų sąvar-
tyną, visame regione  „veikė“ 
dar 22 nelegalūs sąvartynai 
ir daugiau kaip 100 šiukšly-
nų. Tai buvo vietos, kuriose 
žmonės pildavo visokias atlie-
kas, jomis užteršdami ir su-
bjaurodami netgi saugomas 
teritorijas: mini sąvartynus 
primenančios šiukšlių krūvos 
atsirasdavo ir regio niniuose, 
ir nacionaliniuose parkuose: 
dabar jau uždaryti Alytaus re-
giono Kailinių ir Kapčiamies-
čio sąvartynai buvo Veisiejų 
regioninio parko ribose, o  Jo-
nionių sąvartynas – Dzūkijos 
nacionalinio parko ribose.

Tokia sąvartynų bei šiukš-
lynų gausa ne tik gadino gra-

žaus, miškingo Alytaus regiono vaizdą.  Jie teršė aplinką. Nelegalūs sąvartynai kėlė labai 
didelį pavojų. Jie atsirado visiškai tam nepritaikytose vietose, todėl ten besikaupiančios 
nuodingos medžiagos lengvai galėjo patekti į dirvožemį, vandenį, išsiskirti į orą, taip virs-
damos pačiais tikriausiais nuodais viskam, kas gyva. 

Savivaldybės, seniūnijos pagal galimybes tvarkydavo nelegalius šiukšlynus. Apšnerkš-
toms paežerėms, miškams, kitoms teritorijoms tvarkyti būdavo organizuojamos talkos. 
Tačiau po jų tose pačiose ar kitose vietose vėl atsirasdavo nelegalūs sąvartynai ar šiukšly-
nai, nes žmonės namuose susikaupusių atliekų tiesiog neturėdavo kur dėti. 

Atliekų tvarkymo, jų surinkimo ir išvežimo sistemos nebuvo. Problema didėjo, nes Lie-
tuvoje, kaip ir kitur, šiukšlių daugėjo, o gyventojų supratimas apie jų tvarkymo būtinybę 
buvo menkas. Žmonės neturėjo ir galimybių atliekas tvarkyti, o apie jų rūšiavimą daugelis 
net nebuvo girdėję.  

Danijos aplinkosaugos specialistams rekomendavus, į vieną regioną susijungusios sep-
tynios kaimyninės savivaldybės: Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, 
Lazdijų rajono ir Varėnos rajono, pradėjo kartu kurti atliekų tvarkymo sistemą, įgyven-
dinti bendrus projektus ir dalintis atliekų tvarkymo išlaidas, todėl šios gerokai sumažėjo. 

Įgyvendinant Danijos aplinkosaugos specialistų parengtą projektą, buvo ištirta atliekų 
tvarkymo situacija Alytaus apskrityje, pasiūlytos galimos tvarkymo technologijos, pareng-
ta būsimų sąvartynų išdėstymo schema.  

1999 m. buvo parengtas ir patvirtintas Alytaus regiono atliekų tvarkymo planas. Tai 
buvo pirmasis atliekų tvarkymo planas Lietuvoje. 

2002 metų vasario 18 d. buvo įkurtas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras – pir-
masis toks centras Lietuvoje. 

Vaizdingose Dzūkijos vietovėse buvo „pridygę“ nelegalių 
sąvartynų ir šiukšlynų.
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Neįmanoma suskaičiuoti, kiek atliekų per metus 
susidaro visame pasaulyje. Besivystančiose šalyse 
atliekos nėra nei tvarkomos, nei skaičiuojamos. 

 Kiekvienas Europos Sąjungos pilietis kasmet sukuria 
maždaug 500 kilogramų atliekų. Pastaraisiais metais 
vienam statistiniam europiečiui tenkantis atliekų 
vidurkis mažėja: 2010 metais jis buvo 504 kg, 2011 m. – 
498 kg, 2012 m. – 489 kg, 2013 m. – 481 kg. 

Daugiausia atliekų vienam gyventojui ES sukaupia 
Danija – 747 kg, Liuksemburgas – 653 kg, Kipras – 624 
kg. 

Mažiausiai atliekų vienam gyventojui ES sukaupia 
Rumunija – 272 kg, Estija – 293 kg, Lenkija – 297 kg. *

Lietuvoje vienam statistiniam gyventojui tenkantis 
atliekų kiekis yra vienas mažiausių Europoje: 2013 
m. vienam Lietuvos gyventojui tenkantis komunalinių 
atliekų kiekis šalyje siekė maždaug 430 kg,  2014 m. – 412 kg.** 

Tiksliai suskaičiuoti atliekų kiekį yra labai sudėtinga, todėl skirtingų šaltinių 
pateikiami skaičiai neretai skiriasi. Bet tendencija yra aiški: žmonės vis dar sukaupia per 
daug atliekų, nors jas tvarko vis geriau ir atsakingiau. 

*Eurostat duomenys, 2013 metai 
** Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos regioninių 

atliekų tvarkymo centrų asociacijos duomenys 

O kiek atliekų sukaupia vienas Alytaus regiono gyventojas? 

Atliekų kiekis vienam statistiniam gyventojui Alytaus regione per metus

Metai 2010 2011 2012 2013 2014

Atliekų kiekis, kg 356 395 392 397 423 

Alytaus regione, kuriame gyvena maždaug 180 tūkstančių žmonių, kasmet susidaro vis 
daugiau atliekų, nors gyventojų skaičius mažėja. Gera žinia ta, kad vis mažiau atliekų pa-
tenka į sąvartyną. Taip yra todėl, kad žmonės vis daugiau atliekų išrūšiuoja ir atiduoda 
perdirbimui, todėl jomis neteršiama aplinka.

Susidarančių ir sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų kiekiai Alytaus regione 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014

Susidarė atliekų, t 75 795 75 848 74 104 73 270 76 334

Pašalinta sąvartyne, t 62 267 61 183 57 855 44 832 36 174

s k a i č i a i
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Kas dažniau rūšiuoja: vyrai ar moterys? 
Atliekų rūšiavimas daugeliui žmonių tampa vis 

įdomesne sritimi, ją nagrinėja ir įvairių sričių tyri-
nėtojai. Mokslininkus domina ne tik atliekų povei-
kis aplinkai, bet ir tai, kaip žmonės su jomis elgiasi, 
kas labiausiai juos skatina rūšiuoti. 

Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje atlikta ap-
klausa parodė, kad namuose susikaupusias šiukš-
les moterys rūšiuoja dažniau nei vyrai, geriausiai 
rūšiuoja kartu gyvenančios poros. 

Prieš keletą metų Lietuvoje, Vilniaus ir Alytaus re-
gionuose, atliktos apklausos metu paaiškėjo, kad ir 
mūsų šalyje atliekas rūšiuojančių moterų yra 5 pro-
centais daugiau negu vyrų.  

Moteris rūšiuoti skatina informacija spaudoje, 
televizijos laidos, vyrus – žinomų žmonių pavyz-
džiai, mokslininkų rekomendacijos. 

Kiek užtrunka rūšiavimas? 
Kitas 2014 m. Alytaus regione atliktas gyvento-

jų nuo monės tyrimas atskleidė, kiek laiko skiriama 
atliekų rūšiavimui. Galvojate, kad tai trunka ilgai? 
Kažin? Iš tikrųjų šis procesas trunka trumpiau nei 
pusvalandį per savaitę:  maždaug 17 minučių su-
gaištama atliekoms išplauti ir surūšiuoti, dar 10 
minučių – joms iki rūšiavimo vietos nugabenti. 

Daugeliui žmonių atrodo, kad atliekų rūšia-
vimas reikalauja minimalių pastangų, maždaug 
trečdalis gyventojų įsitikinę, kad šis procesas visai 
jokių pastangų nereikalauja, ir tik du procentai 
galvoja, kad atliekoms rūšiuoti reikia daug pa-
stangų. 

Daugiau kaip 70 proc. Alytaus regiono gyvento-
jų mano, kad rūšiuoti atliekas yra gerai, 44 proc. 
teigia, kad rūšiavimas jau yra tapęs jų įpročiu, 
daugiau kaip trečdalis rūšiuoja tam, kad sumažin-
tų neigiamą poveikį aplinkai.   

Tokius Alytaus regiono gyventojų įpročius at-
skleidė 2014 m. atlikta sociologinė apklausa „Gy-
ventojų atliekų rūšiavimo elgsena Alytaus regio-
ne“. 

Atliekų tvarkymas – atliekų su-
rinkimo, vežimo, naudojimo ir šali-
nimo veikla bei šios veiklos priežiū-
ra, atliekų šalinimo vietų priežiūra 
po jų uždarymo.

Sąvartynas – atliekų šalinimo 
įrenginys, skirtas atliekoms išversti  
ant žemės paviršiaus ar po žeme. 

Saugomos teritorijos – nusta-
tytas ribas turintis sausumos ar 
vandens plotas arba atskiras objek-
tas, turintis pripažintą mokslinę, 
ekologinę, kultūrinę ir kitokią ver-
tę. Jų apsaugos ir naudojimo tvarka 
yra nustatyta teisės aktais.

1. Išvardinkite pirmuosius valstybių 
veiksmus aplinkosaugos srityje. 

2. Kas paskatino susirūpinti atliekų 
tvarkymu Lietuvoje? 

3. Ar jums asmeniškai aktuali atliekų 
tvarkymo problema? Kodėl? 

4. Kas jūsų šeimoje dažniau rūšiuoja 
atliekas – vyrai ar moterys? 

5. Išvardinkite arčiausiai jūsų gyve-
namosios vietos esančias saugomas 
teritorijas.

p a a i š k i n i m a it a i  į d o m u

Kiek trunka atliekų rūšiavimas?



27

ATLIEKOS VAKAR, ŠIANDIEN IR RYTOJ

KUR IR KAIP GIMSTA ATLIEKOS? 

Gamta atliekų nega-
mina. Tai, kas joje na-
tūraliai atgyvena savo 
laiką ir atlieka savo 
funkciją, natūraliai ir 
sunyksta. Pavyzdžiui, 
nukritę lapai, išdžiūvu-
sios šakos, kritę žvėrys. 

Ilgai buvo galvojama, 
kad daugiausia atliekų 
pagamina ir didžiau-
sios aplinkos teršėjos 
yra pramonės įmonės. 
Tačiau pradėjus atlie-
kų tvarkymo problemai 
skirti vis daugiau dėme-
sio, pradėjus skaičiuoti 
jų kiekį ir ėmus aiškin-
tis, kur daugiausia jų susidaro, paaiškėjo, kad labai daug atliekų susidaro ten, kur gyvena 
ar būna žmogus. 

Tad mes visi esame atliekų turėtojai ir jų gamintojai. Netikite? Pasižiūrėkite į savo krep-
šį ir pagalvokite, kiek jame esančių daiktų netrukus taps atliekomis: prirašyti sąsiuviniai, 
pasibaigusios šerdelės, sulūžę rašikliai, nusibodęs mobilusis telefonas. O jeigu prie to dar 
pridėtumėte namuose turimus nereikalingus, sugedusius ar nusibodusius daiktus: baldus, 
drabužius, batus, kompiuterį, indus, kurių likimas aiškus – tapti atliekomis, tai yra šiukš-
linti ir teršti  aplinką. Bet patys daiktai to nedaro – jie nešiukšlina ir neteršia. Tą daryti juos 
priverčiame mes, žmonės. 

Norėdami turėti vis daugiau naujų daiktų, senuosius išmetame. Jeigu jų neatiduodame 
perdirbimui, jie tampa atliekomis ir teršia aplinką. Tai – dažniausia mūsų yda, susijusi su 
atliekomis. Kita yda – besaikis vartojimas, skatinantis besaikį gaminimą. O kuo daugiau 
visko gaminama, tuo labiau ir teršiama, niokojama gamta, eikvojami jos turtai.  

Daug norėdamas, daug vartodamas ir daug pirkdamas žmogus ir atliekų pagamina tiek 
daug, kad jos jau skirstomos į atskiras rūšis.  

Kasdienėje žmogaus veikloje susidarančios atliekos vadinamos komunalinėmis atlieko-
mis. Tai bendros gyvenamųjų namų, verslo įstaigų, gamyklų ir įmonių atliekos bei atskiros 
jų dalys, kurios yra perdirbamos ar atiduodamos į sąvartynus. 

Į šios rūšies atliekas savo sudėtimi yra labai panašios buitinės atliekos. Minėtų atliekų 
labiausiai  daugėja todėl, kad  gerėja žmonių gyvenimo lygis: kuo geriau žmogus gyvena, 
tuo daugiau visko perka, gamina, naudoja ir ... išmeta. Spėkite, kur komunalinių atliekų su-
sidaro daugiausia? Ogi mūsų virtuvėse! Matyt, ne veltui jose ir šiukšliadėžės stovi, kituose 
kambariuose jų gali ir nebūti, bet virtuvėje be šiukšliadėžės išsiversti neįmanoma.    

Kad ir kaip neigiamai vertintume atliekas, visiškai jų išvengti sudėtinga, o gal ir neį-
manoma. Bet elgtis taip, kad jų būtų mažiau – tiesiog būtina! Ir visai nesunku. Netikite? 
Pabandykite!  

Kiek daiktų iš pirkinių krepšio netrukus taps atliekomis?
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Kaip išvengti atliekų 

Į parduotuvę eikite turėdami pirkinių sąrašą – neprisipirksite nereikalingų daiktų.  
Nepirkite daiktų vien todėl, kad jie pigūs arba parduodami su nuolaida: pigūs daiktai 

dažniausia būna trumpaamžiai. 
Nepasiduokite mados bei reklamos įtakai ir nepirkite to, ko nereikia.  
Visada atkreipkite dėmesį į pakuotę: kuo ji paprastesnė, tuo prekė pigesnė, o pakuotė – 

greičiau suyranti.  
Nepirkite vandens buteliukuose: geriamasis vanduo iš čiaupo Lietuvoje yra geros kokybės. 
Neišmeskite nebaigto prirašyti sąsiuvinio. Jei jis daugiau nebereikalingas, likusius švarius  

lapus panaudokite juodraščiui. 
Juodraščiams ar piešiniams panaudokite ir kitą atspausdintų lapų pusę. 
Išmokite maistą gaminti namuose. Taip pigiau, sveikiau jums ir saugiau aplinkai. 

Šviežiems maisto produktams naudojama daug mažiau pakuočių nei pusgaminiams. 
Pirmiausia sunaudokite greitai gendančius produktus ar tuos, kurių galiojimo laikas 

baigiasi.
Neišmeskite vakarykščio maisto likučių: iš vakar virtų bulvių, vištienos, makaronų, ryžių 

ar kitų produktų galite paruošti naują patiekalą – apkepą, mišrainę.
Maisto pirkite tiek, kiek jo suvalgote. Nusipirkę tris kartu supakuotus produktus už dviejų 

kainą, nebūtinai sutaupysite: gal dalį tiesiog išmesite. 
Rinkitės savo regione pagamintus maisto produktus: 

jie skanesni, sveikesni, labiau tinkantys jūsų 
organizmui. Be to, jų gabenimui ir 
saugojimui sunaudojama daug 
mažiau energijos, jos labai daug 
sunaudojama žemės ūkio 
produktams ekosistemose ir 
šiltnamiuose auginti. 

Valgykite daržoves – 
mėsos gamybai 
sunaudojama labai daug 
vandens bei energijos.

Neišmeskite senų, bet gerų 
daiktų – pagalvokite, kaip galite 
juos perdaryti ir panaudoti. 

p a t a r i m a i

Buitinės atliekos – tai daiktai ir medžiagos, kurios susidaro namų ūkiuose – individu-
aliuose namuose bei daugiabučių namų butuose. Tai daiktai, jau praradę jiems būdingas 
savybes. 

Komunalinės atliekos – tai buitinės ir kitokios atliekos, kurios susidaro namų ūkiuose, 
įmonėse ir organizacijose. 

p a a i š k i n i m a i
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Paskaičiuota, kad vienas Lietuvos gyventojas per metus išmeta beveik 50 kg tinkamo 
vartoti maisto. Iš viso mūsų šalyje per metus susidaro maždaug 80 tūkst. tonų maisto atliekų. 

Tačiau tiksliai pasakyti, kiek maisto išmetama, yra sudėtinga. Tai dažniausia daroma, 
atliekant lyginamąsias šalių studijas. Jos rodo, kad Europoje prarandama vis daugiau 
sveiko ir valgomo maisto. 

Europos Komisijos paskelbto tyrimo duomenimis, Europos Sąjungos valstybėse kasmet 
susidaro maždaug 89 mln. tonų arba 179 kg maisto atliekų vienam gyventojui. Skaičiuojama, 
kad nesiimant jokių prevencinių priemonių bendras maisto atliekų kiekis Europos Sąjungoje  
iki 2020 m. išaugs iki 126 mln. tonų.  

79 mln. žmonių Europos Sąjungoje gyvena žemiau skurdo ribos. 
Milžiniški kiekiai išmetamo maisto neigiamai veikia aplinką. Didžioji dalis maisto atliekų 

patenka į sąvartynus, kur pūvantis maistas išskiria anglies dioksidą ir nuodingas metano 
dujas, teršiančias atmosferą ir spartinančias klimato atšilimą.  

Gaminant maisto produktus naudojamas iškastinis kuras ir gėlas vanduo. Vienam 
kilogramui jautienos pagaminti sunaudojama 15 400 litrų vandens, kilogramui duonos – 
1827 litrai.

Lapkričio 20-28 dienomis minima 
Europos atliekų mažinimo savaitė. 
Jos metu visose Europos valstybėse 
atkreipiamas dėmesys į atliekų pro-
blemą, šviečiama visuomenė, aiški-
nama, kaip galime keisti savo įpro-
čius, atsakingiau vartoti mažindami 
atliekų, patenkančių į aplinką bei 
sąvartynus, kiekį.

Pirmojoje 2009 m. vykusioje Eu-
ropos atliekų mažinimo savaitėje 
dalyvavo 14 Europos valstybių, ku-
riose buvo organizuotos 2672 akci-
jos.

Europos atliekų mažinimo savai-
tė – tai visuomeninė iniciatyva, prie 
kurios kasmet prisijungia vis dau-
giau Europos valstybių. 

1. Įrodykite teiginį, kad gamta atliekų negamina.

2. Kas  yra didžiausias atliekų gamintojas? 

3. Kur susikaupia daugiausia komunalinių atliekų?

4. Europos atliekų mažinimo savaitė – ką apie ją 
žinote? 

5. Kaip išvengti atliekų namuose? Kaip tai darote 
jūs?

s u s i m ą s t y k

t a i  į d o m u

Ką galima padaryti pačiam? 
Prieš perkant pagalvoti, ar nereikės išmesti, 

prieš išmetant – susimąstyti!
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GERIAUSIOS ATLIEKOS – NESUSIDARIUSIOS ATLIEKOS

Skaičiai, įvardinantys kasdien didėjančius atliekų kiekius, turėtų priversti susimąstyti 
dažną. Reikia visai nedaug, kad šie skaičiai nebūtų tokie gąsdinantys – tik šiek tiek pakeisti 
savo įpročius ir pagarbiau žiūrėti į tai, ką davė gamta ir sukūrė žmonės. 

Pastaruoju metu dažnai girdimos tokios sąvokos: „atsakingas vartojimas „tausojantis 
vartojimas“, „aplinkai draugiškas gyvenimo būdas“. Visos jos reiškia beveik tą patį: atsa-
komybės už tai, ką žmogus daro, ką perka, kiek perka, kiek išmeta, kaip išmeta ir kiek vėl 
perka kitą kartą, suvokimą. 

„Besaikis vartojimas“ – taip pat dažnai girdima sąvoka. Tik ji reiškia visiškai priešingą 
dalyką: nesugebėjimą būti protingu ir mąstančiu žmogumi. Turėti daug daiktų anaiptol ne-
reiškia būti turtingam, o kasdien išeiti iš parduotuvės su pilnu pirkinių krepšiu ar vežimė-
liu nėra gero tono ženklas. 

Gal tų sausainių, kuriuos šiandien perkame rytojaus pusryčiams, tiek nesuvalgysime ir 
likusius teks išmesti, o salotų, jau sudėtų į plastikinį indelį, gal visai neverta grūsti dar ir į 
plastikinį maišelį? Ar tikrai būtina dar veikiantį mobiliųjų telefoną keisti naujesniu, o naują 
papuošalą pirkti vien dėl to, kad jis parduodamas su nuolaida? 

Juk nelabai reikalingas daiktas greitai atsidurs šiukšlių dėžėje. Ten iškeliaus ir nesu-
valgyti pasenę sausainiai, plastikinis maišelis bus neabejotinai išmestas, vos išėmus iš jo 
salotų indelį. Papuošalų su nuolaida tikriausia prisipirks daugelis, jų nesinorės nešioti ir, 
pabuvę dėžutėje, jie greitai atsidurs šiukšliadėžėje. O kur dėsite nusibodusį telefoną? Bus 
gerai, jei padovanosite ar pigiau parduosite draugui. O jei ne? Net ir neveikiančio, jau nesu-
remontuojamo telefono negalima tiesiog išmesti – jį reikia atiduoti elektros ir elektronikos 
atliekų surinkėjams. 

Daugiau apie tai kalbėsime kituose skyriuose, o dabar pasvarstykime, kokių daiktų bent 
po vieną kasdien galime atsisakyti, kad pasaulis būtų švaresnis, o mes jame – saugesni.   

Atliekų tvarkymo principai, kurių laikymasis užtikrintų švaresnę aplinką, išdėstyti šioje 
piramidėje. 
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Lietuvoje per metus vienas žmogus sunaudoja maždaug 230 plonų plastikinių maišelių 
ir 40 storesnių.

Vienas europietis vidutiniškai per metus sunaudoja 198 plas ti kinius maišelius.

Kadangi plastikiniai maišeliai rinkai pradėti gaminti tik kiek seniau nei prieš 50 metų, 
jų irimo proceso trukmė dar nenustatyta. Bet gamtai daroma žala jau kelia tokį siaubą, 
kad kai kurios valstybės draudžia plastikinių maišelių naudojimą, o Europos Parlamentas 
pritarė Europos Komisijos pasiūlymui mažinti plastikinių maišelių naudojimą visose 
Europos Sąjungos šalyse. 

Pasiūlymu siekiama, kad iki 2019 metų vienam europiečiui tektų ne daugiau kaip 90 
plonųjų plastikinių maišelių per metus, o iki 2025-ųjų jų kiekis mažėtų dar perpus – iki 40.

Europos Komisijos atliktas poveikio aplinkai vertinimas atskleidė, kad lengvųjų 
plastikinių pirkinių maišelių ES valstybių gyventojai sunaudoja nevienodai. Pavyzdžiui, 
Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Portugalijoje vienas žmogus per metus jų sunaudoja maždaug 
400, o Suomijoje, Danijoje, Liuksemburge, Airijoje – mažiau nei 10. 

1. Kokios atliekos geriausios? Kodėl? 

2. Ar dažnai namuose tenka išmesti maisto produktus?

3. Kodėl ne tik pavieniai žmonės, bet ir valstybės atsisako naudoti plastikinius maišelius? 

4. Pakomentuokite sąvoką besaikis vartojimas.

5. Įrodykite teiginį, kad taupumas rodo ne žmogaus šykštumą, o jo išmintį.

s u s i m ą s t y k

80 proc. mūsų nusipirktų prekių atliekomis tampa grei čiau nei per 6 mėnesius!
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UŽDUOČIŲ SKILTIS
1. Atlikite tyrimą ir jį pristatykite klasės draugams.
Vieną savaitę stebėkite bei užrašykite, kokias atliekas ir kiek jų jūsų šeimos nariai 

išmeta į šiukšliadėžę. 
Atskirai surašykite organines ir neorganines atliekas, išskirkite plastikinius maiše-

lius.
Naudodami IKT nubraižykite stulpelines diagramas. Palyginkite išmetamų organinių 

ir neorganinių atliekų  kiekį. 
Pasvarstykite, kokių atliekų jūsų namuose galėjo nebūti. Kodėl?
Parašykite tyrimo išvadas.

2. Atliekos – tai medžiagos ar daiktai, kurie yra nenaudojami ir nereikalingi jas 
turinčiam žmogui.  

Sudarykite jūsų namuose esančių atliekų sąrašą, nurodydami, kurioje namų dalyje – 
virtuvėje, vonioje, garaže – susidaro daugiausia atliekų; aptarkite jį su suolo draugu, 
vėliau dirbdami grupėje. Kokių  atliekų yra visuose namuose?  Parenkite bendrą atlie-
kų sąrašą, jį pristatykite klasės draugams. Išklausę visų grupių pristatymus sudarykite 
bendrą klasės mokinių namuose besikaupiančių atliekų sąrašą. Kurių iš paminėtų atlie-
kų galėtumėte išvengti ir kaip? 

3. Perskaitę skyrelį Ištikimos žmogaus palydovės ir pasidomėję šia tema įvai-
riuose šaltiniuose pateikiama informacija, naudodami IKT parenkite pranešimą 
apie atliekų tvarkymą nuo viduramžių iki XXI amžiaus.

Pranešimo tikslas – informuoti apie atliekų tvarkymą įvairiais istoriniais laikotar-
piais.

Adresatas – jūsų bendraamžiai.

4. Grafiškai pavaizduokite atliekų pobūdžio kitimo kelią nuo seniausių laikų 
iki šių dienų, pažymėkite pagrindines stoteles, žyminčias atliekų pobūdžio pasi-
keitimą. Pasirenkite šio kelio pristatymui – išrinkite iš teksto citatas, kurios api-
būdintų pažymėtas stoteles.

5. Remdamiesi perskaityta informacija iliustruokite teiginį Gyvenimas geryn – 
atliekų daugyn.

Pristatydami iliustraciją pasinaudokite skyrelyje Gyvenimas geryn – atliekų daugyn 
esančia informacija.

6. Išsivaizduokite, kad esate žurnalistas. Sugalvokite ir užrašykite po 3 klausi-
mus, kuriuos norėtumėte pateikti: a) savo klasės draugui, b) savo tėvams, c) ša-
lies Prezidentei, apie atliekų kaupimą ir tvarkymą.

 
7. Perskaitę skyrelį Geriausios atliekos – nesusidariusios atliekos! aprašykite 

procesą, kaip išvengti atliekų. Rašydami galite pasinaudoti planu.
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Proceso, kaip išvengti atliekų, aprašymo planas

Įžanga. Pirmaisiais sakiniais sudominkite adresatą, nurodykite, kodėl jam turėtų rūpė-
ti, kaip išvengti atliekų namuose.

Visus atliekų išvengimo namuose etapus apžvelkite nuosekliai.
Kiekvieną proceso etapą aiškinkite naujoje pastraipoje.
Aiškindami vartokite esamąjį laiką.
Pabaigos pastraipoje apibendrinkite visus proceso etapus, padarykite išvadą, sufor-

muluokite ar priminkite, jei suformulavote įžangoje, pagrindinę mintį, kodėl svarbu 
vengti atliekų susidarymo.

8. Sukurkite 100 žodžių ruonio, prarijusio plastikinį maišelį vietoj medūzos, 
kreipimąsi į tą maišelį išmetusį žmogų. Išrinkite klasėje geriausią kreipimąsi ir jį 
aptarkite.

9. Dirbdami poroje su suolo draugu sukurkite šūkį, kuris priverstų pirkėją pre-
kybos centre susimąstyti prieš dedant prekę į vienkartinį plastikinį maišelį.

Ką galima padaryti pačiam? 
Būti taupesniam. Taupyti – ne gėda. Taupumas rodo ne žmogaus 

šykštumą, o jo išmintį. Lietuvių patarlė sako: „Taupyk, tai ir turėsi.“ 
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Atliekų likimas – mūsų rankose 
KIEKVIENAI ŠIUKŠLEI – SAVI NAMAI 

Kai viską, kas mums 
tampa nebereikalinga, su-
metame į šiukšlių dėžę, 
pavadiname tai vienu žo-
džiu – šiukšlės. Tačiau pa-
žvelgę į jas atidžiau, pama-
tytume, kokia tai įvairovė: 
popierius, maisto likučiai, 
išgerto pieno pakuotės, 
pakelis nuo traškučių, tuš-
čias butelis nuo limonado, 
neberašantis rašiklis, pasibaigę elementai, sudilusios kojinės, pasenusių vaistų pakuotė, 
nuvytusios gėlės. 

Visi šie atliekomis tapę daiktai pagaminti iš skirtingų medžiagų. Buityje su skirtingais 
daiktais mes elgiamės skirtingai: maistą valgome, drabužius dėvime, ant baldų sėdime ar 
miegame, televizorių žiūrime, telefonu kalbame. Skirtingai  su šiais daiktais turėtume elgtis 
ir tuomet, kai jie tampa mums nebereikalingi – virsta atliekomis. 

Atliekomis tapę daiktai negali pasirinkti savo likimo. Jį nulemia žmonės, nuo kurių el-
gesio priklauso, ar atlieka taps sąvartyne dūlančiu teršalu, ar prisikels naujam gyvenimui. 

Jeigu skirtingų rūšių atliekas išskirstome į joms tinkamus „namus“, jos niekam nekelia 
pavojaus, neteršia aplinkos ir netgi tampa vertin-
gais ištekliais. 

Atliekų tvarkymas prasideda mūsų namuose, 
mokykloje, darbe, kai sprendžiame, ką mesime į 
šiukšliadėžę, ką atiduosime kitiems, o ką išgaben-
sime į atliekų surinkimo aikšteles. Atliekas rūšiuo-
jantys žmonės namuose ar darbo vietose turi ne 
po vieną, o po kelias šiukšliadėžes ir į kiekvieną jų 
meta skirtingų rūšių atliekas. Jeigu šiukšliadėžėms 
nėra vietos, atliekas galima rūšiuoti į atskirus mai-
šus. O jeigu ir to namuose nepadarome, tai atliekas 
išrūšiuoti reikia, jas atsinešus prie rūšiavimui skir-
tų konteinerių.  

Aikštelės, kuriose stovi atliekoms skirti kontei-
neriai, yra mažieji rūšiavimo centrai. 

Aplinkosaugininkai visas susidarančias atliekas 
skirsto į dvi rūšis – pavojingas ir nepavojingas.  Į 
atliekų rūšiavimo centrą turime ateiti nešini tik 
nepavojingomis atliekomis. Tai yra tomis, kurios 
nekelia pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. To-
kių atliekų daugiausia ir susidaro mūsų namuose. 

Atliekų tvarkymas prasideda nuo 
šiukšliadėžės.

Skirtingų rūšių atliekoms – atskiri konteineriai.



LANGAS

36

Nepavojingos atliekos – mažai aktyvios atliekos, kurios nekelia pavojaus aplinkai ir 
žmogaus sveikatai. 

Pavojingos atliekos – nuodingosios, degiosios, sprogiosios, irimo procesus sukelti 
galinčios atliekos, kurios turi pavojingų savybių ir gali kenkti  žmogui bei aplinkai. Šios 
rūšies atliekos, vadovaujantis teisės aktais, yra įtrauktos į pavojingų atliekų sąrašus. 

Pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos, pagal atliekų apibrėžimą 
priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas.

Pakuotė – gaminys, pagamintas iš bet kokių medžiagų ir skirtas gaminiams pakuoti, 
apsaugoti, gabenti ir pateikti vartotojams ar gaminių naudotojams.

p a a i š k i n i m a i

Visos jos nori turėti savo vietą. Tai padaryti visai nesudėtinga: tereikia skirtingų rūšių 
atliekas mesti į skirtingų spalvų konteinerius, o tas, kurių į jokį konteinerį mesti negalima, 
atiduoti atliekų surinkėjams arba kartu su suaugusiais nugabenti į specialias atliekų surin-
kimo aikšteles.  

Atliekų rūšiavimas – Lietuvoje jau niekam ne naujiena. Tai, kad atliekas reikia rūšiuoti, 
jau žino turbūt visi. Tik dar ne visi žino, kaip taisyklingai tai daryti. Atliekų rūšiavimas turi 
savo taisykles, kurių būtina laikytis, nes tik tinkamai išrūšiuotas galima perdirbti, t.y. pa-
naudoti dar kartą. 

Todėl prieš išmesdami atlieką visada pamąstykite, kuriame konteineryje ji turi atsidurti, 
kad būtų tinkama tolesniam panaudojimui. 

Plastikas – sudėtingiausiai tvarkoma 
atliekų rūšis.
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Kaip rūšiuoti atliekas, kad jos būtų saugios ir nebrangios? 

Į POPIERIUI ir KARTONUI skirtą 
konteinerį reikia MESTI 

visų rūšių kartoną, jo lakštus, gofruoto 
kartono dėžes ir dėžutes, popierinius 

krepšius, maišelius, pakavimo popierių, 
kitas kartono ir popieriaus pakuotes, 

laikraščius, žurnalus, vokus, reklaminius 
spaudinius, bloknotus ir knygas be kietų 

viršelių, kitą spaudos ir rašomąjį popierių. 
Į popieriaus konteinerius metamas dėžutes 

reikia išlankstyti. 

Į POPIERIUI ir KARTONUI 
skirtą konteinerį NEMESTI 

tapetų, servetėlių, popierinių nosinių 
ir rankšluosčių, pakelių nuo traškučių, 

blizgančio, kalkinio, supelijusio ir 
labai riebaluoto popieriaus - visas 
šias atliekas mesti į mišrių atliekų 

konteinerius!

POPIERIUS
KARTONAS

Į STIKLUI skirtą 
konteinerį NEMESTI 

metalinių ir plastikinių stiklainių, 
butelių  dangtelių – jie metami į plastikui 

skirtą konteinerį;
porceliano, keramikos, veidrodžio šukių –  

tai mišrios komunalinės atliekos, kurios metamos  
į bendrus konteinerius; 

stiklinių vaistų buteliukų su vaistais, ampulių  –   
jie surenkami vaistinėse;

elektros lempučių, dažais ar tepalais užterštos 
taros, automobilių stiklų, lempų, armuoto stiklo, 

stiklo blokelių bei stiklo paketų – visas šias 
atliekas reikia rinkti ir vežti į stambiųjų 

atliekų surinkimo aikšteles!

STIKLAS

Į PLASTMASĖS ATLIEKOMS skirtą 
konteinerį MESTI 

plastikines ir PET pakuotes: plastikinius butelius, 
indelius, dėžutes bei kitas talpas nuo gėrimų ir 
kitų maisto produktų, gyvūnų ėdalo, buitinių, 
higienos, kosmetikos  priemonių, plastikinius 

dangtelius ir kamštelius,  plastikinius maišelius 
ir plėveles,  PET ir PP tvirtinimo juostas,  kitą 
plastikinę pakuotę (su įspaustais PET, HDPE, 
PE, LPPE, PP, PS ženklais), polietileno plėvelę, 

plastikinius indus, plastmasinius žaislus be 
elektroninių dalių, baterijų, kitus plastiko 

gaminius;
kombinuotas pakuotes: kartonines gėrimų 

pakuotes nuo sulčių ir pieno produktų (Tetra 
Pak, Pure-Pak ir kt.), laminuoto popieriaus ir 
kartono pakuotes, traškučių pakuotes,  kavos, 

ledų pakuotes, saldainių popierėlius;
metalines pakuotes: skardines nuo gėrimų ir 
kitų maistų produktų, gyvūnų ėdalo, buitinių 

priemonių, konservų ir kitas metalines dėžutes, 
metalinius dangtelius ir kamštelius, metalines 
tvirtinimo juostas, metalinius indus ir įrankius, 

kepimo skardas bei kitas metalines atliekas.
Pakuočių atliekos turi būti neužterštos maistu 

bei kitų medžiagų likučiais, kad neužterštų  
konteineryje jau esančių atliekų.

Į 
PLASTMASĖS 

ATLIEKOMS skirtą 
konteinerį NEMESTI

tepalo bakelių, taros nuo dažų 
ir aušinimo skysčio, organinių 

skiediklių, dezinfekcijos priemonių ir 
kitų pavojingų cheminių medžiagų, 
metalinių flakonų nuo aerozolinių 
purškalų – visas šias atliekas reikia 

rinkti ir vežti į stambiųjų 
atliekų surinkimo 

aikšteles!

PLASTMASĖ

Į STIKLUI skirtą konteinerį reikia 
MESTI 

visų dydžių ir spalvų stiklinius butelius 
ir buteliukus be kamščių, dangtelių, 

stiklainius be dangtelių, kitas stiklines 
pakuotes ir jų duženas, stiklinius indus, 
vazas ir kitus stiklo gaminius, išplautus 

tuščius vaistų buteliukus.
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Į PAKUOČIŲ ATLIEKOMS skirtą 
konteinerį reikia MESTI  

perdirbimui tinkamą popierių, plastiko ir 
metalo pakuočių atliekas (žr. psl. 37).

Į individualius KOMPOSTAVIMO 
konteinerius MESTI 

kompostuoti tinkamas sodo, daržo, 
virtuvės atliekas: žolę, lapus, smulkias 

šakas, vaisių, daržovių gabaliukus, žieves, 
kiaušinių lukštus, arbatos pakelius, kavos 
tirščius bei jų filtrus, seną vazonų žemę. 

Į individualius STIKLO PAKUOČIŲ 
konteinerius MESTI

stiklinius, butelius, stiklainius, ant jų 
užklijuotų etikečių nuplauti nebūtina; 

nedideles stiklo duženas.

Į individualius 
KOMPOSTAVIMO 

konteinerius NEMESTI 
mėsos ir žuvies likučių, kaulų, 

riebalų, pieno produktų likučių, 
sergančių augalų, šunų bei 

kačių fekalijų. 

Į PAKUOČIŲ ATLIEKOMS 
skirtą konteinerį NEMESTI 

stiklo pakuočių atliekų ir 
pakuočių, kurių negalima mesti 

į popieriaus ir plastmasės 
konteinerius 
(žr. psl. 37). 

Į 
individualius 

STIKLO PAKUOČIŲ 
konteinerius NEMESTI

porceliano, keramikos, veidrodžio 
šukių; stiklinių vaistų buteliukų su 

vaistais, ampulių; elektros lempučių, 
dažais ar tepalais užterštos taros, 

automobilių stiklų, lempų, 
armuoto stiklo, stiklo 

blokelių bei stiklo 
paketų.

Į MIŠRIŲ 
KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ 
NEMESTI

žolės, karštų pelenų, statybinių, pakuo-
čių, pavojingų, elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų. Šie konteineriai skirti 

tik toms atliekoms, kurių negalima 
perdirbti ar pakartotinai panaudoti, 

todėl šios atliekos iš kontei-
nerių keliauja tiesiai į 

sąvartyną.

Į MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 
konteinerius MESTI

po rūšiavimo likusias buities atliekas:  
sauskelnes, panaudotas higienos priemo-

nes, popierinius rankšluosčius,
popierines servetėles, tualetinį popierių 
(bet ne kartoninį ruloną), vienkartines 

nosines, sąšlavas, maisto atliekas (netin-
kamas kompostuoti), dantų šepetėlius, 

virtuvės, dušo kempines, 
skutimosi peiliukus. 
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Visi konteineriai yra skirti tik komunalinėms 
atliekoms. Nei į juos, nei šalia jų negalima dėti senų 
baldų, elektros ir elektronikos prietaisų, statybos 
atliekų – tai ne tik negražu ir nekultūringa, už tokį 
elgesį gali būti skiriamos baudos. Minėtas atliekas 
reikia vežti į specialias aikšteles, apie kurias 
sužinosite kituose skyriuose. 

Visi Alytaus regione naudojami bendrojo 
naudojimo atliekų konteineriai du kartus per 
metus yra plaunami specialia plovimo technika 
(nuotr.). Konteinerius plauna už atliekų tvarkymą 
atsakingos įmonės, gyventojams tai papildomai 
nieko nekainuoja – ši paslauga yra įskaičiuota į 
atliekų tvarkymo kainą. 

Visi atliekų konteineriai plaunami tiek iš išorės, 
tiek iš vidaus. Speciali plovimo įranga užtikrina, 
kad juose esantys nešvarumai nepatektų į aplinką: liktų automobilyje, o vėliau būtų  
saugiai iš jo pašalinti. Plaunant konteinerius naudojamas specialus dezinfekuojantis 
skystis. 

t a i  į d o m u

s v a r b u

Prie individualių namų esančių konteinerių švara privalo pasirūpinti patys gyventojai.
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DAŽNIAUSIA UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE RŪŠIAVIMĄ 

Atliekų rūšiavimas daugeliui žmonių tampa įprastu dalyku, tačiau net ir įpratusiems rū-
šiuoti kartais kyla klausimų. Štai ką į dažniausiai užduodamus klausimus atsako Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro ir Viešosios įstaigos „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 
specialistai. 

Ar būtina prieš išmetant išplauti stiklinę tarą? 
Plauti nebūtina, tačiau joje neturi būti maisto ar kitų medžiagų likučių.  Popierinių etike-

čių ir folijos šalinti nereikia, tačiau metalinius dangtelius, kamščius reikia nuimti.

Ar reikia prieš išmetant išplauti plastiko pakuotę: aliejaus butelius, padažų inde-
lius ir kita? 

Nebūtina, nors kuo pakuotės švaresnės, tuo geriau. Pakuotės turi būti be turinio likučių, 
kad neužterštų kitų pakuočių.  

Ar prieš išmetant pakuotes reikia sulankstyti? 
Plastiko butelius, metalines skardines ir kitą tarą reikia sulankstyti, popieriaus dėžu-

tes – išlankstyti, kad užimtų kuo mažiau vietos konteineriuose. 

Ar būtina nuo plastiko butelių nusukti kamštelius? 
Nebūtina. Bet juos nuėmus plastiko butelį lengviau suspausti ir išmestas jis užima ma-

žiau vietos. Ant suspausto butelio kamštelį vėl galima užsukti, kad jis konteineryje nepa-
simestų. Buteliukas ir kamštelis yra pagaminti iš skirtingų medžiagų, tačiau visos atliekos 
yra dar kartą perrūšiuojamas ir atskiriamos ne tik pagal medžiagą, iš kurios jos pagamin-
tos, bet ir pagal spalvą.

Ar būtina nuo stiklinės taros nusukti plastikinį, metalinį dangtelį? 
Rekomenduojama atskirti dangtelius nuo stiklinės taros ir mesti į jiems skirtus rūšiavi-

mo konteinerius.

Kur dėti riebaluotą popierių?
Jei popierius užterštas nedaug, ant jo nėra maisto likučių, galima mesti į popieriaus kon-

teinerį. Tačiau jei ant pakuotės yra maisto likučių arba ji labai prisigėrusi riebalų (pavyz-
džiui, sviesto pakuotė), tada ją reikia mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

Ar tetrapakai – daugiasluoksnės sulčių ir pieno produktų pakuotės – yra popie-
rius? 

Ne, tai yra daugiasluoksnė (kombinuota) pakuotė, susidedanti iš popieriaus, polietileno, 
kartono, folijos, todėl ją reikia mesti į plastikui skirtus konteinerius.

Ką daryti, jei pakuotės per didelės ir netelpa į pakuočių konteinerius? 
Susmulkinti arba vežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
 
Į kurį konteinerį mesti popierinį maišelį su plastikiniu langeliu? Tai  – popierinė, 

plastikinė ar mišri pakuotė? 
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Jeigu skirtingas medžiagas, tai yra plastikinį langelį nuo popierinio maišelio, galime len-
gvai atskirti rankomis, tuomet plastikinis langelis metamas į plastikinėms atliekoms skir-
tą konteinerį, o popierinis maišelis į popieriaus atliekų konteinerį. Jei pakuotės atskirti 
rankomis negalima, tuomet tai yra kombinuota pakuotė, kuri turi būti metama į plastiko 
konteinerį.

Ar metaliniai flakonėliai nuo plaukų lako, oro gaiviklių yra metalinė pakuotė? 
Taip, tai metalinė pakuotė. Tačiau aerozoliniai flakonai priskiriami pavojingų atliekų ka-

tegorijai ir turi būti pristatyti į pavojingų atliekų surinkimo aikšteles. 

Ar kvepalų buteliukai – stiklo pakuotė?
Taip, tai stiklo pakuotė, metama į stiklo atliekoms skirtą konteinerį.

O nagų lako buteliukai – stiklo ar pavojinga pakuotė? 
Tai yra stiklinė pakuotė, bet jos turinys yra pavojingas, todėl rekomenduojama pristatyti 

į pavojingų atliekų aikšteles. 

Buteliukai nuo skysčio nagų lakui valyti, klozetų valiklio, kitos buitinės chemijos – 
pavojinga ar nepavojinga pakuotė? 

Dažniausiai tokių gaminių pakuotės yra pavojingos ir jas rekomenduojama pristatyti  į 
didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles. Tikslesnės informacijos reikia ieškoti ant gaminio pa-
kuotės. 

Ar įsiminėte atsakymus? Pasitikrinkite!
Nešvarus majonezo 

indelis

Buteliukas nuo 
kvepalų

Guminės pirštinės

Tetrapakas 
nuo sulčių

Neplautas aliejaus 
butelis

Sviestinis 
popierius

Vonios arba virtuvės 
kempinė

Žurnalas 
(blizgus pop.)

Kamšteliai nuo 
plastiko butelių

Dantų šepetėlis

Plastiko ar mišrių 
atliekų 

konteineris?

Plastiko ar mišrių 
atliekų 

konteineris?

Plastiko ar mišrių 
atliekų 

konteineris?

Plastiko ar stiklo 
konteineris?

Stiklo ar mišrių 
atliekų 

konteineris?

Popieriaus ar plasti-
ko konteineris?

Popieriaus ar mišrių 
atliekų konteineris?

Plastiko ar mišrių 
atliekų konteineris?

Popieriaus ar plasti-
ko konteineris?

Plastiko ar mišrių 
atliekų 

konteineris?
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Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos duomenimis, 2014 metais vie-
nam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 32 kg surinktų ir perdirbtų atliekų. 

Vienam Alytaus regiono gyventojui tenkantis surinktų ir perdirbtų atliekų kiekis – daug 
didesnis – 56 kg. Nuo 2011 m. jis išaugo beveik 3 kartus.

Kiek sutvarkytų komunalinių atliekų tenka vienam gyventojui per metus? 

Atliekų kiekis kg/gyventojui/metus

Metai
Alytaus regionas

Lietuva 
2013

ES 
vidurkis

20132011 2012 2013 2014

Surinkta ir perdirbta antrinių žaliavų 21 24 38 56 88 131

Sukompostuota 50 57 90 131 32 71

Panaudota energijos gamybai 5 5 27 35 31 108

Pašalinta sąvartyne 318 306 243 200 270 147

Iš viso komunalinių atliekų 395 392 397 423 421 457

1. Kodėl atliekas reikia rūšiuoti?

2. Kur prasideda atliekų rūšiavimas?

3. Kokias atliekų rūšis išskiria aplinkosaugininkai?

4. Ką vadiname mažuoju atliekų rūšiavimo centru?  

5. Kokias atliekų rūšiavimo taisykles įsiminėte perskaitę skyrelį? Išvardinkite jas.

s k a i č i a i

Ką galima padaryti pačiam? 
Rūšiuoti, rūšiuoti, rūšiuoti!

Kodėl reikia rūšiuoti atliekas? 

Kad gyventume sveikoje ir saugioje aplinkoje.
Kad taupytume gamtos išteklius, kurie nėra begaliniai. 
Kad atliekas paverstume žaliavomis ir energija.
Kad Žemės nepaverstume vienu dideliu sąvartynu!

Žinote daugiau priežasčių? Nurodykite jas!
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SKIRTINGI ATLIEKŲ KELIAI 

Ankstesniame skyriuje aptarėme, 
kaip reikia rūšiuoti atliekas ir kodėl tai 
svarbu daryti. Ar atkreipėte dėmesį į 
teiginį, jog atliekas reikia rūšiuoti, kad 
Žemės nepaverstume vienu dideliu są-
vartynu? Būtent į sąvartyną iškeliauja 
neišrūšiuotos atliekos. 

O kur atsiduria išrūšiuotos? Visos 
atliekos iš spalvotų varpelių formos ir 
mėlynųjų pakuočių konteinerių paten-
ka pas perdirbėjus. Jos tampa naujais, 
mums reikalingais daiktais, kuriems pa-
gaminti nereikia medžiagų imti iš gam-
tos.

Išrūšiuotas atliekas galima perdirbti, t.y. panaudoti jas dar kartą. Vadinasi, atliekos – tai 
ne tik nereikalingi daiktai, bet ir žaliavos, kurias žmogus gali panaudoti gamybos procesuo-
se. 

Atliekų perdirbimo tikslas – panaudoti nereikalingus daiktus tos pačios ar kitos pa-
skirties produktams ar medžiagoms gaminti. 

Išrūšiuotos, perdirbimui tinkamos atliekos dar vadinamos antrinėmis žaliavomis. To-
kiomis žaliavomis tampa makulatūra, metalo laužas, panaudoti naftos produktai, polie-
tileno, plastiko, stiklo gaminiai. Pakartotinai jas naudojant gamybai, sutaupoma elektros 
energijos, vandens ir kitų gamtos išteklių, be to, mažiau teršiamas oras ir gerokai sumažėja 
į sąvartynus patenkančių neperdirbamų atliekų kiekis. 

Išrūšiuotos atliekos gabenamos į perdirbimo įmones. Atskiros įmonės užsiima skirtingų 
atliekų perdirbimu, nes tai yra sudėtingas procesas, kuriam reikia specialių įrenginių. Se-
niausias popieriaus gamybos tradicijas turinčiame Grigiškių popieriaus fabrike  (AB „Gri-
giškės“) iš popieriaus atliekų gaminamas tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai, 
servetėlės, gofruotojo kartono dėžės bei medžio plaušų plokštės. 

Viena didžiausių stiklo atliekų perdirbėjų Lietuvoje – bendrovė „Kauno stiklas“. Į šią 
įmonę atvežtos atliekos perrenkamos, specialiais įrenginiais nuvalomi popieriaus ir folijos 
likučiai, tada jos smulkinamos ir keliauja į lydymo krosnį. 

Didžiausia plastiko atliekų perdirbėja Lietuvoje – bendrovė „Plasta“. Joje per metus 
perdirbama daugiau kaip 30 000 tonų naudoto plastiko. Per metus įmonėje pagaminama 
daugiau kaip 20 tūkst. tonų plastiko gaminių – tiek pagaminama iš savo pačių pagamintos 
antrinės žaliavos per metus. Vien šiukšlių maišų „Plasta“ kasmet pagamina ir parduoda 
daugiau nei 0,3 milijardo. 

Neišrūšiuotos ir į mišrių atliekų konteinerius supiltos atliekos vežamos į sąvartynus, kur 
jos niekaip nepanaudojamos, bet turi būti nuolat tvarkomos, prižiūrimos, be to, daro žalą 
aplinkai. Tam, kad atliekų į sąvartynus patektų kuo mažiau, statomi atliekų apdorojimo 
įrenginiai, kuriuose mišrios atliekos automatiškai išrūšiuojamos: vienos jų panaudojamos 
energijai gaminti, kitos – kompostuojamos. Pirmieji tokie įrenginiai jau pastatyti ir veikia 
Alytaus regione. Plačiau apie juos – skyriuje „Žmonių neišrūšiuotų atliekų keliai“.  

Išrūšiuotas atliekas surenkantys automobiliai 
suskirstyti į atskiras sekcijas.
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Alytaus regione pastaraisiais 
metais į sąvartyną patenka vis 
mažiau atliekų. Taip yra todėl, 
kad visi žmonės prie savo namų 

turi rūšiavimo konteinerius ir vis daugiau gy-
ventojų supranta, kaip svarbu rūšiuoti atlie-
kas. To nedaryti – paprasčiausiai negražu ir 
net nemadinga. Atliekų rūšiavimas yra šiuolai-
kiško ir išsilavinusio žmogaus bruožas. 

Atliekų rūšiavimas Alytaus regione pagerėjo ir po to, kai regiono atliekų tvarkymo cen-
tre buvo įsteigtas Kontrolės padalinys, kurio specialistai nuolat tikrina, ar į konteinerius 
gyventojai meta tokias atliekas, kokios tuose konteineriuose turi būti. Aptikę konteineryje 
netinkamas atliekas, pavyzdžiui, mišrių atliekų konteineryje radę pridėtų medžio šakų ar 
senų drabužių, kontrolieriai tokio konteinerio savininką įspėja, kad atliekos netinkamos 
ir konteineris nebus ištuštinamas. Jeigu gyventojai tokių perspėjimų neklauso, jie gali būti 
nubausti – skiriamos piniginės baudos.    

2014 metais Alytaus regione pakuočių ir antrinių žaliavų surinkta net trečdaliu dau-
giau nei 2013 metais – beveik 13,5 tūkst. tonų. 2013 metais jų buvo surinkta tik kiek dau-
giau nei 8 tūkst. tonų, o 2010 metais – vos 2,2 tūkst. tonos. 

Tikimasi, kad ateityje surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekis didės, o į 
sąvartyną patenkančių atliekų bus vis mažiau. Ir ne tik dėl to, kad pradeda veikti naujos 
technologijos, bet ir todėl, kad prie to prisidėsite ir jūs. 

Kaip keičiasi surenkamų pakuočių ir antrinių žaliavų kiekis regione, matyti žemiau pa-
teikiamoje lentelėje. 

Pakuotės ir antrinės žaliavos komunalinių atliekų sraute

Savivaldybė Pakuotės
2014 m., t

Proc. nuo MKA*  
kiekio 2014 m.

Alytaus miesto 6628 46,4%

Alytaus rajono 1208 21,9%

Birštono 277 23,0%

Druskininkų 1469 23,5%

Lazdijų rajono 1091 23,9%

Prienų rajono 1541 27,4%

Varėnos rajono 1194 21,6%

Iš viso: 13408 31,2%

*MKA mišrios komunalinės atliekos
Šaltinis: UAB „ARATC“ ir atliekų tvarkytojų duomenys.
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KUR IŠKELIAUJA ATLIEKOS? 

Iš namų išneštos ir į konteinerį išmestos atliekos nukeliauja ilgą kelią, kol 
pasiekia joms skirtą saugią vietą, kurioje atsidūrusios niekam netrukdo, ne-

bedaro žalos aplinkai, o tinkamai  panaudotos netgi duoda naudos žmogui. 

Mišrios komunalinės atliekos 
Iš konteinerių surinktos mišrios komunalinės atliekos gabenamos į Alytaus 

regiono Atliekų tvarkymo technologijų centrą. Čia veikiančiuose mechaninio 
rūšiavimo įrenginiuose atskiriamos perdirbimui ar kitam panaudojimui tin-
kamos atliekos, įskaitant antrines žaliavas. 

Atskirtos biologiškai skaidžios atliekos tvarkomos biologinio apdorojimo 
įrenginiuose. Daugiau apie šiuos įrenginius – skyriuje „Žmonių neišrūšiuotų 
atliekų keliai“.     

Energetinę vertę turinčios ir deginimui tinkamos atliekos perduodamos atliekų tvarky-
tojams deginimui arba šalinamos sąvartyne. 

Pakuočių atliekos 
Iš mėlynųjų konteinerių surinktos pakuočių atliekos gabenamos į rūšia-

vimo liniją, kur rankiniu būdu atskiriamos skirtingų rūšių pakuotės: popie-
riaus, plastiko, PET, kombinuotos, metalo, stiklo. Atrinktos pakuotės supre-
suojamos ir perduodamos perdirbėjams. 

Rūšiavimo linijos pabaigoje dar atrenkamos energetinę vertę turinčios 
atliekos – perdirbimui netinkamos pakuotės. Jos presuojamos ir perduoda-
mos antrinio kuro naudotojams. 

Po rūšiavimo likusios atliekos keliauja į sąvartyną. 

Popieriaus, plastiko, stiklo atliekos 
Iš varpelių formos konteinerių atskirai surinktos 

popieriaus, plastiko ir stiklo atliekos vežamos į atliekų 
surinkimo įmones. Čia jos sveriamos, atskiriamos skir-
tingų frakcijų atliekos, pavyzdžiui, mišrus popierius ir 
popieriaus pakuotės. 

Išrūšiuotos plastiko ir popieriaus atliekos presuojamos ir perduodamos perdir-
bėjams, o priemaišos vežamos į sąvartyną. Varpeliuose priemaišų yra maždaug 10 
proc., perdirbimui netinkamų  pakuočių, naudojamų antriniam kurui  – maždaug 2 
proc. Visa kita – geros kokybės antrinės žaliavos ir pakuotės.

Iš varpelių ir individualių konteinerių surinktos stiklo atliekos papildomai nerūšiuoja-
mos – jos iš karto perduodamos stiklo perdirbėjams. 

Antrinės žaliavos – perdirbti tinkamos įvairiuose gamybos procesuose ir buityje 
naudotos medžiagos bei atliekos, pakartotinai naudojamos gamyboje kaip žaliava, 
gaminant medžiagas ar daiktus. 

p a a i š k i n i m a i
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Atliekų perdirbimas gali būti labai kūrybingas ir įdomus. Pastaruoju metu dau-
gelis kūrybingų bei  išradingų žmonių ieško ir atranda labai įdomių antrinio atliekų 
panaudojimo ar perdirbimo būdų. 

2011 metų pradžioje Ispanijos 
sostinėje Madride buvo atidarytas 
vien iš šiukšlių pastatytas viešbutis.

Paplūdimyje įkurto viešbučio 
statybinėmis medžiagomis tapo 
potvynių ir atoslūgių metu į krantą 
išmestos, sąvartynuose rastos atlie-
kos bei blusų turguje pirkti daiktai.

Penkių miegamųjų viešbutį 
sukūrė vokiečių menininkas Ha 
Schultas, tikėdamasis, kad jo kūri-
nys  padės atkreipti žmonių dėmesį 
į tai, kiek šiukšlių Europoje sukuria 
masinis turizmas, paverčiantis mūsų planetą didžiausiu sąvartynu.

Beveik 30–40 proc. visų svečių namuose esančių daiktų buvo rasti ir surinkti Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Ispanijos paplūdimiuose. Nors viešbutis veikė 
vos keturias dienas, jis sulaukė didžiulio susidomėjimo ir ne vieną žmogų privertė susimąs-
tyti – to ir siekė jį kūręs menininkas. 

* * *
Buitinę techniką gaminanti bendrovė „Elektro-

lux“ 2010 metais nusprendė pradėti rinkti pasau-
lio vandenynus teršiantį plastiką  ir panaudoti jį 
dulkių siurblių gamybai. Gaminių serija pavadin-
ta „Siurblys iš jūros“. 

Tokia iniciatyva siekiama atkreipti dėmesį į 
vandenynų taršą plastiku ir parodyti, kad pasau-
lyje perdirbama tik nedidelė pagaminamo plasti-
ko dalis. 

Sumanymui įgyvendinti šešiuose pasaulio 
vandenynuose ir jūrose buvo renkamos plastiko 

šiukšlės. Iš jų buvo sukurti 6 originalūs koncepciniai siurbliai, kurių paroda, apkeliavusi 
įvairias pasaulio valstybes, skelbė, jog, nepaisant to, kad vandenynuose plastiko gausu, sau-
sumoje perdirbimui jo trūksta.

Plaukiojančiomis plastiko šiukšlių salomis labiausiai yra užterštas Ramusis vandenynas, 
tačiau tokių šiukšlių nestinga ir kituose vandenynuose bei jūrose. „Siurblių iš jūros“ gamin-
tojai nusprendė plastiką iš vandens rinkti įvairiais būdais, pradedant nardymu, baigiant 
nugriebimu nuo vandens paviršiaus. Kiekvieno dulkių siurblio korpusas, pagamintas iš jū-
ras teršusio plastiko, pažymėtas jūros, iš kurios surinkta žaliava, ženklu.

Šis  bendrovės „Elektrolux“ projektas 2011 metais pelnė Jungtinių Tautų apdovanojimą. 

t a i  į d o m u
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Originalus namas 2014 metais 
iškilo Braitono universiteto (Di-
džioji Britanija) teritorijoje. Čia 
per 12 mėnesių iš buitinių atlie-
kų buvo pastatytas dviejų aukštų 
statinys, 85 proc. jo statybai pa-
naudotų medžiagų sudarė šiukš-
lės. 

Namo sienų ertmės užpildytos 
20 tūkstančių vienkartinių dantų 
šepetėlių, kuriuos išmetė Gatviko 
oro uosto keleiviai. Sienų apdailai 
sunaudota 4 tūkst. DVD, tiek pat 
vaizdo kasečių dėžučių ir 2000 diskų.  Be to – dvi tonos džinsų atraižų, sukimštų į tuščias 
dėžutes, 200 ritinių apmušalų ir 2 tūkst. senos kiliminės dangos atraižų.

Neįprasto namo statytojai norėjo įrodyti, kad šiuolaikinį namą galima pastatyti tiesiog 
iš nieko: pūkuotų, šiauštų, trapių medžiagų, kurių galima gauti veltui, be to, dėl geros šilu-
mos izoliacijos jos padės sumažinti šildymo išlaidas.

Šį namą statė 250 studentų ir keletas specialistų statybininkų, kurie dirbo savanoriškai. 

Gali būti perdirbama iki 60 proc. komu-
nalinių atliekų, išmetamų į bendrą šiukš-
liadėžę. 

Vidutinėje šiukšliadėžėje esantis neiš-
laisvintos energijos kiekis kiekvienais me-
tais galėtų sukurti tiek elektros energijos, 
kad jos užtektų standartiniam televizoriui 
veikti 5000 val.

Iki 50 proc. vidutinės šiukšliadėžės 
atliekų gali būti kompostuojamos.

Iki 80 proc. transporto priemonių dalių 
ir detalių gali būti perdirbamos. 

s u s i m ą s t y k

t a i  į d o m u
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Iš 1 kilogramo stiklo duženų galima pagaminti tiek pat naujo stiklo.
Perdirbus 2 stiklo butelius, sutaupoma energijos, kurios užtenka 5 puodeliams arbatos 

paruošti.
Perdirbus 1 toną stiklo atliekų išvengiama 315 kg anglies dvideginio išmetimo į atmos-

ferą.
Iš 1 kilogramo plastiko atliekų galima pagaminti tokį pat kiekį naujų plastiko gaminių.
1 tona perdirbtų popieriaus atliekų išsaugo maždaug 17 medžių. 
Popieriui gaminti pasaulyje kasmet sunaudojama daugiau kaip milijonas medžių – maž-

daug 18 proc. visų iškertamų miškų.
Skirtingoms popieriaus rūšims pagaminti naudojami skirtingi medžiai. Tvirtas popierius 

gaminamas iš eglės, pušies, kedro. Plonas rašomasis popierius gaminamas iš ąžuolo, beržo. 
Vienam 24 puslapių laikraščiui pagaminti reikia 1 kilogramo medienos, vienam 60 lapų 

sąsiuviniui – 2,4 kg, o spausdinimo popieriaus pakuotei – 30 kg medienos. 
Popieriui pūvant, išsiskiria  metano dujos, kurios daro labai didelę įtaką šiltnamio efektui. 

s u s i m ą s t y k

1. Kokias atliekas galima perdirbti? 
2. Kodėl perdirbti tinkamos atliekos vadinamos antrinėmis žaliavomis?
3. Kokias žinote antrines žaliavas? Išvardinkite.
4. Atliekų perdirbimo įmonės Lietuvoje? Aptarkite jų veiklą.
5. Kaip sumažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį?

Popieriui gaminti pasaulyje 
kasmet sunaudojama 
daugiau kaip milijonas 
medžių.
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ŠIANDIEN ATLIEKA – RYTOJ TRĄŠA 

Išmesti nereikalingus daiktus yra paprasčiausias būdas jų atsikratyti, bet tikrai – ne pro-
tingiausias, nes tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo nereikalinga, gali tapti naudingu daiktu ar 
produktu, jeigu žinosime, kaip su juo pasielgti. 

Tam, kad atliekos duotų naudą, nebūtinai turi patekti į perdirbimo įmones. Kai kurias 
atliekas galime perdirbti namuose ir jokių sudėtingų įrenginių šiam procesui nereikia. Pa-
prasčiausias ir  labai naudingas natūralus atliekų perdirbimo būdas jų kompostavimas 
arba pūdymas. 

Tai saugus, ekologiškas būdas atsikratyti biologinėmis (organinėmis) atliekomis, jas 
perdirbti ir jų kiekiui sąvartyne mažinti. Kompostuojamos atliekos virsta dirvožemiu ir 
augalams naudingu, lengvai pasisavinamu maistinių medžiagų šaltiniu.

Kompostuoti galima beveik visas biolo-
giškai suyrančias atliekas. Tokių atliekų 
susidaro labai daug – beveik pusė visų ko-
munalinių atliekų kiekio. Ir jos visai be reika-
lo atsidurdavo  sąvartynuose, kur pūdavo be 
jokios naudos ir dar keldavo papildomos tar-
šos aplinkai grėsmę.  Sukompostuotos tokios 
atliekos tampa puikia ekologiška trąša daržo 
ir sodo žemei. 

Kompostuojant galima perdirbti daugiau 
kaip pusę visų buitinių atliekų. Kompostuoti 
galima virtuvės, sodo bei daržo atliekas, ku-
rios dar vadinamos žaliosiomis atliekomis. 

Kompostas – vertinga trąša.

Kai kurias atliekas galima perdirbti ir 
namuose jas kompostuojant.
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Labiausiai kompostavimui tinka:
šiaudai, 
durpės, 
nupjauta žolė, 
jaunos piktžolės, 
lapai, 
šakos, 
šaknys, 
velėna, 
medžių žievės, 
drožlės, 
vaisių bei daržovių lupenos, 
kevalai, sėklos, 
kiaušinių lukštai, 
arbatos pakeliai, kavos tirščiai bei 
filtrai, suplėšytas popierius.  

Kompostui nenaudojama: 
mėsos, 
žuvies likučiai,  
riebalai, kaulai, 
pieno produktai, 
plastikinės ir sintetinės atliekos, 
sergantys augalai, 
šunų bei kačių fekalijos, 
piktžolės, turinčios subrendusių sėklų.

Biologiškai suyrančios atliekos – tai atlie-
kos, kurios suyra ar gali būti suskaidytos aerobi-
niu būdu. 

Kompostavimas, pūdymas – tai mikroorga-
nizmų dėka vykstantis procesas, kai gamta pati 
perdirba savo atliekas. Tai ekologiškai saugus 
būdas organines, biologiškai suyrančias atliekas 
paversti nauju produktu – trąša. 

Žaliosios atliekos – tai biologiškai skaidžios 
sodų, parkų, kapinių, kitų apželdintų teritorijų 
bei žemės ūkio naudmenų priežiūros ir tvarkymo 
atliekos. Tai – medžių ir krūmų genėjimo bei šie-
navimo atliekos, pjuvenos, drožlės, lapai, gėlės. 

p a a i š k i n i m a i

Stambesnes žaliąsias atliekas galima atvežti į atliekų 
kompostavimo aikšteles.

Taip „kompostuoti“ negalima!
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KUR IR KAIP KOMPOSTUOTI ATLIEKAS? 

Atliekas galima kompostuoti 
specialiai tam skirtuose kontei-
neriuose, įsirengti kompostavi-
mo dėžę ar aikštelę kieme. Kaip 
jau minėta, Alytaus regione 
miestų, miestelių ir gyvenviečių  
individualių namų gyventojams 
yra išdalinti individualūs kom-
postavimo konteineriai.  

Juose galima kompostuoti 
žaliąsias virtuvės atliekas: vai-
sių ir daržovių gabaliukus bei 
žieves, kevalus, lukštus, nedide-
lius žolės ar kitų žaliųjų atliekų 
kiekius. Individualūs kompostavimo konteineriai yra nedidelės talpos, tad dedant į juos 
stambias žaliąsias atliekas pernelyg greitai užsipildytų. 

Turint didelius žemės sklypus, susidaro ir dideli žaliųjų atliekų kiekiai. Jiems sukom-
postuoti konteinerių neužtenka, tad geriausia pasidaryti didelę kompostavimo dėžę arba 
įsirengti tam skirtą aikštelę. 

Kompostavimui geriausia tinka nuošalesnė sklypo vieta pavėsyje. Čia galima įrengti ne-
didelę aikštelę ir joje kompostuoti į krūvas sukrautas atliekas. Tai – pats paprasčiausias 
kompostavimo būdas, bet jį pasirinkus sunkiau palaikyti tvarką ir atliekoms supūti reikia 
daugiau laiko. 

Patogiau kompostuoti atliekas specialiai tam įrengtose dėžėse arba konteineriuose. Jas 
lengviau prižiūrėti, tokiose dėžėse atliekos greičiau supūsta ir tampa kompostu. Pavasarį 
pradėtos kompostuoti atliekos jau rudenį gali būti naudojamos kaip trąša daržo ar sodo 
žemei pagerinti. 

Pasigaminti tokį konteinerį galima iš vielos tinklo ar puvimui atsparios medienos. Jo 
dugne dedamos plytos arba paklojamas 1520 cm augalinės kilmės medžiagų – popieriaus, 
piktžolių, šakelių – sluoksnis. 

Patarimų, kaip įsirengti kompostavimo konteinerį ar vietą atliekoms kompostuoti, kaip 
tinkamai  tvarkyti atliekas, kad jos greičiau supūtų, galima rasti Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo centro svetainėje www.aratc.lt/kom-
postavimo-vadovas. 

Tie gyventojai, kurie neturi galimybių žaliąsias atliekas kompos-
tuoti prie savo namų, jas privalo gabenti į žaliųjų atliekų kompos-
tavimo arba stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles. Šiose 
aikštelėse žaliosios atliekos – sugrėbti lapai, žolė, nugenėtos medžių 
šakos – perkraunamos, smulkinamos, malamos, laistomos, sijojamos. 
Iš jų gautas kompostas parduodamas ūkininkams arba dovanojamas 
ekologinio gyvenimo būdo puoselėtojams.

Žaliųjų atliekų negalima sukrauti ir palikti rūšiavimo centruose ar 
grūsti į mišrių atliekų konteinerius. Tokie konteineriai, prikrauti ža-
liųjų atliekų, netuštinami – atliekų vežėjai jų neišveža.

Toks indų rinkinys 
virtuvės atliekoms 
turės atsirasti 
kiekvienos  
šeimininkės 
virtuvėje.

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo technologijų centre.
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2014 metais šiose aikštelėse surinkta beveik 14,5 tūkst. tonų biologiškai 
skaidžių atliekų, kurios kompostuojamos arba panaudojamos biokuro gamy-
bai. Nuo 2006 metų regiono kompostavimo aikštelėse apdorojamų biologiš-
kai skaidžių atliekų kiekis išaugo 10 kartų. 

Kaip keitėsi biologiškai aikštelėse apdorojamų biologiškai skaidžių atliekų kiekiai regi-
one, pavaizduota šiose lentelėse. 

Žaliųjų atliekų 
kiekiai tonomis 
žaliųjų atliekų 
kompostavimo 
aikštelėse.
Šaltinis: UAB „ARATC“

Kompostuoti patogu, praktiška ir naudinga, nes 
• esant galimybei kompostuoti na-

muose, atliekų niekur nereikia ga-
benti,

• kompostuojamos atliekos nepaten-
ka į sąvartyną,

• atliekų kompostavimas nedaro ža-
los gamtai bei aplinkai,

• gautą kompostą galima panaudoti 
daržo ir sodo žemei pagerinti,

• kompostuojant atliekas, sumažina-
mos išlaidos, kurių reikia sąvarty-
nams tvarkyti.

1. Koks yra paprasčiausias atliekų perdirbimo būdas? 

2. Žaliosios atliekos – kas tai?

3. Kokias atliekas galima kompostuoti? Išvardinkite.

4. Ar sėklas subrandinusias piktžoles galima vadinti žaliosiomis atliekomis? Atsakymą pagrįskite.

5. Kodėl kompostuoti atliekas patogu, praktiška, naudinga? Pateikite bent 3 argumentus.
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Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų centre 
pagamintas kompostas.
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Į GAMTĄ – SU GĖRYBĖMIS, Į KAPINES – SU GĖLĖMIS, 
NAMO – SU ATLIEKOMIS!

Žmonės daugybę dalykų 
ir savo jausmus  įprato iš-
reikšti daiktais. Kai kam at-
rodo, kad kuo daugiau ir kuo 
brangesnių daiktų nupirks, 
tuo didesnę meilę ar pagar-
bą parodys. Bet daiktai ir yra 
tik daiktai, jausmų tikrumas 
jais nematuojamas. Tačiau 
žmonėms dažnai paprasčiau 
pirkti daiktus nei tyliai pabū-
ti kartu. 

Jau tapo tradicija daiktais 
reikšti pagarbą ne tik gyvie-
siems, bet ir mirusiems. Į ka-
pines glėbiais vežamos gėlės 
ir įvairiausios jų kompozici-
jos, deginamos ištisos jūros žvakių stiklo ir plastiko indeliuose. O kur visa tai atsiduria vos 
po kelių dienų? Atliekų konteineriuose. 

Rūšiavimo konteineriai yra pastatyti tik prie didžiųjų kapinių. Statyti tokius konteine-
rius prie visų mažų kapinaičių, kurios mūsų regione yra išsibarsčiusiose sunkiai pasiekia-
mose vietose, yra neracionalu, nes jų išvežimas brangiai kainuotų, be to, prie mažų kapinių 
rūšiuotų atliekų mažai susidaro.  

Daugiausia atliekų prie visų kapinių susidaro rudenį, minint mirusiųjų pagerbimo die-
nas. Problemos kyla ne tik dėl atliekų kiekio, bet ir dėl žmonių elgesio su jomis. Dažnai 
visas nuo kapų nurinktas atliekas žmonės meta nerūšiuodami net ir ten, kur yra rūšiavimo 
konteineriai. 

Maždaug 90 proc. kapinėse susidarančių atliekų sudaro žaliosios, kurioms rinkti prie 
visų kapinių yra pastatyti atskiri konteineriai arba įrengtos atskiros aikštelės. Tačiau kartu 
su žaliosiomis atliekomis joms skirtuose konteineriuose ar aikštelėse atsiduria ir stikliniai 
bei plastikiniai žvakių indeliai, metaliniai jų dangteliai ir nudžiūvusių gėlių krepšelių ar 
vainikų karkasai. 

Atskira problema – dirbtinės, plastikinės gėlės ir vainikai, kuriuos daugelyje Europos 
valstybių paprasčiausia draudžiama nešti ant kapų. Atliekų tvarkytojai viliasi, kad tokių 
puošmenų mada praeis ir pas mus. 

Anksčiau iš kapinių suvežtas atliekas rūšiuodavo sąvartynų darbuotojai, kuriems tekda-
vo ištisas savaites ar net mėnesius grėbliais žarstyti suvežtas šiukšlių krūvas, kol išrinkda-
vo iš jų sudužusius stiklus, metalinius dangtelius, plastiko vazonus, kitokias atliekas. 

Iš kapinių surinktos atliekos pirmiausia vežamos į atliekų tvarkytojų įmones, čia išrū-
šiuojamos ir tik tuomet gabenamos į kompostavimo aikšteles, perdirbimo įmones ar są-
vartyną. 

Gerbiant kitų žmonių darbą ir atsižvelgiant į tai, kad rūšiavimo konteineriai yra ne prie visų 
kapinių, protingiausia būtų nuo kapų nurinktus žvakių indelius bei jų dangtelius kiekvienam 

Kapų puošmenos virsta atliekų krūvomis.
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pasiimti ir išmesti į prie namų stovinčius stiklo, plastiko ar metalo atliekų konteinerius. 
Taip pat reikia elgtis ir su tomis atliekomis, kurios susidaro mums iškylaujant gamtoje. 

Savo pagamintas atliekas gamta sutvarko pati, o mūsų atvežtas sutvarkyti ji bejėgė: savo 
sukurtomis atliekomis turime pasirūpinti patys. 

Tad nuvažiavus prie upės ar ežero nereikia aplink dairytis šiukšliadėžių, o jų neradus 
maišus su atliekomis palikti poilsiavietėse. Labai neteisinga yra galvoti, kad kažkas turi 
važinėti paskui poilsiautojus ir rinkti jų paliktas šiukšles. 

Juk važiuodami iškylauti žmonės iš namų prisikrauna daugybę daiktų, o grįždami namo 
iš iškylos jų likučių iki namų parsivežti negali – jais skuba atsikratyti poilsiavietėje ar palik-
ti prie miško poilsio aikštelėje esančio konteinerio. 

Taip neturėtų būti – ką atsivežame, grįždami turime parsivežti – gamtai mūsų atliekų 
nereikia. 

Žmonės į gamtą važiuoja su gėrybėmis, o jai palieka atliekas. Tokius vaizdus užfiksavo Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro kontrolieriai.
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ATLIEKOS, KURIOS NETELPA KONTEINERYJE 

Jei neturime galimybės 
kompostuoti namuose, visas 
žaliąsias atliekas, galime vežti 
ne tik į žaliųjų, bet ir į stam-
biųjų bei kitų atliekų surin-
kimo aikšteles. Čia surinktos 
atliekos saugomos iki išveži-
mo į jas tvarkančias įmones. 

Į minėtas aikšteles turi 
būti vežamos ir visos stam-
biosios – statybos bei griovi-
mo – atliekos, kurios susida-
ro atliekant smulkius namų, 
kitų sodybos pastatų statybos 
ar remonto darbus. 

Jos turi būti atskirtos nuo komunalinių atliekų ir pristatytos į stambiųjų atliekų surinki-
mo aikšteles. Į šias aikšteles reikia vežti ir senus baldus, buities techniką, elektrotechnikos 
įrangą, padangas, akumuliatorius bei kitas stambiąsias atliekas.

Kai nepataisomai sulūžta jūsų rašomasis stalas, visiškai susidėvi sofa, o dviračio negali-
ma suremontuoti, šiuos daiktus tenka išgabenti iš namų. Bet tikriausiai tokių daiktų teko 
matyti sukrautų ir atliekų rūšiavimo centruose, ne prie jiems skirtų konteinerių. 

Rūšiavimo centruose esantys konteineriai  skirti komunalinėms atliekoms, o seni baldai, 
technika, statybinių medžiagų liekanos yra stambiosios atliekos. Jau vien dėl savo didelės 
apimties jos negali būti surenkamos su kitomis komunalinėmis atliekomis. Be to, stambio-
siose atliekose gali būti įvairių kenksmingų medžiagų, todėl jas būtina šalinti atskirai nuo 
komunalinių atliekų. 

Palikti jas šalia komunalinių atliekų konteinerių nėra tinkama išeitis. Tai daryti draudžia 
ir atliekų tvarkymo taisyklės, ir elementari kultūra. Kai tokie daiktai paliekami aikštelėse 
prie komunalinių atliekų konteinerių, jie gadina vaizdą, trukdo prieiti prie konteinerių ir 
išvežti iš jų šiukšles. 

Ne į konteinerius, o į atliekų surinkimo aikšteles reikia vežti ir susidarančias tekstilės 
atliekas: nereikalingus drabužius, patalynę, rankšluosčius. Tiesa, prieš juos išmetant reikia 
gerai pagalvoti, ar jie jau netinka naudoti, o gal juos galima atiduoti sunkiau besiverčian-
tiems žmonėms. 

Nustatyti stambiųjų ir kitų atliekų kiekiai specialiai joms įrengtose aikštelėse iš gyvento-
jų priimami nemokamai, taip sudarant sąlygas saugiai ir tvarkingai atsikratyti nereikalingų 
daiktų. 

Stambiosios atliekos – dideli buities apyvokos daiktai: baldai, dviračiai, buities techni-
ka ir kt.  

Statybos ir griovimo atliekos – atliekos, kurios susidaro statant, rekonstruojant, re-
montuojant ar griaunant statinius. 

p a a i š k i n i m a i

Stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė Alytaus rajone 
Dauguose.
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Už atliekų tvarkymą atsakingi pareigūnai džiaugiasi, kad prie atliekų 
konteinerių palikti seni baldai – jau retai pasitaikantis vaizdas. Taip yra 
todėl, kad visose regiono savivaldybėse yra įrengtos atliekų surinkimo aikš-
telės ir dauguma gyventojų ne tik patys tvarkosi vis geriau, bet ir tampa 

nepakantūs kaimynų netvarkingumui. Ne vietoje atliekas paliekančius gyventojus jie per-
spėja patys arba informuoja apie tai pareigūnus. 

Alytaus regione yra įrengta 17 stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių.  

Eil. 
nr. Savivaldybė Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių adresai

1.
Alytaus m.

Alovės g. 6B, Alytus
2. Putinų g. 3A, Alytus
3.

Alytaus r.
Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės seniūnija, Alytaus r.

4. Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r.
5. Daugų g. 17B, Daugų k., Alytaus r.
6.

Druskininkų sav.
Gardino g, 102, Druskininkai

7. Leipalingio k., Druskininkų sav.
8.

Prienų r.

Pramonės g. 3, Prienai
9. Jiezno Kolonijų k., Jiezno sen., Prienų r.
10. Kauno g. 34A, Veiverių mstl, Prienų r.
11. Klevų g. 52, Gerulių k., Balbieriškio sen., Prienų r.
12.

Lazdijų r.
Gėlyno g. 12, Lazdijai

13. V. Montvilos g. 31A, Veisiejai, Lazdijų r.
14.

Varėnos r.
Geležinkelio g. 65, Varėna

15. Vilniaus g. 89, Merkinės viensėdis, Merkinės sen., Varėnos r.
16. Pievų g. 1B, Paklėštarės k., Varėnos r.
17.  Birštono sav. Birštono g. 43, Birštono viensėdis, Birštono sav.

Atliekų surinkimo aikštelė 
Alytaus rajone
Takniškių kaime.
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Alytus
Daugai

Varėna

Druskininkai

Veisiejai

Lazdijai

Simnas

Jieznas

Prienai

Eksploatuojamos stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės

Leipalingis

Merkinė

Valkininkai

Balbieriškis

Veiverių mstl. aikštelė

Gerulių k. aikštelė

Takniškių k. aikštelė

Merkinės vns. aikštelė

Leipalingio k. aikštelė

Paklėštarės k. aikštelė

Jiezno Kolonijų k. aikštelė

Šventežeris Seirijai

Kapčiamiestis

Rudamina Nemunaitis

Krokialaukis

Veiveriai

Birštonas

Stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės, 
esančios Alytaus regione
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Alytus

Varėna

Druskininkai

Lazdijai

Simnas

Jieznas

Prienai

Eksploatuojamos žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės

Veisiejai
Leipalingis

Merkinė

Valkininkai

Balbieriškis

Šventežeris Seirijai

Kapčiamiestis

Rudamina

Veiveriai

Daugai

Krokialaukis

Birštonas

Takniškių k. aikštelė

Jiezno Kolonijų k. aikštelė

Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės,
esančios Alytaus regione
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Aikštelėse surenkamų atliekų 
kiekiai kasmet didėja. Tai matyti 
pateikiamoje lentelėje. 

Daugiausiai atliekų surenka-
ma Druskininkų stambiųjų bei 
kitų atliekų surinkimo aikštelėje. 
2014 m. joje surinkta 1226 t, ma-
žiausiai – 410 t – atliekų surinkta 
Lazdijų rajono stambiųjų bei kitų 
atliekų surinkimo aikštelėse. 

Didžiausią dalį atliekų, surink-
tų Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centro eksploatuojamo-
se aikštelėse, sudaro statybinės 
atliekos ir naudotos padangos. 

Nuo 2015 metų birželio mėne-

sio pasikeitė padangų priėmimo tvarka. Iš vieno gyventojo per metus aikštelėje nemoka-
mai priimama ne daugiau kaip 4  lengvojo automobilio padangos. Atvežus daugiau, už 
kiekvieną papildomą vienetą reikia mokėti nustatyto dydžio mokestį. 

Tokia tvarka nustatyta dėl to, kad, remiantis galiojančiais teisės aktais, senas padangas 
privalo priimti ir sutvarkyti padangomis prekiaujančios ir jas keičiančios įmonės, mat tai 
yra įskaičiuota į padangų kainą. Tačiau kai kurie padangų pardavėjai tokios tvarkos nesi-
laiko ir gyventojus ragina vežti padangas į aikšteles, tačiau į jas atvežtų padangų tvarky-
mas reikalauja papildomų sąnaudų.

Statybų ir pavojingos atliekos iš gyventojų aikštelėse priimamos taip pat tik nedideliais 
kiekiais: gyvsidabrio lempų – 4 vnt. iš to paties gyventojo vienu metu, statybinių atliekų 
vienu metu – ne daugiau kaip 300 kg. Nepriimamos buities pavojingos atliekos didesnėje 
negu 10 l taroje.

Visos stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Alytaus regione įrengtos šalia gyve-
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namųjų rajonų, kad žmonėms būtų patogu jas pasiekti. Atliekų tvarkymo objektai nerei-
kalingi miškams ar juose gyvenantiems žvėrims. Jie reikalingi žmonėms, todėl ir turi būti 
lengvai prieinami.  

Kai kuriuose kituose Lietuvos regionuose stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės 
buvo statomos buvusių senųjų sąvartynų ar šiukšlynų vietose, pamiškėse. Statyti tokiose 
vietose paprasčiau – statybos nesukelia neigiamos gyventojų reakcijos. 

Statant aikšteles arčiau gyvenamųjų vietų, dažnai kyla ten gyvenančių žmonių nepa-
sitenkinimas. Dažniausiai jis atsiranda dėl nežinojimo ir informacijos stokos.  Daugelis 
gyventojų galvoja, kad arčiau atliekų susirinkimo aikštelių esanti aplinka yra kenksmin-
gesnė. Tačiau teisingai tvarkomos atliekos padidinto pavojaus nei aplinkai, nei žmonėms 
nekelia. 

Alytaus regione atliekų aikštelės buvo projektuojamos taip, kad kiekvienam miesto gy-
ventojui atstumas iki tokios aikštelės būtų ne daugiau kaip 5, kiekvienam kaimo gyvento-
jui – ne daugiau kaip 10 kilometrų.  

Stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles įrengus arčiau žmonių gyvenamosios ap-
linkos, tokių atliekų Alytaus regione surenkama 3-4 kartus daugiau nei kituose Lietuvos 
regionuose. Mūsų šalyje jau irgi formuojasi tradicija, važiuojant į savaitgalio iškylą gam-
toje, pasiimti ne tik jai reikalingus daiktus, bet ir namuose surinktas pavojingas ar ki-
tokias atliekas ir nuvežti jas į stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę. Būtent taip 
elgiasi daugelio atliekas rūšiuoti jau įpratusių Europos šalių gyventojai. Geri pavyzdžiai 
užkrečia?

1. Kokias atliekas vadiname stambiosiomis atliekomis?

2. Ar žinote, kur yra artimiausia stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė? Nurodykite atstumą 
nuo jūsų namų iki jos. 

3. Ar atliekų surinkimo aikšteles geriau įrengti šalia gyvenamųjų rajonų, ar toliau nuo jų? Kodėl?

4. Kaip jūsų namuose elgiamasi su stambiosiomis atliekomis? Pateikite bent 3 pavyzdžius.

5. Ar galima padėvėtą striukę išmesti į komunalinių atliekų konteinerį? Atsakymą pagrįskite.

Stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė Alytuje Alovės g.
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KOKIE PAVOJAI SLYPI ŠIUKŠLĖSE? 

Iš ankstesniame skyriuje pa
teiktos informacijos jau suprato-
te, kad į stambiųjų ir kitų atlie-
kų aikšteles reikia vežti ne tik 
didžiąsias bei žaliąsias atliekas. 
Jose saugomos ir kitų rūšių atlie-
kos. O tų rūšių yra ne viena. Skir-
tingų rūšių atliekos turi būti tvar-
komos skirtingais būdais, kad 
kuo mažiau kenktų aplinkai. 

Svarbu prisiminti, kad į atliekų 
surinkimo aikšteles reikia vež-
ti visas atliekas, kurių negalima 
mesti į konteinerius, esančius 
prie mūsų namų. Į aikšteles atga-
bentos atliekos yra saugiai sutvarkomos. Tai labai svarbu, nes kai kurios atliekos yra pavo-
jingos. 

Pavojingos atliekos – tai pavojingų savybių turinčios ir aplinkai bei žmogaus sveikatai 
kenkti galinčios atliekos. Jas sudaro nuodingos, degios, sprogios ir kitokios kenksmingos 

medžiagos. 
Nors daugiausia pavojingų atliekų susidaro 

gamybos ir verslo įmonėse, neišvengiame jų 
ir savo namuose. 

Pavojingų atliekų mes pagaminame, va-
lydami ir tvarkydami savo namus, darydami 
remontą, prižiūrėdami automobilius, sodus, 
daržus. Visiems šiems darbams naudojame 
valymo, dezinfekavimo priemones, trąšas. 
Tuščios jų pakuotės – vienas iš namuose susi-
darančių pavojingų atliekų šaltinių. Jį papildo 
įvairių kosmetikos priemonių – plaukų lako, 
dažų ir kitų – pakuotės.

Nors pavojingos atliekos sudaro nedidelę 
dalį bendro buitinių atliekų kiekio, dėl galimo 
neigiamo poveikio jų tvarkymui skiriamas 
ypatingas dėmesys. 

Šių atliekų negalima mesti kartu su kitomis 
šiukšlėmis ir leisti joms patekti į nepavojingų 
atliekų sąvartyną, nes tuomet šiose atliekose 
esančios kenksmingos medžiagos neišvengia-
mai patektų į aplinką, o iš jos  su užnuodytu 
oru ar vandeniu ir į kiekvieno iš mūsų orga-
nizmą. 

Pavojingų atliekų surinkimo tvarka numa-

Į PAVOJINGŲ ATLIEKŲ 
SĄRAŠĄ PATENKA:

• galvaniniai elementai, 
• akumuliatoriai,
• pasenę vaistai,
• buitinės chemijos produktai, 
• lakų, dažų, skiediklių atliekos, 
• cheminėmis medžiagomis užterštos 

pakuotės, 
• panaudoti tepalai,
• tepalų filtrai ir kitos naftos produk-

tų atliekos, 
• gyvsidabrio turinčios atliekos (ter-

mometrai, liuminescensinės lem-
pos),

• trąšų, augalų apsaugos priemonių, 
agrochemijos atliekos,

• pasenę gesintuvai, aerozolių balio-
nėliai

• pavojingų medžiagų turinčios elek-
tros ir elektronikos įrangos bei 
kitos namų ūkiuose ir ūkio subjektų 
buityje susidarančios pavojingos 
atliekos.

Pavojingų atliekų saugojimo patalpos, priklausančios UAB 
„Toksika“ Alytaus filialui. 
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tyta savivaldybių atliekų tvarkymo 
taisyklėse, kurias yra patvirtinu-
sios viso regiono savivaldybės. 

Šiose taisyklėse taip pat numa-
tyta, kad pavojingos atliekos iš 
gyventojų yra ir surenkamos. Jas 
surenka atliekų tvarkytojai. Apie 
surinkimo grafiką ir atliekas su-
renkančios specialios transpor-
to priemonės sustojimo vietas iš 
anksto paskelbiama vietos spau-
doje, per televiziją ir radiją arba iš-
platinant žmonėms informacines 
skrajutes. 

Dažniausiai buityje pasitaikan-
čios pavojingos atliekos – galvaniniai elementai ir akumuliatorių baterijos. Elementai ir 
baterijos naudojami daugelyje daiktų: žaisluose, telefonuose, buities prietaisuose. 

Nebenaudojami elementai ir baterijos sudaro beveik ketvirtadalį visų pavojingų atliekų. 
Jose yra daug sunkiųjų metalų ir aplinkai bei sveikatai nuodingų elementų. 

Elementuose ir baterijose esantys sunkieji metalai – švinas, gyvsidabris, kadmis – kelia 
didelę grėsmę aplinkai, jeigu elementai yra išmetami į sąvartyną kartu su komunalinėmis 
atliekomis. 

Naudojami ar namuose laikomi elementai pavojaus nekelia, bet, atsidūrę sąvartyne, jie 

Pavojingos atliekos.

Čia saugomos pavojingos atliekos.
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pradeda irti, juose esančios kenksmingos me-
džiagos išsiskiria į aplinką, patenka į dirvožemį. 
Tai gali pakeisti dirvožemio sudėtį, pakenkti au-
galams bei gyvūnams, patekti į žmonių maistui 
naudojamus augalus ir į kiekvieno iš mūsų or-
ganizmą. 

Sunkiųjų metalų poveikis žmogaus sveikatai 
yra labai pavojingas: jie gali sukelti sunkius vė-
žinius susirgimus, įvairius kitus sveikatos sutri-
kimus. 

Europos Sąjungos bei Lietuvos teisės aktai 
reikalauja, kad galvaniniai elementai ir baterijos, 
kaip ir kitos pavojingos atliekos, būtų surenkami 
ir perdirbami taip, kad būtų galima pakartotinai 
panaudoti visas chemines medžiagas – sunkiuo-
sius metalus, plastikus, sieros rūgštį ir kt.

Todėl galvaninius elementus ir baterijas, kaip 
ir kitas pavojingas atliekas, būtina rinkti atskirai ir vežti jas į stambiųjų bei kitų atliekų su-
rinkimo aikšteles arba atiduoti kitose jų surinkimo vietose. 

Elementams ir baterijoms surinkti skirtos specialios dėžutės ar konteineriai yra pre-
kybos centruose, degalinėse, spaudos kioskuose, pašto skyriuose, bibliotekose, švietimo 
ir visuomeninėse įstaigose. Lietuvoje yra daugiau kaip 6 tūkst. tokių elementų ir baterijų 
surinkimo vietų. 

Mūsų šalyje surinktos elementų atliekos saugiam perdirbimui eksportuojamos į kitas 
Europos Sąjungos valstybes, nes Lietuvoje nėra joms perdirbti skirtų pajėgumų. Lietuvoje 
perdirbimui kasmet surenkama vis daugiau elementų, nors kartais jie atsitiktinai dar pa-
tenka ir į sąvartynus. 

Nesvarbu, koks elementas atsidurs ir pradės irti sąvartyne – didelis iš sieninio laikrodžio 
ar mažas iš rankinio laikroduko – jie abu kenks aplinkai! 

Lietuvoje per metus į rinką išleidžiama 700-750 tonų galvaninių elementų. 

Europos Sąjunga visoms valstybėms yra nustačiusi galvaninių elementų atliekų sutvar-
kymo užduotis. Šios užduotys kasmet sunkėja: 2012 m. privalėjome sutvarkyti 25 proc., 
2013 m. – 30 proc., 2014 m. – 35 proc. elementų ir baterijų atliekų. 

Tinkamai tvarkomos pavojingos atliekos gali būti netgi naudingos. Pavyzdžiui, vienas 
litras pavojingų alyvos atliekų gali užteršti milijoną litrų vandens, bet jeigu šios atliekos 
bus surinktos ir perdirbtos – jos taps naudinga žaliava. 

Tepaluotas popierius, tepaluotos pašluostės – taip pat pavojingos atliekos. Jų negalima 
mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius! Jas reikia rinkti atskirai ir atiduoti pavo-
jingų atliekų surinkėjams ar nugabenti į pavojingų atliekų surinkimo aikšteles.

s u s i m ą s t y k



LANGAS

64

Pavojingos cheminės medžiagos ir jų gaminiai etiketėse privalo būti pažymėti specia-
liais simboliais, taip informuojant vartotoją apie cheminių medžiagų pavojingumą ir per-
spėjant jį tinkamai elgtis su šiomis medžiagomis. Ta pati taisyklė galioja ir kalbant apie 
atliekas, nes juk visos atliekos yra medžiagų ar daiktų likučiai. Visos pavojingos atliekos 
pagal savo pavojingumą skirstomos į kelias grupes: 

SPROGSTAMOSIOS –  
gali sprogti nuo smūgio, trinties, jautrios smūgiui

OKSIDUOJANČIOS –  
neteisingai naudojamos ar susilietusios su kitomis  
medžiagomis gali sprogti arba užsidegti

LABAI DEGIOS, DEGIOS –  
lengvai užsidegančios ir labai degios, užsidegusios gali sprogti

TOKSIŠKOS, LABAI TOKSIŠKOS –  
įkvėpus, prarijus ar susilietus su oda gali sukelti  
sunkius ir ilgalaikius sveikatos sutrikimus

ARDANČIOS (ĖSDINANČIOS) –  
prisilietus gali pažeisti odą, sukelti ilgalaikius  
gerklės ir akių pakenkimus

KENKSMINGOS –  
gali pakenkti sveikatai, jų įkvėpus, prarijus ar prisilietus

DIRGINANČIOS –  
prisilietus sukelia odos ir gleivinių uždegimą ar alergiją

APLINKAI PAVOJINGOS –  
gali sukelti trumpalaikius ar ilgalaikius aplinkos pakenkimus, 
būtina laikyti ir naudoti taip, kad nepatektų į aplinką

Šioje lentelėje pateikiami senieji atliekų pavojingumo simboliai.  Simboliai ir jų 
aprašymai pagal naująją sistemą – kitame puslapyje.  

s u s i m ą s t y k



65

ATLIEKŲ LIKIMAS – MŪSŲ RANKOSE

Cheminės medžiagos pasaulyje buvo ženklinamos jau seniai, tačiau ilgai skirtingose 
šalyse buvo naudojamos skirtingos ženklinimo sistemos. Ta pati cheminė medžiaga Jung-
tinėse Amerikos Valstijose galėjo būti klasifikuojama kaip toksiška, Europos Sąjungoje 
– kaip kenksminga, o Kinijoje – nepavojinga.

Siekiant pašalinti šiuos skirtumus bei sustiprinti žmonių ir aplinkos apsaugą visose 
šalyse, buvo sukurta Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo 
sistema (GHS) pagal Jungtinių Tautų (JT) kriterijus. Iki 2015 m. birželio 1 d. palaipsniui 
visame pasaulyje buvo privalu pereiti prie vieningos cheminių medžiagų ženklinimo sis-
temos.   

ARDANČIOS (ĖSDINANČIOS) ėsdina metalą,  prisilietus gali pažeisti odą,  
sukelti ilgalaikius gerklės ir akių pakenkimus

PAVOJINGOS vandens aplinkai

DEGIOS, jos turi slėgio veikiamų dujų

KENKSMINGOS – gali pakenkti sveikatai, jų įkvėpus, prarijus ar prisilietus, 
gali sukelti nedidelį apsinuodijimą, sudirginti odą, akis, kvėpavimo takus. 

NESTABILIOS SPROGIOSIOS MEDŽIAGOS – gali sprogti nuo smūgio 
trinties, jautrios smūgiui

LABAI DEGIOS, DEGIOS – lengvai užsidegančios ir labai degios, 
užsidegusios gali sprogti 

OKSIDUOJANČIOSIOS dujos, oksiduojantieji skysčiai, oksiduojančiosios 
kietosios medžiagos neteisingai naudojamos ar susilietusios su kitomis 
medžiagomis gali sprogti arba užsidegti

LABAI TOKSIŠKOS – įkvėpus, prarijus ar susilietus su oda gali sukelti 
sunkius ir ilgalaikius sveikatos sutrikimus

TOKSIŠKOS – prarijus, prisilietus ar įkvėpus gali sukelti ūmius 
apsinuodijimus
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Tvarkyti pavojingas atliekas,  jas rinkti, saugoti, gabenti, šalinti bei per-
dirbti gali tik tokiai veiklai licencijas turinčios įmonės. 

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras turi pavojingų atliekų tvarkymo 
licenciją, kuri suteikia teisę stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse 

(išskyrus Alovės g.6B, Alytuje) rinkti ir saugoti buities pavojingas atliekas iki jų perdavimo 
pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms. Įmonės darbuotojai, dirbantys su pavojingomis 
atliekomis, turi atestatus, kurie suteikia teisę dirbti pavojingų atliekų tvarkymo vadovais, 
vykdyti pavojingų atliekų tvarkymo darbus.

2014 metais Alytaus regiono atliekų surinkimo aikštelėse surinkta 22 tonos pavojingų 
atliekų. 

Pavojingos atliekos – vienas kenksmin-
giausių aplinkos taršos šaltinių. Jų būtų 
gerokai mažiau, jei savo buityje pabandy-
tume atsisakyti kasdienėmis tapusių che-
mijos priemonių ir vietoj jų naudotume 
mažiau kenksmingus, ekologiškus, natūra-
lius produktus. Natūralius pakaitalus ga-
lima rasti beveik viskam, ką esame įpratę 
pirkti buities prekių skyriuose. 

Vietoje indų ploviklių galima naudoti sodą arba rupią druską. Šios priemonės tinka ne 
tik puodams šveisti, bet ir šaldytuvui valyti: jos panaikina blogą kvapą ir nekenkia nei žmo-
gui, nei aplinkai. 

Vandeniu skiestas actas – puikiausia priemonė keraminėms plytelės, langams ir kito-
kiems paviršiams valyti. 

Citrinos rūgštis tinka balinimui, boro rūgštis – dezinfekcijai. 

Riebalus pašalinti padeda garstyčių milteliai. 

Dažų skiediklių nereikės, jei naudosime vandeniu skiedžiamus dažus. 

Oro gaiviklius, kvapiąsias žvakes ir smilkalus gali pakeisti natūralių žolelių ir prieskonių 
mišiniai, iš gėlių ir kitų augalų gaunami eteriniai aliejai.

p a t a r i m a i

1. Kuo pavojingos atliekos skiriasi nuo nepavojingų? 
2. Kur susidaro daugiausiai pavojingų atliekų? 
3. Kas padeda išvengti pavojingų atliekų susidarymo?
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PAŽINTIS SU EKOLOGINIAIS ŽENKLAIS

Pavojingų atliekų susidarymo galima išvengti, renkantis aplinkai draugiškus gaminius. 
Jie žymimi specialiais ekologiniais ženklais. 

Bet įvairiais ženklais pažymėtų prekių ir produktų yra labai daug ir tikrai ne viskas, kie-
no etiketėje ar reklamoje yra žodis „ekologiškas“ iš tiesų yra ekologiška. Aplinkosauginis 
arba ekologinis ženklinimas yra trijų tipų, kuriuos yra nustačiusi Tarptautinė standarti-
zacijos organizacija. 

Pirmojo tipo ženklais žymimi produktai, kurių visas gamybos ciklas atitinka aplinkosau-
ginius reikalavimus ir tai patvirtina nepriklausomos organizacijos, kontroliuojančios, ar 
viskas atitinka ekologinius kriterijus.  Tai yra tikri ir patikimi ekologiniai ženklai. 

Antrajam tipui priklauso ženklai, kuriais gamintojai pabrėžia, kad gaminant produktą 
buvo laikomasi vieno aplinkai draugiško momento, pavyzdžiui, efektyviai naudota energija 
ar perdirbtos žaliavos, bet tai yra tik gamintojo informacija, kurios niekas nepatvirtina.

Trečio tipo ženklai – tai paprasčiausia reklama, tvirtinant, kad tai ekologiškas, natūralus, 
„jokių E“ neturintis produktas, neturint jokių įrodymų, kad jis ekologiškas.  

Visame pasaulyje labiausiai yra žinomi šie ekologiniai ženklai:

Vokietijos „Žydrasis Angelas“ – tai pirmasis pasaulyje ekologinis ženklas. 
Juo žymima daugiau kaip 4000 ekologiškų gaminių (išskyrus maisto produk-
tus ir medikamentus): valymo priemonės, popieriaus ir kartono gaminiai, biu-
ro įranga, baldai. 

Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ pradėtas naudoti 
1992 m. ir suteikiamas gaminiams su sumažintu poveikiu aplinkai. Juo ženkli-
nama popieriaus gaminiai, elektros lemputės, valymo ir skalbimo priemonės, 
kompiuteriai, buities technikos gaminiai. 

Šiaurės Europos „Baltoji Gulbė“ – juo žymimi 66 grupių gaminiai, kuriems 
keliami  griežti aplinkosaugos reikalavimai Šiaurės Europoje, jie apima visą pro-
dukto gyvavimo ciklą – nuo žaliavų iki sunaikinimo. 

Plačiai paplitęs „Energy star“ ženklas – tai gaminių, pasižymin-
čių energijos efektyvumu ir taupymu, ženklas. Tarp gaminių, pažymėtų „Energy 
star“ ženklu, yra šaldytuvai, oro kondicionavimo sistemos, televizoriai, kom-
piuterių ekranai, nešiojamieji kompiuteriai, DVD gaminiai, baterijų įkrovikliai, 
kopijavimo aparatai, faksai, kita biurų įranga.

2010 metų liepos 1 dieną įsigaliojo reikalavimas naudoti naują Europos Są-
jungos ekologinį ženklą. Dabar Europos Sąjungos valstybėje narėje pagamintų 
fasuotų ekologiškų produktų, atitinkančių reikalingus standartus, pakuotes 
bus privaloma ženklinti „Europos lapu“. 

Cosmebio ženklas, kuris suteikiamas kosmetikos produktams, rodo, 
kad bent 95 proc. produkto yra iš natūralių žaliavų, o bent 10 proc. pro-
dukto sudėdamųjų dalių turi būti išaugintos organiškai.
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Lietuva, siekdama mažinti aplinkos taršą, 1996 metais pradėjo kurti produktų ekologi-
nio ženklinimo sistemą. 

2001 metais sukurtas lietuviškas ženklas „Vandens lelija“ po stogu, ku-
riuo žymimi aplinkai nepavojingi ne maisto gaminiai. 

„Ekoagros“ –  lietuviškas žemės ūkio ir maisto produktų žen-
klas. Šį ženklą turintys produktai yra auginami, perdirbami, žen-

klinami ir realizuojami pagal griežtus taisyklių reikalavimus. 

2007 metais patvirtintas ir įvestas dar vienas 
žemės ūkio ir maisto produktų ženklas – „Ekologinis žemės 
ūkis“. Šį ženklą nustatyta tvarka naudoja sertifikuoti Lietuvos 
ekologinės gamybos ūkininkai bei perdirbėjai kartu su sertifika-
vimo įstaigos ,,Ekoagros“ ženklu.

Žmogus per dieną vidutiniškai naudo-
ja maždaug 20-25 kosmetikos ir higienos 
priemones, kuriose yra apie 200 įvairių me-
džiagų! 

Įvairiems oro gaivikliams, kvapioms žva-
kėms, smilkalams gaminti yra naudojamos 
sintetinės kvapiosios medžiagos, kurios ne 
tik teršia orą, bet ir gali sukelti įvairius 
sveikatos sutrikimus:  nuovargį, centrinės 
nervų sistemos slopinimą, alergiją, dirginti 
akis, kvėpavimo takus. 

Naudojant aerozolinius purškalus, deginant smilkalus ir kvapiąsias žvakes, į aplinką iš-
siskiria pavojingos medžiagos, galinčios sukelti įvairius negalavimus. 

Ekologinis ženklas – ženklas, emblema ant prekių ir gaminių, padedanti vartotojams 
atpažinti ekologiškai patikimus, mažiau aplinkai kenkiančius gaminius. 

p a a i š k i n i m a i

s u s i m ą s t y k

Ką galima padaryti pačiam? 
Užuot naudojus oro gaiviklį, išvėdinti patalpas!
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KUO VIRSTA NEPATAISOMAI SUGEDĘS TELEFONAS AR  
KOMPIUTERIS? ELEKTRONINE ATLIEKA!

Kartu su kitomis pavojin-
gomis atliekomis į didžiųjų 
atliekų surinkimo aikšte-
les turi būti gabenamos ar 
atliekų surinkėjams atiduo-
damos ir buityje susida-
rančios elektros ir elek-
troninės įrangos atliekos. 

Tai – pasenę ir mums 
nereikalingi šaldytuvai, 
televizoriai, kompiute riai, 
spausdintuvai, ko pi javimo 
aparatai, kait rinės ir ener-
giją tau pančios lemputės, 
mo bilieji telefonai ir kiti 
prietaisai. 

Daugelyje prekybos 
centrų, perkant naują 
elektros gaminį, galima 
atiduoti seną, nereikalingą 
tos pačios rūšies prietaisą.  

Taip elgtis reikia to-
dėl, kad, gaminant elektros prietaisus, naudojama daug nuodingų metalų, kitų kenksmin-
gų sveikatai ir aplinkai elementų: gyvsidabrio, švino, kadmio, arseno, chromo, freono ir 
t.t. Išmetus prietaisus į sąvartyną ar tiesiog išnešus juos iš namų į lauką, šios medžiagos, 
veikiant išorės veiksniams: lietui, vėjui, saulei, pasklinda aplinkoje. Tai gali sukelti labai 
sunkių pasekmių žmogaus sveikatai: galvos skausmą, pasunkėjusį kvėpavimą, netgi vėžį ar 
genetinius sutrikimus. 

Kol prietaisas laikomas patalpoje ir jo neveikia išorės veiksniai, jame esančios medžia-
gos žalos nedaro. Patekę į sąvartynus ir irdami, tokie prietaisai gali užteršti dirvožemį, van-
denį, augalus. 

Be to, elektronikos atliekose yra daug vertingų antrinių žaliavų. Jas perdirbus galima 
vėl panaudoti gamyboje. Neatsakingai elgiantis su elektronikos atliekomis, prarandamos 
brangios žaliavos ir kenksmingais metalais teršiama aplinka. 

Todėl labai svarbu, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos patektų į tas įmones, 
kurios turi licencijas joms tvarkyti, o ne atsidurtų pas nelegalius elektronikos atliekų ir 
metalo laužo supirkėjus, kurie neturi nei tinkamos įrangos, nei sąlygų tokioms atliekoms 
saugiai sutvarkyti. 

Yra ir dar viena priežastis, kodėl labai svarbu saugiai ir atsakingai tvarkyti šios rūšies 
atliekas. Daugelyje pasenusių, išmetamų elektroninių prietaisų lieka daug svarbos asmeni-
nės informacijos. Jeigu tokie prietaisai pateks į piktavalių rankas, juose likusi informacija 
gali būti panaudota blogiems tikslams.

Elektros ir elektroninės įrangos negalima mėtyti!
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Pagrindiniai elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo principai

Atliekų turėtojas privalo atskirti elektros ir elektroninės įrangos atliekas nuo kitų atlie-
kų, nemaišyti jų su kitomis atliekomis ar medžiagomis, jų neardyti!

Elektros bei elektronikos prietaisų  jokiu būdu negalima mesti į bendruosius šiukšlių 
konteinerius ar išnešus tiesiog palikti lauke mažiau matomoje vietoje. Visi nenaudojami 
prietaisai turi būti nedelsiant atiduodami perdirbimui. 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekas galima: 
• nemokamai atiduoti pardavėjui, kuris prekiauja 

tos pačios paskirties įranga;
• nuvežti jas į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikšteles; 
• atiduoti jas savivaldybės bent du kartus per metus 

organizuojamo apvažiavimo (skirto surinkti didelių gabaritų atliekas) metu; 
• pristatyti jas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojų įrengtas tokių atliekų 

surinkimo vietas (Alytaus regione veikia Eko taškai);
• išsikviesti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojus, kad jie patys išsivežtų 

nebenaudojamą įrangą. 

Europos Sąjungos valstybėse surenkama ir tinkamai perdirbama beveik 30 proc. nenau-
dojamos įrangos. Iki šiol galiojančioje ES direktyvoje keliamas reikalavimas, kad  kiekviena 
ES šalis per metus privalo surinkti ir perdirbti 4 kg elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
vienam gyventojui. 

Lietuvai šią užduotį  pavyko įvykdyti tik 2012 m. – iki tol mūsų šalis buvo tarp valstybių, 
nevykdančių šio reikalavimo. 

Pastaruoju metu skaičiuojama, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas 
Lietuvoje kasmet padidėja 11 proc. 

Daugiausia elektros ir elektroninės įrangos atliekų  ES surenka Norvegija – daugiau kaip 
20 kg vienam žmogui per metus, Švedija – daugiau kaip 17 kg vienam žmogui per metus, 
Danija – beveik 14 kg vienam žmogui per metus.

Mažiausiai šių atliekų surenkama Rumunijoje – tik kiek daugiau kaip 1 kg vienam gy-
ventojui per metus, Kipre – maždaug 3 kg, ne ką daugiau šių atliekų surenkama ir Maltoje, 
Ispanijoje bei Graikijoje. 

Nuo 2012 metų įsigaliojusioje ES direktyvoje numatyti gerokai aukštesni reikalavimai 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymui:  nuo 2016 m. valstybės narės turės užti-
krinti, kad būtų surenkama 45 proc. šalyje parduotos elektros ir elektroninės įrangos.

Nuo 2019 m. turės būti surenkama jau 65 proc. parduotos elektros ir elektroninės įran-
gos.  

s k a i č i a i

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos – pasenusi, sugedusi, nenaudojama elektros 
ir elektronikos įranga bei jos sudedamosios dalys. 

p a a i š k i n i m a i
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Į Alytaus regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną kasmet patenka ženkliai 
mažiau pavojingų atliekų. 

2012 metais į Alytaus regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną pateko 691 
tona elektros ir elektronikos atliekų. 2012 – 77, o 2014 – jau tik 45 tonos. 

2014 metais Alytaus regiono stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse surinkta 209 
tonos elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Tai – pustrečio karto daugiau nei 2012 me-
tais, kai šiose aikštelėse buvo surinkta vos 82 tonos elektros ir elektroninės įrangos atliekų.

Elektros ir elektronikos atliekų, kurios priimamamos stambiųjų ir  
kitų atliekų surinkimo aikštelėse, sąrašas

Kategorijos Elektros ir elektroninės įrangos atliekų pavyzdžiai

1. Stambių namų 
apyvokos prietai-
sų atliekos

Nebenaudojami ar sugedę šaldytuvai ir šaldikliai, skalbimo mašinos 
ir drabužių džiovyklos, indaplovės, elektrinės viryklės, mikrobangų 
krosnelės, elektriniai šildymo prietaisai (pvz., elektriniai radiatoriai), 
elektriniai ventiliatoriai, oro kondicionavimo prietaisai.

2. Smulkių namų 
apyvokos prietai-
sų atliekos

Nebenaudojami ar sugedę dulkių siurbliai, siuvimo, mezgimo, audimo 
ir kitokie tekstilės gaminių apdorojimo prietaisai, lygintuvai, skru-
dintuvai, keptuvės, smulkintuvai, kavamalės ir talpyklų ar pakuočių 
atidarymo ar sandarinimo įranga, elektriniai peiliai, plaukų kirpimo, 
džiovinimo, dantų valymo, skutimosi ir masažavimo prietaisai bei kiti 
kūno priežiūros prietaisai, rankiniai ir stalo laikrodžiai bei kita laiko 
matavimo ar fiksavimo įranga, svarstyklės.

3. IT ir telekomu-
nikacinės įrangos 
atliekos

Nebenaudojami ar sugedę  kompiuteriai (kartu su centriniu proceso-
riumi, pele, monitoriumi ir klaviatūra), kompiuterinės užrašų knygelės, 
delniniai kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo įranga, elektrinės ir 
elektroninės rašomosios mašinėlės, skaičiavimo mašinėlės, faksimili-
niai aparatai, telefonai, mobilieji telefonai, atsakiklių sistemos.

4. Vartojimo įran-
gos atliekos

Nebenaudojami ar sugedę  radijo aparatai, televizoriai, vaizdo kameros, 
vaizdo grotuvai, garso grotuvai, garso stiprintuvai, muzikos instrumen-
tai, fotoaparatai.

5. Apšvietimo 
įrangos atliekos

Perdegusios lempos, nebenaudojama ar sugedusi kita apšvietimo įran-
ga.

6. Elektrinių ir 
elektroninių įran-
kių atliekos

Nebenaudojami ar sugedę  vejos pjovimo ar kitų sodo darbų įrankiai, 
grąžtai, pjūklai, medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo įranga, 
kniedijimo, kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar 
panašios paskirties įrankiai, virinimo, litavimo ar panašios paskirties 
įrankiai, skystų ar dujinių medžiagų purškimo ar kitokio apdorojimo 
kitomis priemonėmis įranga.

7. Žaislų, laisva-
laikio ir sporto 
įrangos atliekos

Nebenaudojami ar sugedę  elektriniai traukinukai ar lenktyninių auto-
mobilių komplektai, rankiniai vaizdo žaidimų pultai, vaizdo žaidimai, 
elektrinių ar elektroninių komponentų turinti sporto įranga.

Pastaba. Šis atliekų sąrašas nėra baigtinis.
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Elektros ir elektroninės įrangos prietaisai, baterijos bei akumuliatoriai 
yra žymimi specialiu ženklinimo simboliu, nurodančiu, kad šias atliekas 
reikia rinkti atskirai, jų negalima šalinti su komunalinėmis atliekomis.

Kenksmingų medžiagų aptinkama daugelio elektros ir elektronikos 
prietaisų sudėtyje. Šaldytuvų korpusuose yra ne tik  freono, kuris ardo 
ozono sluoksnį, bet ir tepalų bei sunkiųjų metalų dulkių. Išmestiems elektros prietaisams 
yrant, dėl išorės sąlygų poveikio bei sąveikos su kitomis medžiagomis juose esantys meta-
lai, rūgštys ir kiti nuodingi elementai patenka į aplinką ir užteršia ežerus, upes, gruntinius 
vandenis, dirvožemį, orą. Visa tai neigiamai veikia žmonių sveikatą.

Užterštas oras ir vanduo gali tapti mirtinai pavojingas žmogui, ypač didelį pavojų jis 
kelia mažiems vaikams. Teršalais gali apsinuodyti ir gyvūnai.

Elektronikos ir elektroninės įrangos  atliekų daugėja sparčiausiai – 3 kartus greičiau nei 
kitų rūšių atliekų.  Jas panaudojant būtų galima gerokai padidinti antrinių žaliavų tiekimą 
rinkai. 

Nuolat  surenkant ir sistemingai tvarkant elektros ir elektroninės įrangos atliekas, būtų 
galima pakartotinai panaudoti televizoriuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose ir mobi-
liuosiuose telefonuose naudojamas medžiagas: auksą, sidabrą, varį ir retuosius metalus.

s u s i m ą s t y k

Užterštas vanduo gali būti mirtinai pavojingas ir žmonėms, ir gyvūnams.
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1. Kodėl buityje susidarančių elektros ir elektronikos įrangos atliekų negalima išmesti į bendruosius 
sąvartynus  ar tiesiog į lauką? Išvardinkite 3 priežastis.

2. Kaip atsikratyti elektros ir elektronikos įrangos atliekų?

3. Kokie reikalavimai keliami įmonėms, turinčioms teisę surinkti ir perdirbti elektros ir elektronikos 
įrangos atliekas?

4. Kuo naudingas elektros ir elektronikos atliekų perdirbimas?

5. Kokį reikalavimą kelia ES direktyva? Kodėl jis svarbus?

Ką galima padaryti pačiam? 

Nelaikyti namuose neveikiančių ir nenaudojamų elektroninių 
prietaisų: jie ne tik užima vietą, bet, laikui bėgant,  

tampa vis mažiau tinkami perdirbti.  
Prieš atiduodant seną elektros ar elektroninį prietaisą, būtinai reikia 
išimti pašalines jo dalis: dulkių surinkimo maišelį iš dulkių siurblio, 

elektros lemputes iš šviestuvų, elementus iš visų elektroninių 
prietaisų, rašalo kasetes iš spausdintuvų.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekas į surinkimo punktus bei 
aikšteles reikia pristatyti be pakuotės.

Senos elektroninės aparatūros negalima ardyti patiems.
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Gamtoje nėra nei 
apdovanojimų, nei bausmių – tik pasekmės.

R. G. Ingdersoll
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VAISTAI ŠIUKŠLIADĖŽĖJE VIRSTA NUODAIS 

Dar viena mūsų namuose 
susidarančių pavojingų atlie-
kų rūšis – tai medicinos ir 
farmacinės  atliekos. Far-
macinės atliekos – tai dau-
giausia pasenę, vartoti ne-
tinkami vaistai. Nors vaistų 
visuomet reikėtų pirkti tiek, 
kiek nurodė gydytojas, ir 
juos suvartoti, tačiau taip pa-
sielgti ne visada pavyksta ir 
nesunaudotų tablečių, lašų, 
gydomųjų tepalų vis tiek lie-
ka. 

Pasenusių vaistų negalima 
vartoti, bet jų negalima mes-
ti ir į šiukšlių dėžę kartu su 
kitomis atliekomis. Išmesti vaistai gali patekti į nenuovokių žmonių rankas ir tapti nuodais. 
Išmestais senais vaistais, jų palesę, gali apsinuodyti ir paukščiai, o tirpdami tokie vaistai 
juose esančiomis medžiagomis teršia orą ir dirvožemį.

Ne ką geresnė išeitis – supilti vaistus į klozetą. Antibiotikai bei antibakteriniai prepara-
tai, patekę į kanalizaciją, nužudo naudingus mikrobus ir gerąsias bakterijas valymo įrengi-
nių sistemose. 

Pasenusius vaistus reikia surinkti ir nunešti priduoti į vaistinę. Nuo 2014 metų pradžios 
Lietuvoje įsigaliojo įstatymo nuostata, pagal kurią visos vaistinės gyventojų atneštus ne-
tinkamus naudoti vaistus privalo priimti nemokamai. Už tolesnį šių atliekų tvarkymą mo-
kama iš valstybės biudžeto. 

Vaistinės iš gyventojų surinktus vaistus tolesniam tvarkymui perduoda atliekų tvarky-
mo įmonei, kuri farmacines atliekas saugiai sudegina specialiai tam pritaikytame įrenginy-
je. Taip tvarkant senus vaistus, juose esančios cheminės medžiagos nepatenka į gruntinius 
vandenis ar dirvožemį ir nedaro žalos gyvajai gamtai. 

Kartu su farmacinėmis  atliekomis į pavojingų atliekų kategoriją patenka ir medicinos 
atliekos. Daugiausiai jų susidaro gydymo įstaigose: ligoninėse, odontologijos kabinetuose, 
slaugos ir reabilitacijos įstaigose, laboratorijose.

Tačiau tokių atliekų gali susidaryti ir mūsų namuose, kai susižeidus tenka keisti tvarsčius, 
slaugyti ligonius ar gydyti sergančius gyvūnus. Šios atliekos – tvarsčiai, švirkštai – gal būti 
užkrėstos įvairiomis infekcijomis. Išmetus tokias atliekas kartu su kitomis ir nugabenus 

jas į sąvartyną, infekcijoms sukuriama terpė plisti ir 
daugintis, keliant pavojų aplinkai ir žmonėms. 

Valstybinės atliekų apskaitos duomenimis, Lietu-
voje per metus susidaro beveik pusantro tūkstančio 
tonų medicinos atliekų. 

Medicinos atliekų tvarkymas Lietuvoje dar nėra 
tinkamai sutvarkytas ir jų saugaus šalinimo pro-

Pasenusių vaistų nevalia mesti į šiukšlių dėžę.

Pasaulio sveikatos organiza-
cijos duomenimis maždaug 15-
25 proc. medicinos atliekų būna 
infekuotos. 

s u s i m ą s t y k
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blema nėra iki galo išspręsta. Todėl 
dalis tokių atliekų dar patenka į są-
vartynus. 

Kad jos būtų kuo mažiau kenks-
mingos, rekomenduojama tokias 
atliekas rinkti atskirai ir šalinti su-
pakuotas į sandarius maišus. Senus 
švirkštus reikia surinkti į sandarias 
plastiko talpas, kad nesusižeistų jas 
tvarkantys žmonės. 

Išrūšiuotos ir surinktos medi-
cinos atliekos naikinamos jas de-
ginant specialiose krosnyse labai 
aukštoje – 800900 laipsnių – tem-
peratūroje. Taip atliekos dezinfe-
kuojamos ir maksimaliai sumaži-
namas jų tūris. Deginami netinkami 
vartoti vaistai, tvarsliava, pirštinės, švirkštai, vamzdeliai, mėgintuvėliai, skalpeliai ir kitos 
medicinos atliekos. 

Nemaža dalis Lietuvos gydymo įstaigose surinktų medicinos atliekų deginama užsienio 
įmonėse. 

Slaugant naminius gyvūnus, susidaro medicinos atliekų. 
Jomis tampa ir tvarsčiai.

Farmacinės atliekos – ne-
tinkami vartoti vaistiniai pre-
paratai. 

Medicinos  atliekos – tai pa-
vojingos ir nepavojingos žmonių 
sveikatos priežiūros ir su ja susi-
jusių mokslinių tyrimų atliekos. 
Namuose tokios atliekos susida-
ro prižiūrint ir slaugant ligonius.

1. Kas sudaro farmacines ir medicinos atliekas?

2. Kodėl negalima išmesti senų vaistų? Išvardinkite ir pakomentuokite priežastis.

3. Kaip atsikratyti  farmacinių ir medicinos atliekų?

4. Kur dėsite seną, naudoti netinkamą termometrą?

5. Ar Jūsų namuose susidaro farmacijos ir medicinos atliekų? Kaip? Kokių? 

p a a i š k i n i m a i
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UŽDUOČIŲ SKILTIS

1. Perskaitykite skyrelį  Kiekvienai šiukšlei – savi namai ir parašykite 5 svarbiau-
sius šio skyrelio teiginius.

2. Suformuluokite skyrelio Kiekvienai šiukšlei – savi namai temą.

3. Suformuluokite skyrelyje Kiekvienai šiukšlei – savi namai keliamą problemą. 
Problemą formuluokite klausimo forma.

4. Pasidalinę į grupės parenkite plakato idėją tema Pavojingos ir nepavojingos 
atliekos. Grupėse aptartas idėjas pristatykite klasės draugams. Išklausę pastabas 
parenkite plakatą ir jį pristykite klasės draugams.

5. Išvardinkite, kokioms atliekų rūšims yra skirti konteineriai, esantys prie jūsų 
namų. Kokių jie spalvų?

6. Parenkite virtualią ekskursiją po atliekų rūšiavimo centrus. Ekskursijos metu 
pristatykite juose esančius konteinerius, kokias atliekas galima į juos mesti.

Ekskursijos vertinimo kriterijai:
Tema 
Žanras (ar tai ekskursija) 
Kalbos taisyklingumas    
Kalbos struktūra (įžanga, dėstymas, pabaiga) 
Estetinis vaizdas, kūrybiškumas 
Dermė tarp pateikties ir teksto (atitinka tai, kas rodoma ekrane, ir tai, apie ką kalbate) 
Laikas (34 min.) 
7. Pasiskirstykite į grupes ir sukurkite reklamą:
kokias atliekas galima mesti į popieriui ir kartonui skirtą konteinerį;
kokias atliekas galima mesti į plastmasei skirtą konteinerį;
kokias atliekas galima mesti į stiklui skirtą konteinerį.
 Reklama turėtų atitikti šiuos kriterijus:
  1. būti minimali ir įtikinanti;
  2. tinkamoje vietoje nupieštas konteinerio logotipas;
  3. turėti paaiškinančią frazę;
  4. būti sudaryta iš minimalaus žodžių kiekio.
8. Paruoškite 3-4 minučių įtikinamąją kalbą savo šeimos nariams, kodėl atliekas 

reikia mesti tik į joms skirtus konteinerius.
Pasakykite šią kalbą klasės draugams ir mokytojui.
9. Perskaitykite LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMĄ (1998 
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m. birželio 16 d. Nr. VIII-787, Vilnius;  nauja redakcija 2014-04-30) ir dirbdami po-
rose parenkite 3-4 min. atskirų jo straipsnių pristatymą. 

10. „Ir štai mažojo princo planetoje buvo siaubingų sėklų… baobabų sėklų. Jos buvo 
užkrėtusios visą planetos žemę. Mat jei baobabo imsiesi per vėlai, paskui niekaip juo 
neatsikratysi. Jis užkariaus visą planetą. Tiesiog pervers ją savo šaknimis. <...>Baoba-
bus turi prisiversti rauti nuolat, vos tik gali juos atskirti nuo rožių krūmų: kol jaunučiai, 
vienų ir kitų daigai nepaprastai panašūs. Darbas labai nuobodus, bet labai lengvas.“ 
Antoine de Saint-Exupéry. Mažasis princas. Vilnius: Alma littera, 2011.

Perskaitę kūrinio ištrauką parašykite laišką mažajam princui  ir remdamiesi ži-
niomis apie atliekų kompostavimą paaiškinkite, kaip jis turėtų atsikratyti išrautų 
baobabų ūglių.

Rašydami laišką nepamirškite kreipinio, prisistatymo, rašymo tikslo, parašę būtinai pa-
sirašykite.

11. Užpildykite lentelę.

Atliekos Skiriasi Panašu

Biologinės 
kilmės 
atliekos

Nebiologinės 
kilmės 
atliekos

12. Perskaitę skyrelį Kokie pavojai glūdi šiukšlėse? išvardinkite, kokie pavojai glū-
di šiukšlėse (pavojingose atliekose). Remdamiesi pateikta medžiaga aptarkite, kaip 
jų galima išvengti. 

Iš klasėje pateiktų pasiūlymų sudarykite ,,Minčių žemėlapį“ ir remdamiesi juo sukurkite 
komiksą „Šiukšlyno siaubūnai“.

13. Perskaitę skyrelį Kokie pavojai glūdi šiukšlėse? parašykite ekologinio ženklini-
mo sistemos ženklų komentarus. Ką jie reiškia? Kodėl?

14. Sukurkite savo ekologinį ženklą. Jį pakomentuokite. Paaiškinkite, ką jis galėtų 
žymėti.

15. Dirbdami grupėse parenkite informacinę televizijos laidą apie buityje susida-
rančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Rengdami laidą naudokite vaizdus, 
paveikslėlius, plakatus, brėžinius, piešinius, nuotraukas, lenteles, simbolius, preki-
nius ženklus.

Į parengtų laidų pristatymą pasikvieskite ir savo tėvelius.
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Atliekų, kurias reikia gabenti į 
Stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles, sąrašas

Rūšis Atliekos

Cheminių medžiagų 
atliekos

Kosmetikos ir parfumerijos, dezinfekavimo, plovimo, minkštinimo priemo-
nių tara su joje esančiais skysčiais ir medžiagomis. 
Automobilių ir mechanizmų kosmetikos ir priežiūros priemonių tara su joje 
esančiais skysčiais ir medžiagomis.
Augalų priežiūros priemonių tara su joje esančiais skysčiais ir medžiagomis.
Dažų, gruntų, valiklių, skiediklių, ploviklių ir kitų medžiagų, skirtų pavir-
šiams apdoroti, tara su joje esančiais skysčiais ir medžiagomis.
Fotografijos atliekos specialioje arba plastikinėje taroje su joje esančiais 
skysčiais ir medžiagomis.
Benzinas ar kitos medžiagos, naudotos plovimui ar valymui, taroje.
Žinomos medžiagos ir skysčiai, kuriais norima atsikratyti, bet nežinoma 
kaip. 
Graužikų ir kitų kenkėjų naikinimo medžiagos kartu su tara. 

Maitinimo elementai Visi maitinimo elementai, baterijos, prietaisai su baterijomis ir t.t.

Akumuliatoriai
Automobilių, prietaisų, žemės ūkio mašinų ir įrenginių visų tipų ir sudėties 
akumuliatoriai, baterijos kartu su užpildais ir skysčiais. Įrenginiai ir prietai-
sai, kuriuose yra akumuliatoriai su užpildais ir skysčiais.

Dienos šviesos lem-
pos Visų tipų dienos šviesos lempos.

Tepalo filtrai ir 
tepalai

Automobilių, žemės ūkio technikos, įvairiausių įrengimų tepalų filtravimo 
medžiagos ir detalės.
Tepalo filtrai.
Naudoti tepalai.
Tepalų mišiniai su vandeniu ir kitais nežinomais skysčiais.
Tepalais užterštos medžiagos ir skudurai.

Elektronikos ir bui-
ties technika

Neišardyta ir neiškomplektuota buityje ir namų  ūkyje naudojama elektroni-
nė aparatūra ir buities technika: šaldytuvai, televizoriai, elektronika, viry-
klės, buities technika su freonu.

Mediena, apdorota 
pavojingomis me-
džiagomis

Sodų, daržų, kiemų mediniai, įvairiomis cheminėmis medžiagomis impre-
gnuoti įrenginiai. 

Statybos atliekos Statybinės mineralinės kilmės atliekos, statybinės medžio atliekos, kitos 
medžio atliekos.

Didžiosios atliekos 
Nebenaudojami baldai, langai, durys, dviračiai, kilimai, radiatoriai, auto-
mobilinės kėdutės, vežimėliai, talpos ir kitos buityje susidarančios didelių 
matmenų atliekos.

Žaliosios atliekos Sodo, daržo atliekos.
Gumos atliekos Padangos.
Antrinės žaliavos, 
įskaitant pakuotes Metalo, stiklo, plastiko, popieriaus atliekos, PET buteliai. 

Tekstilės atliekos Drabužiai, avalynė, patalynė, užuolaidos, pliušiniai ir tekstiliniai žaislai, teks-
tiliniai namų apyvokos daiktai: rankšluosčiai, staltiesės ir kt. 
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Neišrūšiuotų atliekų keliai
MECHANINIS RŪŠIAVIMAS IR BIOLOGINIS APDOROJIMAS. 

KAS TAI? 

Rūšiuoti atliekas 
pastaruoju metu tapo 
populiaru, patrauklu 
ir net madinga. Bet 
ne visi jas rūšiuoja, 
o netgi ir rūšiuojant 
bei kruopščiai atski-
riant plastiką, stiklą 
ir popierių, didžią-
sias, pavojingas ir kito-
kias atliekas išgabenus 
į stambiųjų atliekų su-
rinkimo aikšteles, ža-
liąsias sukompostavus 
dar lieka dalis atliekų. 
Anksčiau jas buvo gali-
ma vadinti tiesiog  pa-
čiomis  nelaimingiausiomis, nes visos neišrūšiuotos atliekos pasmerktos pakliūti į sąvarty-
ną ir ten be jokios naudos daugelį metų pūti. 

Dabar situacija jau yra pasikeitusi ir žmonių neišrūšiuotos atliekos nepilamos tiesiai į 
sąvartyną, jos pirmiausia patenka į specialius mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdo-
rojimo įrenginius. Kol kas tokie įrenginiai Lietuvoje veikia tik Alytaus regione.  

Lietuvos valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatyta, kad iki 2016 metų tokie įren-
giniai turi pradėti veikti visuose 10 mūsų šalies regioninių atliekų tvarkymo centrų. Lie-
tuvoje veikiančiuose mechaninio rūšiavimo įrenginiuose bus galima išrūšiuoti maždaug 1 
mln. tonų mišrių komunalinių atliekų.

Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose išrūšiuotos atliekos tvarkomos taip, kad darytų kuo 
mažesnį neigiamą poveikį aplinkai: degios gabenamos į atliekų deginimo gamyklas, sąvar-
tyne šalinami tik jų pelenai.

Mechaniniuose įrenginiuose iš bendro atliekų srauto atskirtos biologiškai skaidžios 
atliekos apdorojamos  ir virsta kompostu, o iš gamybos proceso metu susidariusių metano 
dujų gaminama šilumos ir elektros energija.  

Biologiškai skaidžias atliekas galima perdirbti keliais būdais: mechaniškai apdirbant 
atliekas ir jas kompostuojant vienu seniausių metodų – atviru būdu, apdirbant ir kom-
postuojant intensyviuoju būdu, kai kompostuojama uždaruose tuneliuose, ar apdirbti jas, 
naudojant anaerobinį fermentavimą, kai atliekos specialiomis sąlygomis pūdomos tune-
liuose filtravimui naudojant bakterinį mišinį, o susidariusias biodujas naudojant energijos 
gamybai.  

Biologiškai skaidžios atliekos – tai įvairios gamtoje suyrančios buities ir sodo atliekos: 
vaisių ir daržovių gabaliukai, žievės, kiaušinių lukštai, arbatos pakeliai, kavos tirščiai bei jos 

Žmonių neišrūšiuotos atliekos nepilamos tiesiai į sąvartyną, jos 
pirmiausia patenka į specialius mechaninio rūšiavimo ir biologinio 
apdorojimo įrenginius.
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filtrai, kartonas ir kiti popieriaus 
gaminiai, suplėšytas popierius, 
kiaušinių dėklai, naminių grau-
žikų (žiurkėnų, jūrų kiaulyčių) 
natūralūs pakratai, triušių, vištų, 
arklių, karvių mėšlas, augalų la-
pai, nupjauta žolė, smulkios ša-
kos, kankorėžiai, gilės, spygliai, 
piktžolės, sena vazonų žemė.

Biologiškai skaidžios atliekos 
sudaro daugiau kaip trečdalį komunalinių atliekų kiekio ir jų vis daugėja, o Europos Są-
jungos teisės aktai reikalauja, kad šios atliekos būtų išskirtos iš bendro srauto, apdorotos 
ir panaudotos energijai gaminti – kodėl sąvartynuose turi pūti ir aplinką teršti tai, iš ko 
galima gauti naudą.  

Pagrindinis mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių naudojimo tikslas 
ir yra iš neišrūšiuotų, perdirbti netinkamų atliekų gauti energiją, užuot vertus jas į sąvar-
tynus.  

Pirmoji valstybė, pradėjusi naudoti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, buvo 
Vokietija. Vėliau jie paplito Austrijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Olandijoje. XXI amžiaus pra-
džioje šie įrenginiai pradėti statyti ir daugelyje kitų valstybių. Tokiuose įrenginiuose per 
metus jau perdirbama beveik 40 mln. tonų atliekų. 

Mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo renginių atsiradimas reiškia visiškai 
naują atliekų tvarkymo kokybę. Galima sakyti, kad šie įrenginiai padeda apsisaugoti nuo 
šiukšlinimo ir aplinkos teršimo, nes jų neturint atliekas tektų versti į sąvartynus, kurie 
pilnėja labai greitai. 

Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai yra tarsi tarpinė stotelė, filtras, kurio ne-
praėjusios komunalinės atliekos negali patekti į sąvartyną, nors greičiausia jos ten ir neno-
ri – koks malonumas be naudos gulėti ir pūti. 

Mechaninio rūšiavimo įrenginiai – tai įrenginiai, kuriuose išrūšiuojamos į sąvartyną 
atvežtos komunalinės atliekos, atskiriant tinkamas perdirbimui ar kitam panaudojimui, 
įskaitant ir antrines žaliavas.

Biologinio apdorojimo įrenginiai – tai įrenginiai, kuriuose aerobiniu arba anaerobi-
niu fermentavimo būdu skaidomos ir apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos. 

Biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskai-
dytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės,  žaliosios, popieriaus 
ir kartono, medienos, natūralių audinių, biologiškai skaidžios gamybos atliekos, nuotekų 
dumblas. 

Anaerobinis apdorojimas (rauginimas, fermentavimas) – biologiškai skaidžių atlie-
kų irimas anaerobinėmis sąlygomis, kai dėl kompleksinių biologinio, mikrobiologinio, bio-
cheminio ir fizinio-cheminio procesų poveikio yra biologiškai skaidžios atliekos, išsiskiria 
metanas, anglies dvideginis, gali išsiskirti sieros vandenilis, amoniakas ir susidaro anaero-
binis raugas.

p a a i š k i n i m a i

Netvarkant biologiškai skaidžių atliekų, sąvarty-
nas pripildomas mažiau nei per 7 metus. 

Naujo sąvartyno įrengimas kainuoja daugiau kaip 
5 milijonus eurų. 

Tvarkant biologiškai skaidžias atliekas, sąvartyno 
eksploatavimo laikas pailgėja daugiau kaip 11 metų. 

s k a i č i a i
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Mechaninio rūšiavimo įrenginiai Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
technologijų centre buvo pradėti statyti 2013 metais. Kartu su simboline šių 
pirmųjų visoje Lietuvoje įrenginių kapsule buvo įkastas ir laiškas ateities 
kartoms.  

Šiandien, 2013 metų  gruodžio 12 dieną, čia įbetonuojama simbolinė kapsulė žymi ne 
tik pirmųjų Lietuvoje mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių, bet ir naujos – švares-
nės ir saugesnės – eros pradžią. 

Suvokdami savo atsakomybę už žemę ir aplinką, kurioje gyvename ir kurią paliksime 
po savęs, mes statome šį objektą, kad visa, kas mus supa, nebūtų užteršta ir visa, kas žmo-
gaus ir gamtos sukurta, išliktų Jums, radusiems ir skaitantiems šį laišką. 

Šie Alytaus rajono Takniškių kaime statomi mechaninio biologinio apdorojimo įren-
giniai iš bendro atliekų srauto išskirs biologiškai skaidžias atliekas, kurios bus perdirba-
mos pažangiu ir efektyviu sausuoju anaerobiniu fermentavimo būdu ir panaudojamos 
energijai gaminti. Jos nebepateks į sąvartyną.  

Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai statomi bendru septynių savivaldybių: 
Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų, įstei-
gusių atliekų tvarkymo bendrovę  Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, rūpesčiu, 
padedant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.  

Mechaninio apdorojimo įrenginius stato Alytaus bendrovė „Dzūkijos statyba“ kartu su 
Alytaus bendrove „Alkesta“ ir olandų įmone „Colubris Technologies B.V.“. Statybos sutartis 
pasirašyta 2012 metų gruodžio 11 dieną, įrenginiai bus baigti statyti 2014 metų gruodį. 

Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo statybos sutartis pasirašyta 2013 metų gegu-
žės 21 dieną. Šiuos įrenginius per 23 mėnesius pastatys bendrovė „Axis Industries“ kartu 
su jungtinės veiklos partneriais iš Olandijos „Waste Treatment Technologies“. Juose per 
metus bus apdorojama 23 tūkstančiai tonų biologiškai suyrančių atliekų, kurių didžiau-
sią dalį sudaro maisto atliekos.

Šiandien, įbetonuodami šią kapsulę, mes atverčiame naują atliekų tvarkymo istorijos 
puslapį, kurį skaitydami jūs įvertinsite mūsų pastangas išsaugoti švarią ir tvarią aplinką. 

Naujieji mechaninio rūšiavi-
mo įrenginiai (nuotr.) regione 
buvo pastatyti mažiau nei per 
dvejus metus.  

O iki tol atliekų tvarkymo 
technologijų centre veikė laiki-
noji atliekų rūšiavimo linija. Į ją 
buvo vežamos žmonių neišrū-
šiuotos komunalinės atliekos, iš 
kurių buvo išskiriamos antrinės 
žaliavos, biologiškai suyrančios 
bei degiosios atliekos, kurios jau 
nebepatekdavo į sąvartyną. 

2014 metais pradėti eksploatuoti šiuolaikiški mechaninio rūšiavimo įrenginiai ir at-
verstas naujas Alytaus regiono atliekų tvarkymo istorijos puslapis, kurį rašome mes visi, 

Šį laišką pasirašė visų septynių regiono savivaldybių vadovai.
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gyvendami jau švaresnėje, saugesnėje, mažiau 
teršiamoje aplinkoje. 

Į mechaninio rūšiavimo įrenginius patenka 
visos surinktos mišrios komunalinės atliekos. 
Juose automatiškai atskiriamos perdirbimui ir 
kitam panaudojimui tinkamos, degiosios, biolo-
giškai skaidžios atliekos. Visos jos smulkinamos 
ir tvarkomos atskirai: degios – vežamos deginti, 
tinkamos perdirbti atiduodamos perdirbimui. 

Biologiškai skaidžios atliekos apdorojamos 
ir kompostuojamos 2015 metais pradėjusiuose 
veikti biologinio apdorojimo įrenginiuose, 
kurie veikia 24 valandas per parą, visas jų val-
dymo procesas yra kompiuterizuotas. 

Biologiškai skaidžios atliekos Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo technologijų centre sumontuo-
tuose biologinio apdorojimo įrenginiuose apdo-
rojamos vienu pažangiausių pasaulyje sausuoju 
anaerobiniu būdu. 

Jį naudojant iš bendro atliekų srauto at-
skirtos biologiškai skaidžios atliekos patenka į 
tunelį primenantį sandarų rezervuarą, kuriame 
vienu metu telpa beveik 200 tonų atliekų. Jame 
palaikoma reikiama temperatūra, gaminasi 
bakterijos ir maždaug tris savaites vyksta atlie-
kų fermentavimosi procesas. Jo metu formuojasi 
metano dujos, iš kurių vėliau gaminama šilumos 
ir elektros energija. 

Po trijų savaičių fermentavimo rezervuaras 
atidaromas ir atliekos patenka į kitą – kompos-
tavimo – tunelį-rezervuarą, kuriame jos maž-
daug 2-3 savaites džiovinamos. Šiam procesui 
pasibaigus atliekos vežamos į brandinimo aikš-
telę, kur toliau tvarkomos, kol iš jų gaunamas 
galutinis produktas – kompostas. 

Jeigu pasitaiko nelabai užterštos atliekos ir 
kompostas būna pakankamai kokybiškas, jis 
naudojamas tręšimui. Jei pasitaiko netinkamos 
sudėties atliekos, turinčios daug priemaišų, iš jų 
pagamintas kompostas naudojamas sąvartyno 
sluoksniams perdengti.  

Sluoksniams perdengti naudojami ir sude-
gintų degiųjų atliekų pelenai. Įprastų atliekų 
į sąvartyną dabar patenka labai mažai. Dėl 
to aplinka tampa ir švaresnė, ir gražesnė, nes 
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anksčiau pasitaikydavo, kad į sąvartyną išpiltas 
atliekas – plastiko maišelius, popierių – išnešio-
davo smarkus vėjas, o darbuotojams jas tekdavo 
ilgai ir sunkiai rankioti nuo pakelės medžių ir 
krūmų. Dabar tokios grėsmės nebeliko.   

Alytaus regiono atliekų tvarkymo technolo-
gijų centre veikiančiuose biologinio apdorojimo 
įrenginiuose per metus gali būti apdorojama 
maždaug 20 tūkstančių tonų atliekų – tiek jų  
regione per metus ir susidaro. 

Šiuose įrenginiuose bus apdorojamos ir mais-
to atliekos, kurios jau artimiausiais metais turės 
būti surenkamos atskirai nuo kitų atliekų. Vals-
tybiniame atliekų tvarkymo plane numatyta, 
kad atskiros maisto ir virtuvės atliekų surinkimo 
sistemos regionuose ar savivaldybėse turi būti 
sukurtos iki 2018 metų. 

Vos pradėjusiuose veikti Alytaus mechaninio 
apdorojimo įrenginiuose per pirmąjį 2015 metų 
pusmetį buvo išrūšiuota beveik 18 tūkst. tonų 
atliekų. 

Vidutiniškai per mėnesį išrūšiuota maždaug 3 
tūkst. tonų atliekų. 

Iš žemiau esančioje lentelėje pateikiamų 
duomenų matyti, kokių rūšių atliekų į 
mechaninio rūšiavimo įrenginius patenka ir 
išrūšiuojama daugiausia. 

Stambiagabaritės atliekos 3,05 %

Metalai 1,47 %

PET pakuotės 0,89 %

Degios atliekos 27,53 %

Biologiškai skaidžios atliekos 53,85 %

Šalinimui likusios atliekos 12,47 %

Nuotraukose – atliekų rūšiavimo ir apdorojimo 
procesas mechaninio rūšiavimo ir biologinio 

apdorojimo įrenginiuose.
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1. Kokios atliekos anksčiau vadintos pačiomis nelaimingiausiomis? Kodėl?

2. Kam naudojami mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai? Atsakymą pagrįskite.

3. Kaip galima panaudoti skaidžiąsias atliekas? Išvardinkite jų perdirbimo būdus.

4. Ar tikrai mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo renginių atsiradimas reiškia visiškai naują 
atliekų tvarkymo kokybę? Atsakymą pagrįskite skyrelyje pateiktais faktais.

5. Ką gali padaryti kiekvienas sąmoningas žmogus, kad gyventume saugesnėje ir gražesnėje aplinko-
je?  O ką darote jūs?

Ko gero, perskaičius šį skyrių, ne vienam kilo klausimas: jeigu yra įrenginiai, kurie rū-
šiuoja atliekas, tai gal patiems namuose ar mokyklose jų rūšiuoti jau nebereikia. Dar ir kaip 
reikia! – sako specialistai. 

Juk jokie įrenginiai nėra ir nebus protingesni už žmogų ir tik nuo mūsų priklauso, ar tie 
įrenginiai sėkmingai veiks. Juk jie neskirsto atliekų pagal rūšis: atskiria jas tik pagal dydį, 
svorį, atpažįsta metalą, bet neatpažįsta stiklo, nes jo mišrių atliekų konteineryje nė neturė-
tų būti. 

Specialistai pabrėžia, kad pradėjus veikti įrenginiams žmonės rūšiuoti atliekas turi dar 
atsakingiau, nes netyčia į mišrių atliekų konteinerį išmestas gelžgalys, vinis ar stiklo šukė 
gali sugadinti brangiai kainuojančius įrenginius. 

Svarbu prisiminti, kad į mechaninio rūšiavimo įrenginius yra vežamos tik mišrios atlie-
kos. Jos būna užterštos, prastesnės kokybės ir dažnai tolesniam perdirbimui jau nebetinka. 
O žmonių išrūšiuotos pakuotės ir antrinės žaliavos perdirbimui labai reikalingos ir naudin-
gos. Be to, tvarkyti atliekas, jas rūšiuojant namuose, yra pigiau.  

Visi įstatymai ir taisyklės numato, kad atliekų turėtojas atliekas pirmiausia privalo tvar-
kyti pats! Tą ir darykime!

k a i p  e l g t i s

Tobulėjant technologijoms, atliekas rūšiuoti reikia dar atsakingiau. 
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NIEKAM NEREIKALINGŲ ATLIEKŲ PRIEGLAUDA 

Pasaulis turi gražų norą – gy-
venti be sąvartynų. Apie tai sva-
joja pažangiausi ir sąmoningiausi 
žmonės, kurie suvokia realią aplin-
kos užterštumo grėsmę ir ieško 
būdų nuo jos apsisaugoti. Bet, kad 
šis noras taptų realybe, reikės dar 
ilgokai palūkėti ir visiems kartu 
paplušėti, nes kol kas sąvartynai, 
kaip ir atliekos, yra neatskiriama 
žmonių gyvenimo dalis. 

Labai negraži ir brangi dalis. 
Negraži, nes didžiulės atliekų krū-
vos rodo besaikį žmonių vartoji-
mą, bereikalingą pirkimą, godų norą turėti kuo daugiau daiktų ir naikinti gamtą tam, kad 
tie daiktai būtų pagaminti. Brangi, nes įrengti ir tinkamai prižiūrėti sąvartynus, kurie keltų 
minimalią grėsmę aplinkai, yra labai brangu.   

Sąvartynas – tai niekam nereikalingų atliekų prieglauda, kurioje atsidūrusios jos pri-
verstos dūlėti, kol sunyksta, nes niekam daugiau netinka. 

Kokios atliekos gali būti šalinamos sąvartynuose, numato sąvartynų eksploatavimo taisy-
klės.  Šios taisyklės komunalinių atliekų sąvartynuose draudžia šalinti skystas, sprogstamą-
sias, oksiduojančias, labai degias, degias, ėsdinančias, infekuotas ir kitas medicinines atliekas, 
ozono  sluoksnį ardančias medžiagas, padangas, sodų, parkų  ir  želdinių tvarkymo biologiš-
kai skaidžias atliekas. Kur reikia dėti tokias atliekas, jau aptarėme ankstesniuose skyriuose. 

Nepavojingų atliekų sąvartynuose galima šalinti tik nepavojingas atliekas!
Atliekų šalinimas sąvartynuose – pats blogiausias ir grėsmingiausias atliekų šalinimo 

būdas. Nors neretai jis vadinamas geriausiu iš blogiausių atliekų tvarkymo variantu: leisti 
atliekoms patekti į sąvartynus yra blogai, bet šalinti jas specialiai tam įrengtose vietose – 
geriau nei mesti bet kur.

Pilant ar metant  atliekas specialiai joms neįrengtose vietose, lietaus vanduo, persisun-
kęs per šiukšles, patenka į požeminius vandenis ir gali juos užteršti. Todėl nelegalūs sąvar-
tynai, kokių dar labai daug yra mažai išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse, kelia didelę 
grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Daugelį metų atliekų šalinimas buvo pagrindinis ir vienintelis jų tvarkymo būdas. Jis ne-
pamirštas ir iki šiol, tik sąvartynams keliami labai griežti reikalavimai, kuriamos pažangios 
atliekų surinkimo bei perdirbimo sistemos, kad jiems įrengti reikalingi žemės plotai būtų 
kuo mažesni. 

Svarbiausias reikalavimas naujai įrenginėjamiems sąvartynams – užtikrinti, kad iš atlie-
kų išsiskiriantys teršalai nepatektų į aplinką. Prieš įrengiant sąvartyną pirmiausiai yra 
atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.  Jo metu įvertinama, kokią įtaką konkrečioje 
vietoje įrengiamas sąvartynas turės aplinkai ir žmonių sveikatai.  

Sąvartynai įrenginėjami ten, kur yra tankus, nelaidus gruntas, dažniausiai – molis. Šis 
natūralus pagrindas sutvirtinamas storu izoliuojančiu žemės sluoksniu, užtikrinančiu vi-
sišką sandarumą, arba polietileno plėvele. 

Alytaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas.
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Sąvartyno dugne įrengiamos sis-
temos, kurios kaupia ir pašalina 
yrančių atliekų išskiriamas medžia-
gas, surenka ir apdoroja per šiukš-
les persisunkusį lietaus vandenį ir 
kitus skysčius. Šios teršalų nuote-
kos vadinamos filtratu. 

Filtrate būna sunkiųjų metalų, ne-
išsioksidavusių organinių medžia-
gų, azoto junginių ir kitokių teršalų. 
Naudojantis sąvartyne įrengtomis 
sistemomis filtratas yra surenka-
mas ir valomas valymo įrenginiuo-
se, taip užkertant kelią požeminio 
vandens teršimui.  

Sąvartynas yra suskirstytas į ats-
kiras dalis, kurios užpildomos paeiliui, taip užtikrinant, kad užterštas  vanduo  ir  filtratas  
bus  surenkami  atskirai nuo neužteršto vandens. 

Sąvartyne išpiltos atliekos yra nuolat tvarkomos: jos sustumdomos ir suspaudžiamos. Su-
sikaupus dideliam atliekų kiekiui ir joms pūvant, pradeda formuotis gamtinės dujos – bio-
dujos. Dažniausiai – metano dujos, kurios surenkamos, išvalomos ir panaudojamos elektros 
ar šilumos energijai gaminti.  Jei susiformavusių dujų panaudoti negalima, jos sudeginamos.

Lietuvoje šiuo metu veikia 11 regioninių sąvartynų, atitinkančių aplinkosaugos reikala-
vimus. Atliekų šalinimas aplinkosaugos reikalavimų neatitinkančiuose sąvartynuose nu-
trauktas nuo 2009 metų. 

Sąvartynams reikalinga nuolatinė priežiūra, o tam reikia papildomų išlaidų. 
Netgi saugiuose, pagal visus šiuolaikiškus reikalavimus įrengtuose sąvartynuose nuolat 

vyksta procesai, kurie daro poveikį aplinkai. 
Neigiamas poveikis ypač sustiprėja dėl to, kad kartu su buitinėmis atliekomis į sąvarty-

nus vis dar patenka ir pavojingos atliekos, kurias šalinti ten draudžiama, nes iš jų išsiski-
riančios medžiagos yra labai kenksmingos.

Pripildžius sąvartynus, reikia įrengti naujus, o tai labai brangiai kainuoja. 
Net uždarytus sąvartynus, į kuriuos nebevežamos naujos šiukšlės, reikia prižiūrėti dar 

mažiausiai 30 metų. Jų vietoje negalima statyti nei gyvenamųjų namų, nei gamyklų. 
Atliekų šalinimo sąvartynuose atsisako vis daugiau išsivysčiusių šalių, kurios didžiąją 

surinktų atliekų dalį perdirba, panaudoja jas energijos gamybai. 

Biodujos – dujos, kurios išsiskiria rūgstant ar 
pūvant organinėms medžiagoms. 

Filtratas – sąvartyne pūvant atliekoms ir vei-
kiant krituliams susidarantis skystis, kuriame yra 
sunkiųjų metalų, neišsioksidavusių organinių me-
džiagų ir kitokių teršalų. 

Poveikio aplinkai vertinimas – planuojamos 
ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustaty-
mas, apibūdinimas ir įvertinimas. 

Sanitarinė apsaugos zona – aplink staciona-
rų taršos šaltinį esantis žemės plotas, kuriame ga-
lioja nustatytos specialiosios sąlygos. 

p a a i š k i n i m a i

Pagal visus aplikosauginius reikalavimus sutvarkytas ir uždarytas Takniškių sąvartynas.
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Alytaus regione veikia saugus nepavojingų atliekų sąvartynas. Tai – vie-
nintelė atliekų šalinimo vieta regione, atitinkanti jai keliamus reikalavi-
mus. Niekur kitur neišrūšiuotos komunalinės atliekos negali būti vežamos 

i r pilamos. 
Sąvartynas įrengtas taip, kad darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai. Jame įrengtas san-

darus dugnas su filtrato drenažo sistema, nepraleidžiančia teršalų į žemės gelmes. Tin-
klais surinktos sąvartyno filtrato nuotekos nukreipiamos į filtrato kaupimo talpą, o iš 
jos – į nuotekų siurblinę. Iš nuotekų siurblinės jos buitinių nuotekų linija patenka į Alytaus 
miesto biologinius nuotekų valymo įrenginius. 

Sąvartyne yra šiuolaikiška technika, leidžianti tinkamai tvarkyti atliekas, apskaičiuoti 
jų kiekius.  

Visos į sąvartyną atvežtos atliekos yra pasveriamos specialiomis automobilinėmis 
svarstyklėmis. Jomis galima pasverti iki 60 t krovinį. Svarstyklės prijungtos prie kompiute-
rinės sistemos, kuri registruoja atvežtų atliekų rūšis bei kiekius. 

Sąvartynas suskirstytas į nedideles sekcijas, į kurias kraunamos atliekos, todėl jos ne-
pasklinda visoje sąvartyno teritorijoje. Supylus atitinkamą atliekų kiekį, jos perdengiamos 
grunto ar kitokių medžiagų, pavyzdžiui: susmulkintų statybos atliekų, gatvių sąšlavų, trę-
šimui netinkamo komposto, tarpsluoksniais.   

Anksčiau sąvartyne išpiltos atliekos būdavo sustumiamos buldozeriu ir sutankinamos 
kompaktoriumi (tankintuvu), suspaudžiamos, kad negautų oro, neirtų ir neskleistų blogo 
kvapo, kad jose nesiveistų graužikai. Dabar, pradėjus veikti mechaninio rūšiavimo ir bio-
loginio apdorojimo įrenginiams, sąvartyne daugiausia šalinami sudegintų atliekų pelenai 
ir biologiškai skaidžių atliekų kompostas. 

Visa sąvartyno teritorija yra aptverta tvora ir pašaliniams asmenims jame lankytis 
draudžiama. 

Transporto priemonės, atvežusios ir išpylusios atliekas, važiuoja į ratų plovimo ir dezin-
fekavimo zoną. Visos atliekas atgabenusios mašinos iš sąvartyno gali išvažiuoti tik nuplo-
vus ir dezinfekavus ratus. 

Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos tik apdorotos Alytaus 
regione susidarančios nepavojingos komunalinės atliekos ir nepavojingos gamybinės 
atliekos iš įmonių, kurių perdirbti ar panaudoti energijos gamybai nėra techninių galimy-
bių bei pajėgumų.

Jame šalinamų atliekų pastaraisiais metais sparčiai mažėja. Taip yra todėl, kad žmonės 
turi galimybę rūšiuoti atliekas namuose, aktyviai dirba ir Kontrolės padalinys, veikia rū-
šiavimo bei apdorojimo technologijos. 
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Sąvartynų naikinimo metas

Dabar veikiantis regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas įrengtas šalia 
senojo, nuo 1986 metų veikusio Takniškių sąvartyno, kuris buvo uždarytas. 

Senojo sąvartyno atliekomis jau buvo užterštas maždaug 12 hektarų žemės plotas. Senasis 
sąvartynas, į kurį buvo gabenamos tik Alytaus miesto atliekos, užėmė 26 hektarų žemės plotą.  

Uždarant šį didžiausią regione sąvartyną, atliekos buvo sustumdytos į gerokai mažesnį 
– 4 hektarų – žemės plotą ir senojo sklype pradėtas įrenginėti naujasis sąvartynas. 

Sustumdytų atliekų kaupas buvo uždengtas specialia danga su dujų drenažiniu, izolia-
ciniu, prasisunkusio kritulių vandens filtraciniu, gruntiniu ir augaliniu vejos sluoksniais, 
įrengtos nuotekų surinkimo, filtratų sistemos, žiedinis kelias, sutvarkyta papėdės zona, 
padarytas  dirvožemio sluoksnis ir užsėta žolė. 

Naujasis regioninis sąvartynas įrengtas ir atidarytas 2007 metais.  Į šį sąvartyną gabe-
namos atliekos iš visų septynių regiono savivaldybių. Jų teritorijose buvę 22 seni, apleisti, 
aplinkosaugos reikalavimų neatitinkantys sąvartynai uždaryti. 

Senieji sąvartynai buvo uždaromi, siekiant užkirsti kelią tolesnei aplinkos taršai. Jie 
neatitiko elementarių aplinkosaugos bei sanitarijos-higienos reikalavimų.  Buvo įrengti 
netinkamose vietose, neatitiko techninių sąlygų ir neturėjo eksploatacijai tinkamos tech-
nikos. Todėl kėlė tiesioginį ir netiesioginį pavojų žmonių sveikatai bei aplinkai, teršė orą, 
paviršinius ir gruntinius vandenis, dirvožemį. 

Iš 10 senųjų sąvartynų atliekos buvo surinktos ir išvežtos ten, kur joms saugoti yra tin-
kamesnės sąlygos. Taip padaryta todėl, kad šie sąvartynai buvo aplinkai jautriose vietose: 
saugomose teritorijose, netoli vandens telkinių ar prie negiliai esančio gruntinio vandens. 

Kiti 12 sąvartynų buvo uždaryti, izoliuojant atliekas, kad į jas iš išorės nepatektų van-
duo, nesusidarytų filtratas, nesigamintų dujos ir būtų išvengta sąlyčio su aplinka. 

Alytaus regione uždaryti senieji sąvartynai
 
Alytaus rajono savivaldybėje: 
Giluičių (Simno seniūnija)
Žvirgždėnų (Daugų seniūnija)
Druskininkų savivaldybėje: 
Balainės (Viečiūnų seniūnija)
Lazdijų rajono savivaldybėje:
Kailinių (Veisiejų seniūnija)
Palazdijų (Lazdijų seniūnija)
Aštriosios Kirsnos (Būdviečio seniūnija)
Kapčiamiesčio (Kapčiamiesčio seniūnija)
Kaženių-Kučiūnų (Kučiūnų seniūnija)
Krasenkos (Krosnos seniūnija)
Smalininkų (Šeštokų seniūnija)
Babrų (Šventežerio seniūnija)
Avižienių (Šlavantų seniūnija)
Verstaminų (Teizų seniūnija)
Petroškų (Veisiejų seniūnija)

Giluičių sąvartyno uždarymas.

Jonionių sąvartyno uždarymas.
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Prienų rajono savivaldybėje: 
Prienlaukio (Šilavoto seniūnija)
Pagirmuonio (Pakuonio seniūnija)
Jiezno kolonijų (Jiezno seniūnija)
Naujosios Ūtos (Naujosios Ūtos seniūnija)
Varėnos rajono savivaldybėje:
Puodžių (Jakėnų seniūnija)
Barčių (Vydenių seniūnija)
Jonionių (Merkinės seniūnija)
Matuizų (Matuizų seniūnija) 

Šių sąvartynų uždarymui, kaip ir visos Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukū-
rimui, buvo gauta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. 

ES parama buvo gauta ir 72 regione buvusių šiukšlynų uždarymui. Uždarant šiukšlynus 
sutvarkyta beveik 150 tūkst. kubinių metrų juose buvusių atliekų. Didžioji dalis išvežta į 
uždarytus keturis šiukšlynus bei rekonstruotus regiono sąvartynus. Vaizdingose regiono 
vietose nebeliko kitados čia riogsojusių didžiulių atliekų krūvų, daugelį metų darkiusių 
Dzūkijos kraštovaizdį. 

25 tokie šiukšlynai buvo Alytaus, 6 – Lazdijų, 39 – Varėnos, 2 – Prienų rajono savivaldy-
bė se. Dar daugiau kaip 20 regione buvusių nelegalių šiukšlynų savivaldybės uždarė ir su-
tvarkė savo jėgomis. 

Neleistinose vietose atsiradę šiukšlynai teršė aplinką, skleidė nemalonius kvapus. Užterš-
tos teritorijos kėlė gruntinio vandens bei dirvožemio taršos pavojų, darė neigiamą poveikį 
žmonių sveikatai. Saugiai uždarius šiukšlynus ir sutvarkius jų teritorijas tokių grėsmių ge-
rokai sumažėjo.

Visi uždarymo darbai buvo vykdomi laikantis griežtų aplinkosaugos reikalavimų, ku-
rie keliami ne tik tokių objektų uždarymui, bet ir vėlesnei jų priežiūrai. Nuo daugelį metų 
besikaupusių atliekų išvalytos nelegalių šiukšlynų teritorijos išlygintos, padengtos mišriu 
gruntu ir apsėtos  daugiamete žole. 

Uždarytuose šiukšlynuose buvusios  atliekos sustumtos į kaupus, ant jų viršaus paskleis-
tos ir sutankintos iš kitų šiukšlynų atvežtos atliekos. Suformuotas kaupas uždengtas izolia-
ciniu grunto sluoksniu. Jis nuolat stebimas, tikrinama gruntinio vandens kokybė. 

Anksčiau čia buvo nelegalus šiukšlynas. Dabar jis sutvarkytas.

Verstaminų sąvartyno uždarymas.
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Iki XXI a. pradžios visoje Lietuvoje ir Alytaus regione veikę sąvartynai nebuvo labai griež-
tai kontroliuojami bei prižiūrimi. Todėl buvo tapę ne tik įvairių atliekų surinkimo vieta. Į 
juos žmonės traukdavo uždarbiauti, o kai kurie ten net apsigyvendavo.

Sąvartynus kaip uždarbiavimo vietą naudoję žmonės į juos važiuodavo rinkti maisto 
atliekų gyvuliams, kiti čia ieškodavo butelių, metalo, spalvotųjų metalų, visa tai surinkdavo 
ir parduodavo supirktuvėse. 

Dėl įvairių priežasčių būstų netekę benamiai kartais ryždavosi sąvartynuose iš juose ras-
tų daiktų įsirengti pašiūres, kuriose apsigyvendavo. Dažnai jie rengdavosi tuo, ką rasdavo, 
rinkdavo butelius, kitas superkamas atliekas, jas parduodavo supirkėjams  ir iš to gyvenda-
vo.  Tokie žmonės buvo vadinami „sąvartynų gyventojais“ arba „sąvartynų sanitarais“. 

Įvairiais kauptukais rausdavosi išpiltose šiukšlėse, ieškodami daiktų, kuriuos galėdavo 
panaudoti savo skurdžioje buityje ar parduoti supirktuvėse perdirbimui kaip antrines ža-
liavas.  

Žinoma, tai buvo ne tik nemalonus, bet ir sveikatai kenksmingas uždarbiavimo bei pra-
gyvenimo būdas. Įrengus aplinkosaugos reikalavimus atitinkančius, visa būtina technika 
aprūpintus sąvartynus, juose gyvenančių ar atliekose besirausiančių gyventojų nebeliko. 

t a i p  į d o m u

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis maždaug 30 proc. ligų, kurių žmonės 
galėtų išvengti, yra susijusios su aplinkos užteršimu įvairių rūšių atliekomis. 

Aplinka turi tiesioginę įtaką mūsų sveikatai, o sąvartynai – aplinkos kokybei. 

s u s i m ą s t y k

Kapčiamiesčio (Lazdijų r.) sąvartynas prieš sutvarkymą ir ...
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Per keletą metų Alytaus regione buvo uždaryti 22 seni apleisti sąvartynai. Daugiausia 
jų buvo Lazdijų rajone – 11, po 4 tokius sąvartynus veikė Prienų ir Varėnos rajonuose, 2 
Alytaus rajone ir 1 Druskininkų savivaldybėje. 

Dabar veikiančio Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno plotas yra 6,7 hekta-
ro. Eksploatacijos laikas – 20 metų. 

Paskaičiuota, kad sąvartyne tilps maždaug 1 mln. tonų atliekų. Atliekų krūvos aukštis 
neviršys 40 metrų. 

Regioninis sąvartynas yra už 6 km nuo Alytaus miesto centro. Nuo sąvartyno sklypo ribų 
iki Nemuno upės – 3300 m; iki automagistralės Kaunas-Gardinas – 170 m; iki artimiausios 
gyvenvietės – 1000 m; iki Alytaus miesto gyvenamųjų rajonų – 3500 m; iki Alytaus miesto 
Strielčių vandenvietės – 4000 m. 

Sąvartyną juosia 500 metrų sanitarinės apsaugos zona, kurios plotas – 153,4 ha. Šioje 
zonoje gyvenamųjų pastatų nėra. 

Europos Sąjungoje sąvartynuose šalinama maždaug 30 proc. atliekų. Šis rodiklis kasmet 
mažėja beveik 4 proc. 

Lietuvos sąvartynuose šalinama maždaug 64 proc. atliekų.  
Atliekų kiekis  kg/gyventojui 
per metus Alytaus regione

2012 m. 2013 m. 2014 m.

Pašalinta sąvartyne 306 243 200

Skaičiuojama, kad 2015 m. sąvartyne pašalintų atliekų kiekis vienam regiono gyventojui 
sudarys maždaug 100 kg.

s k a i č i a i

... baigiamas tvarkyti.
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Daugiau kaip 50 metų Niujorke (JAV) 
veikusį didžiausią pasaulio sąvartyną ban-
doma paversti gamtos parku. 

Iki 2001 m. Stateno saloje veikusiame 
sąvartyne kasdien buvo paliekama iki 29 
tūkstančių tonų šiukšlių – iš viso jų susi-
kaupė 150 milijonų tonų ir pasakojama, 
kad šiukšlyną buvo galima pamatyti iš kos-
moso.

Uždarius sąvartyną jame pradėtas įren-
ginėti gamtos parkas, kuris užims  880 hek-
tarų  teritoriją. Parke bus galima pasivaikščioti, paplaukioti, paslidinėti, rengti iškylas, lan-
kyti meno parodas. Pertvarkymo darbai vykdomi netaršiais, aplinkai draugiškais būdais.  

Parką planuojama įrengti per 30 metų, bet ekskursijos atskirose teritorijose rengiamos 
jau dabar. Jų metu pasakojama apie galimybes mažinti šiukšlių kiekį, būtinybę jas rūšiuoti 
ir perdirbti. 

Šiuo metu sąvartyne taip pat renkamos iš yrančių šiukšlių išsiskiriančios metano dujos. 
Jos naudojamos 22 tūkstančių Stateno salos namų šildymui, taip kasmet sutaupoma beveik 
11 milijonų dolerių. Parke numatoma naudoti saulės elementus, vėjo turbinas, geoterminę 
šildymo ir šaldymo sistemą bei taupiųjų lempučių apšvietimą.

Sąvartynuose susidarančios metano dujos yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Jos 
šiltnamio efektą skatina 21 kartą intensyviau nei anglies dvideginis. Tad sąvartynai labai 
veikia pasaulio klimato atšilimą. 

t a i  į d o m u

s u s i m ą s t y k
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Prieš keletą dešimtmečių Jungtinėse Amerikos Valstijose gimė judėjimas „Nulis atliekų“ 
(angl. – Zero Waste). Pagrindinis jo dalyvių tikslas – sumažinti nepanaudojamų atliekų 
kiekį iki nulio, t. y. gyventi taip, kad atliekų visai nesusidarytų arba jų susidarytų labai 
mažai. Judėjimo „Nulis atliekų“ filosofija nukreipta prieš švaistūnišką gyvenimo būdą.

Judėjimas jau turi pasekėjų daugelyje pasaulio šalių, kuriose kuriasi įvairios įstaigos, 
savo darbą organizuojančios taip, kad  nenusidarytų dideli atliekų kiekiai. 

Judėjimo dalyviai laikosi paprastų principų: vengia atliekų, turimą daiktą stengiasi 
naudoti kuo ilgiau, o kai jo neįmanoma pataisyti, atiduoda perdirbimui. Atliekas, žinoma, 
rūšiuoja. 

s u s i m ą s t y k

1. Ar tikrai sąvartynai yra labai negraži ir brangi žmonių gyvenimo dalis? Pateikite bent 3 argumentus.

2. Kodėl atliekų šalinimas sąvartynuose yra pats blogiausias ir grėsmingiausias atliekų šalinimo 
būdas? Išvardinkite priežastis.

3. Kaip veikia aplinką ir žmonių sveikatą bet kur išmestos atliekos? Išvardinkite poveikio būdus.    

4. Ar  ir nepavojingos atliekos kenkia aplinkai ir žmonių sveikatai? Savo atsakymą pagrįskite faktais.

5. Kodėl būtina uždaryti senuosius sąvartynus?  Nurodykite bent 3 priežastis.

Ką galima padaryti pačiam? 
Kasdien pasaulį ir save apsaugoti bent nuo vienos atliekos!
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UŽDUOČIŲ SKILTIS

1. Dirbdami poromis parenkite 50 žodžių nelaimingųjų atliekų kreipimąsi į  gy-
ventojus. Jį raiškiai perskaitykite klasės draugams. 

2. Perskaitykite Valstybinį atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planą (https://
www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId) ir dirbdami grupėse aptarkite jo 
tikslus bei uždavinius.

Sukurkite informacinę 34 min. televizijos laidelę ir joje pristatykite darbo rezultatus. 
Atlikdami užduotį būtinai pasinaudokite IKT.

Televizijos laidos vertinimo kriterijai:
1. Žanras  (turi būti TV laida).
2. Tema.
3. Pasakytų minčių pagrindimas (argumentavimas).
4. Kūrybiškumas.
5. Kalbos taisyklingumas. 

3. Biologiškai skaidžios atliekos. Kas apie jas rašoma Valstybiniame atliekų tvar-
kymo 2014-2020 metų plane? Atrinkite aktualiausią informaciją ir ją užrašykite su-
formuluodami 3-5 teiginius. 

4. Prisiminkite, kaip atliekas gali kompostuoti patys gyventojai, ir palyginkite 
kompostavimo procesą namuose bei moderniuose sąvartynuose. Surašykite pana-
šumus ir skirtumus.

5. Raiškiai perskaitykite Laišką ateities kartoms. Parašykite atsakymą septynių 
Alytaus regiono savivaldybių vadovams ir argumentuotai padėkokite. 

Rašymo adresatas – Alytaus regiono 7 savivaldybių vadovai, pasirašę Laišką ateities kar-
toms.

Rašymo tikslas – padėkoti už saugesnę ir švaresnę aplinką.

6. Sąvartynas – niekam nereikalingų atliekų prieglauda.
Sukurkite 150200 žodžių fantastinį pasakojimą apie šią prieglaudą.

7. Naudodami IKT parenkite 3-4 min. pranešimą tema „Nepavojingų atliekų sąvar-
tynuose galima šalinti tik nepavojingas atliekas!“ ir pristatykite jį klasės draugams. 
Remdamiesi pateiktais vertinimo kriterijais įvertinkite vieni kitų pranešimus.
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Pranešimo vertinimo kriterijai:
1. Žanras. 
2. Tema.
3. Argumentavimas.
4. Stilius (vartojami skyrelyje pateikti terminai).
5. Kalbos taisyklingumas.

8. Naudodamiesi skyrelio „Nepavojingų atliekų sąvartynuose galima šalinti tik ne-
pavojingas atliekas!“ ir dirbdami porose parenkite sąvartyno įrengimo planą ir jį 
pristatykite klasės draugams.

9. Sukurkite užrašą, kurį būtų galima pakabinti ant sąvartyno tvoros (prie vartų). 
Užrašas turi būti informatyvus, trumpas ir estetiškas. Pristatykite jį klasės drau-
gams.

Nepamirškite, kad pašaliniams asmenims sąvartyne lankytis draudžiama.
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Atliekoms – savi įstatymai
Atliekos – viena aktualiausių aplinkosauga susirūpinusios žmonijos problemų. Ją suvo-

kus, jau kelintą dešimtmetį nuolat ieškoma būdų, kaip elgtis, ką daryti, kad atliekos mūsų 
gyvenimą nuodytų kuo mažiau. 

Nors aplinkosaugos problemos žmones jaudino jau seniai, visuotinai aplinkos būkle ir 
jos apsauga pasaulyje susirūpinta tik XX a. antroje pusėje. Daugelio aplinkosaugininkų įsi-
tikinimu – pernelyg vėlai, dėmesys į problemą atkreiptas tik tuo metu, kai aplinkos užterš-
tumas jau pasiekė grėsmingą lygį. 

Pirmoji tarptautinė konferencija aplinkos išsaugojimo klausimais Jungtinių Tautų Orga-
nizacijos iniciatyva įvyko Stokholme tik 1972 m. Joje buvo pripažinta, kad žmonių veikla 
keičiant aplinką pasiekė pavojingą lygį ir kelia grėsmę pačios žmonijos egzistavimui.  

Atliekų tvarkymas buvo pripažintas viena iš svarbiausių aplinkosaugos sričių. 
Sovietų Sąjungoje, kurios sudėtyje tuo metu buvo ir Lietuva, viešai kalbėti apie aplinkos 

problemas nebuvo galima. 
Tačiau kitose šalyse apie tai buvo kalbama vis garsiau. Didėjantis atliekų kiekis ir jomis 

teršiama aplinka kėlė vis didesnį nerimą ne tik visuomenei, mokslininkams, bet ir atsakin-
goms valdžioms institucijoms. Europos Sąjungoje bei atskirose šalyse buvo pradėti kurti  
atliekų tvarkymą reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai. 

Tikėtina, kad tai turėjo paskatinti žmones atsakingiau elgtis su atliekomis, nes už įstaty-
mų nevykdymą grėsė teisinė atsakomybė. 

8asis dvidešimto amžiaus dešimtmetis dažnai vadinamas žaliuoju, nes būtent šiuo metu 
įvyko lūžis aplinkosaugos srityje: ja pradėta rūpintis, kuriant įstatymus, rengiant aplinko-
saugos specialistus, kuriant aplinkos apsaugos strategijas.  

Aplinkos politikos pradžia Europos Sąjungoje laikomi 1973 metai, kai buvo priimta Pir-
moji  aplinkos veiksmų programa. Svarbiausias jos tikslas – sustabdyti aplinkos taršą. Šioje 

Pagrindiniai atliekų tvarkymo principai nustatyti direktyvose, kurias priima Europos Taryba kartu 
su Europos Parlamentu.
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programoje daug dėmesio skirta ir atliekų susidary-
mo problemoms. 

Kas penkeri metai priimama vis nauja Aplinkos 
veiksmų programa. 

1987 metais patvirtinta ketvirtoji Aplinkos 
veiksmų programa buvo pavadinta naujo požiūrio 
į aplinką programa, ją įgyvendinant pradėta diegti 
darnaus vystymosi sistema. 1987 metai paskelbti 
Aplinkos metais. 

Pagrindiniai Atliekų tvarkymo principai Euro-
pos Sąjungoje buvo nustatyti 1975 metais priimtoje 
Bendrojoje atliekų direktyvoje 75/442/EEB. Šia-
me dokumente apibūdinta sąvoka atliekos, aptarti 
atliekų tvarkymo reikalavimai, išvardintos atliekų 
kategorijos. 

Vėliau buvo priimtos kitos su atliekų tvarkymu susijusios direktyvos, jų naujos redakci-
jos  bei kiti teisės aktai.   

Lietuvos aplinkos apsaugos istorija skaičiuoja vos trečią savo gyvavimo dešimtmetį. Ji 
prasidėjo 1990 metais, kai buvo įsteigtas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos depar-
tamentas, kuris 1994 metais buvo reorganizuotas ir įsteigta Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos ministerija. 

1998 metais ši ministerija sujungta su Statybos ir urbanistikos ministerija ir įkurta LR 
aplinkos ministerija. 

2002 metais Lietuvoje įsteigta dešimt regioninių atliekų tvarkymo centrų.
Pirmasis Aplinkos apsaugos įstatymas Lietuvoje priimtas 1992 m.
Apie atliekų tvarkymą buvo kalbama tik 23 jo straipsnyje. Jame teigiama, kad „gamtos 

išteklių naudotojai privalo 
tvarkyti atliekų apskaitą, 
laikytis atliekų rūšiavi-
mo, utilizavimo, laikymo, 
saugojimo ir nukenksmi-
nimo tvarkos. Atliekos 
tvarkomos, saugomos, lai-
dojamos ir pervežamos 
gamintojų arba naudotojų 
lėšomis.“  

1998 metais  priimtas 
pirmasis Lietuvos Res-
publikos Atliekų tvarky-
mo įstatymas. 

Priėmus šį įstatymą, 
Lietuvoje buvo pradėta 
kurti atliekų tvarkymo sis-
tema. Įstatyme nustatyti 
reikalavimai, kaip mažinti 
susidarančių atliekų kie-

Aplinkos apsauga rimtai susirūpinta 
tik XX a. pabaigoje.
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kius, kaip juos apskaičiuoti, kaip jas 
surinkti, saugoti, gabenti ir šalinti, kad 
būtų išvengta neigiamo poveikio žmo-
nių sveikatai bei aplinkai. 

Įstatyme įvardinti svarbiausi su 
atliekų tvarkymu susiję uždaviniai: 

prievolė atliekų turėtojui tvarkyti 
atliekas taip, kad jos nekeltų pavojaus 
žmonių sveikatai ir aplinkai, jas rū-
šiuoti;

įpareigojimai įmonėms, kurių ga-
mybos veikloje susidaro atliekų, gauti 
leidimus tokiai veiklai vykdyti; 

reikalavimas taupyti gamtos ište-
klius ir mažinti susidarančių atliekų 
kiekius;

savivaldybėse sukurti komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų 
teritorijose susidarančioms komunali-
nėms atliekoms tvarkyti;

atliekų tvarkymo srityje numatytas 
principas „teršėjas moka“. Jis reiškia, 
kad teršėjas turi padengti visas atliekų 
tvarkymo išlaidas. 

Įstatyme buvo numatyta, kad šiems ir kitiems svarbiems uždaviniams įgyvendinti turi 
būti parengti 

Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas ir regioniniai bei savivaldybių 
atliekų tvarkymo planai. Šie planai buvo reikalingi, kad būtų sukurta racionali bendra 
atliekų tvarkymo sistema, tenkinanti visuomenės poreikius, užtikrinanti gerą aplinkos ko-
kybę ir nepažeidžianti rinkos ekonomikos principų. 

Atliekų tvarkymo sistemos šiuo metu jau yra sukurtos visuose Lietuvos regionuose.
1999 metais patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės. 
Jų laikytis privalo visi. Atliekas naudoti ir šalinti galima tik šiose taisyklėse nurodytais 

būdais. 
Už atliekų tvarkymą regionuose yra atsakingi regioniniai atliekų tvarkymo centrai, o sa-

vivaldybėse – aplinkos apsaugos skyriai, bet pirmiausia už šį procesą yra atsakingas kie-
kvienas, kuris gamina atliekas, o jas gamina kiekvienas žmogus. 

Visi teisės aktai yra veiksmingi tik tuomet, kai gyventojai jų laikosi. Pastaruoju metu 
atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai griežtėja. Taip daroma todėl, kad Lietuva 
jau yra ne naujokė atliekų tvarkymo srityje, mūsų šalyje sukurta ir sparčiai vystoma pažan-
gi atliekų tvarkymo sistema, kurios galimybėmis žmonės privalo naudotis dėl savo pačių, 
ateities kartų ir visos žmonijos gerovės. 

Aplinkosauginė kultūra žingsnis po žingsnio vis atkakliau skinasi kelią į mūsų gyvenimą. 
Ji ateina kartu su žiniomis, kaip reikia elgtis su atliekomis, kodėl svarbu tai daryti ir kokias 
pasekmes sukelia ne vietoje išmestos atliekos bei kokią naudą jos duoda tinkamai išrūšiuo-
tos. Juk visi pokyčiai prasideda nuo žinojimo. 

Aplinkos politiką Europos Sąjungoje regla-
mentuoja daugiau kaip 350 teisės aktų – direk-
tyvų, reglamentų, sprendimų ir rekomendacijų.  

Su aplinkos apsauga susijusių reikalavimų 
Lietuvos teisės aktuose buvo jau gilioje senovėje. 

1398 m. Salyno sutartyje, kurią pasirašė 
Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas ir  Kry-
žiuočių ordino didysis magistras Konradas fon 
Jungingenas, teigiama, kad Šventosios giriose 
draudžiama medžioti, kirsti medžius, be reikalo 
vaikščioti, minti takus. 

Ūkinės veiklos giriose apribojimai bei baus-
mės už medžioklės taisyklių pažeidimus, medžių 
žalojimą buvo numatytos ir Pirmajame Lietuvos 
Statute (1529 m.).  

Trečiajame Lietuvos Statute buvo numatytos 
griežtos baudos už laukinio žvėries nužudymą 
svetimoje girioje, drevinių medžių naikinimą bei 
bičių avilių su medumi vagystę. 

t a i  į d o m u
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Netinkamas elgesys su atliekomis yra administracinis pažeidimas, už kurį yra 
baudžiama, skiriant įspėjimą arba baudą. 

Baudos už neatsakingą elgesį su atliekomis ir aplinkai daromą žalą yra numatytos 
Lietuvos administracinių teisės pažeidimų kodekse.  Jos skiriamos atliekų tvarkymo 
taisyklių nesilaikantiems žmonėms bei įmonėms. 

Bauda už atliekų šalinimą, pažeidžiant Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, 
piliečiams siekia nuo 28 iki 57 eurų. Pareigūnams už tokį pat pažeidimą gresia nuo 86 iki 
173 eurų bauda. 

Jeigu atliekomis užteršiama saugoma teritorija,  piliečiams gresia nuo 57 iki 115, o 
pareigūnams – nuo 115 iki 231 euro bauda. 

Jeigu pažeidžiant taisykles šalinamos atliekos teršia aplinką pavojingomis 
medžiagomis, piliečiams skiriama 86-173, pareigūnams – 144-289 eurų bauda.  

Jei pavojingomis atliekomis teršiama saugoma teritorija, tai užtraukia baudą 
piliečiams nuo 115 iki 231, pareigūnams – nuo 289 iki 579 eurų.

Administracines baudas už aplinkai padarytą žalą skiria Aplinkos ministerijos 
regioniniai aplinkos apsaugos departamentai. 

Savivaldybėms yra suteikta teisė nustatyti baudas už savivaldybių taisyklių dėl švaros 
ir tvarkos palaikymo miestuose ir kitose gyvenamosiose vietovėse pažeidimus. Baudos už 
šiuos pažeidimus gali siekti 168 eurus. 

Maždaug  20 proc. aplinkos apsaugos srities pažeidimų atvejų Europos Sąjungoje vis 
dar yra susiję su atliekomis. 

Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse už netinkamą atliekų rūšiavimą yra taikomos 
baudos. Pavyzdžiui, Briuselio regione atliekų rūšiavimas yra privalomas. Reikalaujama, 
kad popierių ir kartoną gyventojai mestų į geltonos spalvos maišus, plastiką – mėlynus, 
visas kitas namų ūkiuose susidarančias atliekas – į baltos spalvos maišus. Jeigu tai 
nedaroma ar daroma netinkamai, atliekų turėtojams priklausomai nuo atliekų kiekio yra 
numatytos baudos  nuo 62 iki 625 eurų. 

Baudos už netinkamą atliekų tvarkymą yra numatytos ir Didžiosios Britanijos 
gyventojams. Už priskirtų konteinerių perpildymą ar jų išstūmimą ištuštinimui ne pagal 
nustatytą grafiką gali būti taikoma 60-80 eurų bauda. 

s u s i m ą s t y k



103

ATLIEKOMS – SAVI ĮSTATYMAI

Tik žmogus, žinantis, kokią grėsmę aplinkai ke-
lia jo neatsakingas elgesys, gali pradėti keisti savo 
elgesį, įpročius ir visą jį supančią aplinką. Įstaty-
mai ir kiti teisės aktai tik nurodo žmogui, kaip jis 
turi elgtis, kad savo elgesiu nekenktų, bet saugotų 
ir tausotų mūsų visų Žemę.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra 
įtvirtinta kiekvieno piliečio teisė į sveiką gy-
venamąją aplinką. 

Konstitucijoje įtvirtinta ir kiekvieno iš 
mūsų pareiga saugoti aplinką nuo kenksmin-
go poveikio. 

Direktyva – ES teisės aktas, kurio 
tikslai privalomi visoms šalims 
narėms, tačiau jų įgyvendinimo 
tvarką ir priemones šalys narės 
pasirenka pačios. 

Reglamentas – ES teisės aktas, 
tiesiogiai taikomas ir privalomas 
visoms bendrijos narėms. 

p a a i š k i n i m a i

1. Kada Europoje pradėti kurti aplinkosaugos įstatymai ir teisės aktai?

2. Kodėl tai pradėta daryti? 

3. Kaip visuomenė laikosi aplinkosaugos įstatymų? 

4. Kada priimtas pirmasis Aplinkos apsaugos įstatymas Lietuvoje? Aptarkite jame keliamus uždavi-
nius.

5. „Už atliekų tvarkymo procesą atsakingas kiekvienas žmogus, kuris gamina atliekas“. Įrodykite arba 
paneikite šį teiginį.
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UŽDUOČIŲ SKILTIS

1. Perskaitykite skyrelį Atliekoms – savi įstatymai. Pasižymėkite svarbiausius teigi-
nius. Juos aptarkite su suolo draugu. Kartu dirbdami padarykite apibendrinančias 
išvadas ir parenkite durstinį.  Surenkite durstinių pristatymą klasėje.

2. 2002 metais buvo priimta šeštoji Aplinkos veiksmų programa „Mūsų ateitis – 
mūsų pasirinkimas“, viena iš šios programos sričių – aplinka ir sveikata bei gyveni-
mo kokybė. Dirbdami grupėje sukurkite šios srities veiksmų programą savo šeimai 
arba savo klasei.

Naudodami IKT Programą pristatykite klasės draugams. 

3. Pateikite 3 pasiūlymus, kaip bausti piliečius, nesilaikančius atliekų tvarkymo 
taisyklių. Savo pasiūlymus argumentuokite.

4. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtinta kiekvieno piliečio teisė į svei-
ką gyvenamąją aplinką. Dirbdami porose sukurkite sveikos gyvenamosios aplinkos 
modelį. 

Naudodami IKT jį pristatykite kasės draugams. 

5. Naudodamiesi atliekant 1 užduotį suformuluotais teiginiais parenkite 3-4 min. 
pranešimą tema „Atliekų tvarkymas – kiekvieno Žemės gyventojo pareiga“. Surenki-
te klasėje konferenciją ir naudodami IKT pristatykite savo pranešimus. 



105

Užduotys apibendrinimui
I. Baikite rašyti sakinius. Savo nuomonę pagrįskite.

1. Naudingiausios man buvo šios leidinio temos (užduotys): 

2. Neprasmingos (nesuprantamos) buvo šios užduotys: 

3. Labiausiai patiko atlikti 

4. Drąsiai galiu teigti, kad man geriausiai sekėsi 

5. Prisipažinsiu – nelabai supratau 

6. Mano požiūris į aplinkos problemas buvo 

7. Požiūris pasikeitė (nepasikeitė), nes 

8. Apie atliekų rūšiavimą žinojau 

9. Dabar apie atliekų rūšiavimą žinau 

10. Aplinkosauginis gyventojų švietimas svarbus (nesvarbus), nes 

II.  Pabaikite rašyti sakinius.
Atliekas rūšiuočiau, jei  .
Atliekas rūšiuoju, nes  .
Atliekas rūšiuoja vis daugiau žmonių, nes  .
Atliekas rūšiuoti verta, nes  .
Negalima kurti nelegalių sąvartynų, nes  .
Negalima teršti pamiškių, upių, ežerų pakrančių, nes  .
Nereikia parduotuvėje kiekvienos prekės dėti į atskirą plastikinį maišelį, nes

 .
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Nereikia pirkti nereikalingų daiktų, nes  .

Reikia su namuose susidariusiomis atliekomis elgtis atsakingai, nes  

 .

Reikia puoselėti ir saugoti gamtą, nes  .

III. Apklausa

Atlikite tyrimą ir išsiaiškinkite, ar jūsų kaimynų namuose rūšiuojamos atliekos, kaip ir 
kodėl jos rūšiuojamos.  Pasirinkite 510 kaimynų.

Organizuodami tyrimą pirmiausia suformuluokite apklausos tikslą, po to parenkite an-
ketą. Apgalvokite, ko ir kaip norėsite paklausti. Klausimus formuluokite aiškiai.

Gavę informaciją, ją išanalizuokite, parašykite išvadas.
Naudodami  IKT parenkite tyrimo rezultatų pristatymą.

IV. Testas

Teisingą atsakymą apveskite.

1. Ekologijos mokslo pradmenys glūdi:
a) graikų mituose;
b) Aristotelio darbuose;
c) vokiečių zoologo Ernesto Haeckelio darbuose.

2. Ekologijos mokslas tyrinėja:
a) organizmų gyvenimo sąlygas, jų ryšius ir santykius su supančia aplinka;
b) teisinių, technologinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių sistemą;
c) gyvūnų rūšis ir jų paplitimą.
            
3. Daugelis didžiųjų miestų susidūrė su  organinių atliekų problema:
a) VII amžiuje;
b) XVIII amžiuje;
c) XX amžiuje.

4. Gyventi ekologiškai – tai:
a) dėvėti ekologiškus drabužius;
b) naudoti ekologiškus maisto produktus;
c) rūšiuoti atliekas.

5. Didžiausia nešvara pagarsėjo:
a) antika;
b) viduramžiai;
c) XX amžius.
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6. Didžiausia šiuolaikinės aplinkosaugos problema:
a) mažėjantys gamtiniai ištekliai;
b) didėjantis žmonių skaičius Žemėje;
c) atliekos.
             
7. Pirmosios šiukšliadėžės pasirodė:
a) Paryžiuje;
b) Londone; 
c) Vilniuje.

8. Valstybes susirūpinti atliekų tvarkymu paskatino:
a) užteršta aplinka, kuri pradėjo daryti neigiamą įtaką žmogui ir gamtai;
b) technikos revoliucijos;
c) pramonės plėtra.
 
9.  Daugiausia atliekų susidaro:
a) įstaigose;
b) pramonės įmonėse;
c) namuose.
   
10.  Valstybė – didžiausia aplinkos teršėja pasaulyje:
a) Čekija;
b) JAV;
c) Brazilija.
   
11.  Buitinės atliekos – tai:
a) nereikalingi daiktai ir medžiagos, kurios susidaro namų ūkiuose;
b) daiktai ir medžiagos, kurios susidaro buitinių paslaugų įmonėse;
c)  nepanaudotos  buitinės chemijos priemonės. 

12. Geriausios atliekos:
a) nesusidariusios atliekos;
b) supūvančios atliekos;
c) išrūšiuotos atliekos.  

13.  Sąvartynuose šalinamos:
a) pavojingos atliekos;
b) žemės ūkio veiklos atliekos;
c) nepavojingos atliekos.

14. Nepavojingos atliekos:
a) mažai aktyvios atliekos, kurios nekelia pavojaus aplinkai ir žmogaus sveikatai;
b) atliekos, kurių nereikia rūšiuoti;
c) atliekos, kurių nereikia vežti į sąvartynus. 
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15.  Į popieriui skirtą konteinerį negalima mesti:
a) kartono dėžių;
b) atvirukų;
c) pakelių nuo traškučių.

16. Dažniausiai buityje pasitaikančios pavojingos atliekos:
a) tepalų likučiai;
b) baterijos ir akumuliatoriai;
c) pasenę mobilieji telefonai.

17. Europoje aplinkosaugos įstatymai ir teisės aktai pradėti kurti:
a) 1949 metais;
b) 1973 metais;
c) 2000 metais.

18. Lietuvoje kiekvieno piliečio teisė į sveiką gyvenamąją aplinką įtvirtinta:
a) Aplinkos apsaugos įstatyme;
b) Lietuvos aplinkos apsaugos strategijoje;
c) Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

19. Kiek  savivaldybių susijungė kuriant Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą:
a) 2;
b) 5;
c) 7. 
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Tai žodžiai iš popiežiaus Pranciškaus 2015 metų birželį paskelbtos enciklikos „Laudato 
Si“. Šiame oficialiame kreipimesi popiežius išreiškė susirūpinimą „mūsų bendrais namais“ 
ir pakvietė visus geros valios žmones atsisakyti beatodairiško vartojimo bei atsigręžti į 
vargšus. 

Tai – pirmas kartas Bažnyčios istorijoje, kai popiežius tokiu būdu prabyla apie visuoti-
nės ekologijos svarbą mūsų gyvenime, nes ekologija ne vien tai, kas pažymėta ekologiniu 
ženklu – net ir pačiu patikimiausiu. 

Tai – visaapimanti sąvoka, talpinanti savyje žmogaus mintis, elgesį, sutarimą ir darnų 
buvimą su savimi ir visa aplinka. O jis neįmanomas be meilės ir pagarbos viskam, ką gamta 
per amžius kūrė ir tebekuria, tetrokšdama,  kad žmogus tuo džiaugtųsi ir mėgautųsi, o ne 
terštų ir naikintų. 

Žmonija tik neseniai pajuto ir suprato atliekų keliamą grėsmę. Ji auga kasdien su kiek
vienu kiekvieno žmogaus beatodairišku žingsniu, su kiekviena į pasaulį išleista atlieka, 
kurią sukuriame per daug norėdami, per daug gamindami, per daug pirkdami, per daug 
išmesdami. Kalbėjimas apie tai, kad taip elgdamiesi kasame duobę patys sau, tampa vis 
garsesnis. 

Neabejotinai jį girdite ir jūs. Bet vien klausytis nebeužtenka. Jau žinote, kokį pavojų ke-
lia gausėjančios ir netinkamai tvarkomos atliekos. O žinojimas keičia žmogaus supratimą, 
požiūrį ir elgesį. Žinojimas skatina susirūpinti savo elgesio pasekmėmis, o susirūpinimas – 
poreikį imtis veiksmų. Jų negalima atidėti rytojui – nors mažą žingsnį į priekį reikia žengti 

Epilogas

„Žemė atsirado 
anksčiau už mus ir 
buvo mums padovanota. <...> 
Kiekviena bendruomenė gali semtis 
iš žemės aruodo visko, ko jai reikia, tačiau ji 
taip pat turi pareigą saugoti žemę ir užtikrinti jos 
vaisingumą ateinančioms kartoms.“
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jau šiandien.
Kiekviena nepagaminta atlieka, be reikalo neišmestas daiktas – tai pirmas žingsnis į šva-

resnę aplinką, į sveikesnį pasaulį. Kasdien daugėja žmonių, kurie renkasi tokią aplinką ir 
tokį pasaulį. Būk vienas iš jų!

Atliekų vengimas ir jų rūšiavimas – neatskiriama aplinkai draugiško gyvenimo būdo 
dalis. Toks gyvenimo būdas vis labiau populiarėja. Ir jį renkasi anaiptol ne tik madų be-
sivaikantys žmonės. Jį renkasi tie, kas suvokia aplinkos poveikį žmogui ir žmogaus įtaką 
aplinkai. Šis abipusis ryšys yra labai glaudus ir svarbus. Kokioje aplinkoje gyvename – tokie 
esame patys, kokią aplinką susikuriame – tokioje ir gyvename. 

Viskas, kas yra aplink – žemė, oras, vanduo, miškai – turi įtakos mūsų sveikatai ir mūsų 
ateičiai. Vadinasi, ir mūsų išlikimui. Tuo susirūpinę žmonės buriasi į įvairias aplinkosaugos 
organizacijas ir judėjimus. Jų nariai siekia apsaugoti aplinką, daryti įtaką vyriausybinėms 
ir kitoms sprendimus priimančioms institucijoms, informuoti ir šviesti visuomenę. 

Visuomenės švietimas yra labai svarbi aplinkosauginės veiklos sritis. Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centras nuolat informuoja gyventojus apie pokyčius ir naujoves regiono 
atliekų tvarkymo sistemoje, apie sudarytas galimybes ir būtinybę rūšiuoti atliekas. Yra ren-
giamos radijo ir televizijos laidos, publikuojami straipsniai regiono spaudoje, leidžiami bei 
platinami lankstinukai, brošiūros. 

Vienas iš svarbiausių šio mokomojo leidinio tikslų taip pat yra šviesti ir informuoti vi-
suomenę, pirmiausia jus, mokinius, nes jūs turite galimybę daryti tai, kas dar prieš porą 
dešimtmečių buvo neįmanoma: rūšiuoti atliekas. Kaupti savo patirtį ir dalintis ja su kitais.   

Jums tenka laimė gyventi tuo metu, kai miškuose nebėra nelegalių sąvartynų, kai pa-
kelėse neriogso didžiuliai šiukšlynai, kai ne vietoje atliekas verčiantis asmuo tai daro bi-
jodamas ne tik baudos, bet ir aplinkinių pasmerkimo, nes šiandien atliekomis nebereikia 
atsikratyti vogčiomis – tą galima ir reikia padaryti saugiai ir oriai. 

Prie namų išrikiuoti konteineriai, patogiose vietose įrengtos atliekų surinkimo aikštelės, 
nuolat girdima informacija, kaip reikia ir kodėl svarbu tvarkyti atliekas – visa tai sukurta 
per labai trumpą laiką tam, kad žmonės gyventų švariai. Tam, kad jie kvėpuotų švariu oru, 
grožėtųsi švaria aplinka ir mąstytų švariomis mintimis. 

Jūs turite visas sąlygas kurti grožį savyje ir aplink save. Darykite tai ir, neišrūšiavę atlie-
kų, nesakykite – susitvarkiau.  

Tvarkykimės ir tvarkykime, kad, kasryt pažiūrėję pro langą, turėtume kuo pasidžiaugti.  
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Apibendrinamųjų užduočių atsakymai

1. – b       
2. – a
3. – b
4. – c
5. – b
6. - c 
7. – a

8. – a
9. – c

10. – c
11. –  a
12. – a
13. – c
14. – a

15. – c
16. – b
17. – b
18. – c
19. – c
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