Rūšiuok teisingai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Telšių apskrities viršininko administracija ir VšĮ „Problemų sprendimo
centras“ 2008 m. spalio - gruodžio mėn. vykdo projektą „Visuomenės švietimo ir informavimo apie apmokestinamųjų
gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą Telšių apskrityje“.
Projektą sudaro dvi dalys - tai aplinkosauginis moksleivių švietimas “Nebūk abejingas. Rūšiuok teisingai” ir gyventojų švietimas “Nedeginkite atliekų. Neterškite oro kenksmingais dūmais”.
Šio projekto metu parengti lankstinukai apie teisingą atliekų rūšiavimą moksleiviams ir išplatinti visose Telšių apskrities mokyklose. Taip pat pagaminti plakatai, raginantys atliekas rūšiuoti teisingai.
Siekiant moksleivius išmokyti rūšiuoti atliekas, mokyklose organizuojami konkursai.
Mokyklose išdalinta 5000 egz. lankstinukų apie atliekų rūšiavimą ir klausimai - testai.
Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybių moksleiviai, teisingai atsakę į testo klausimus ir surinkę
daugiausia balų, bus apdovanoti rengėjų įsteigtais prizais. Kiekvienoje savivaldybėje bus apdovanota trys geriausiai
testus išsprendusios klasės, o pati geriausia – savo žiniomis nurungusi visus dalyvius - klasė bus pakviesta dalyvauti
ekskursijoje į regioninį sąvartyną, atliekų tvarkymo įmonę bei aplankyti delfinariumą Klaipėdoje.

Kodėl svarbu rūšiuoti atliekas?

Lietuvoje į sąvartynus kasmet patenka apie 5 mln. tonų įvairių atliekų. Dalis atliekų kenksmingos sveikatai, teršia
aplinką – vandenį ir orą, kenkia augmenijai ir gyvūnams. Į dirvožemį ir gruntinius vandenis patenka sunkiųjų metalų
junginių ir kitų toksinų. Mokslininkai išskyrė apie 200 kenksmingų medžiagų, kurios iš sąvartynų patenka į aplinką.
Teršdamas aplinką žmogus, kenkia pats sau: gyvoji taršos grandinė sugrįžta pas jį patį – aplinkos teršėją.
Norėdami išsaugoti savo planetą ateities kartoms, jau dabar privalome teisingai rūšiuoti atliekas. Rūšiuoti geriausia ten, kur jos susidaro – namuose. Tai paprasta, pigu ir veiksminga lyginant su problemomis, kurias tenka spręsti
tvarkant nerūšiuotas atliekas.

Kaip rūšiuoti atliekas?

Kiekvieną dieną perkame ir naudojame daug įvairių daiktų: drabužius, maistą, kompiuterinę techniką, buitinės
chemijos priemones. Visi perkami daiktai yra supakuoti į popierių ar kartoną, metalinę ar plastikinę dėžutę, stiklą ar
įdėti į plastmasinį maišelį.
Visą į namus su daiktais atkeliavusią pakuotę būtina rūšiuoti: popierių ir jo gaminius, stiklą ir jo gaminius, plastmasę
ir plastiką.
Teisingai surūšiuotos pakuotės atliekos turi būti metamos į joms skirtą konteinerį.

Į konteinerį su užrašu „POPIERIUS“ meskite švarų popierių ar kartoną:
• žurnalus, laikraščius, pakavimo popierių, kartonines dėžutes, gofruoto kartono dėžes.
Nemeskite:
• tapetų, servetėlių, popierinių nosinių, pakelių nuo traškučių, kalkinio ir riebalais sutepto popieriaus.

Į konteinerį su užrašu „PLASTIKAS“ meskite:

• plastikinius PET butelius (nuo limonado, mineralinio vandens, alaus, aliejaus), indelius nuo padažų, majonezo,
neužterštą polietileno plėvelę(užterštos plėvelės perdirbėjai neperdirba).
Prieš išmesdami riebalais užterštus indelius, juos išplaukite, tik tada juos bus galima vėl
perdirbti.
Nemeskite:
• tuščių tepalo, antifrizo, langų ploviklių bakelių, taros nuo dažų,lakų, skiediklių,tirpiklių ir kt. cheminių gaminių,riebalais
užterštų indų (jogurto, margarino, grietinės). (šiuos indelius išplovus jie tinka perdirbimui, nes pagaminti iš maistui
tinkamų fasuoti plastamės gaminių), indų ploviklio, šampūno buteliukų.

Į konteinerį su užrašu „STIKLAS“ meskite:

• butelius, stiklainius ir kt. stiklo indus, įvairaus stiklo duženas.
Butelius ir stiklainius išplaukite. Popierinių etikečių pašalinti nereikia.

Nemeskite:
• porceliano bei krištolo duženų, elektros lempučių bei dažais ar tepalais užterštos taros, ampulių, stiklinių vaistų
buteliukų, keramikos šukių, veidrodžių, akinių, automobilių langų stiklų, elektros lempučių ir dujinių lempų, stiklo
lakštų, armuoto stiklo.

Metalinė pakuotė.

Metalinės pakuotės atliekų nėra tiek daug, kad joms surinkti vertėtų statyti atskirą konteinerį. Rūšiuodami atliekas,
šias pakuotes meskite į stiklui skirtą konteinerį. Į konteinerius negalima mesti metalinės pakuotės nuo įvairių purškiklių: lakų, dažų, dezodorantų ir pan..
Į konteinerius negalima mesti naudotų adatų ir švirkštų. Juos reikia pristatyti į vaistines ar medicinos punktus.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

• Nemeskite elektros ar elektroninės įrangos kartu su buitinėmis ar pramoninėmis šiukšlėmis.
Patekusios su kitomis atliekomis jos išskiria kenksmingas chemines medžiagas.

Pavojingos buities atliekos – tai:

• galvaniniai elementai, akumuliatoriai; pasenę vaistai; buitinės chemijos produktai; lakų, dažų, skiediklių atliekos;
cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė; panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos; gyvsidabrio turinčios atliekos; liuminescencinės lempos;
Platintojai, gamintojai ir importuotojai baterijų ir akumuliatorių atliekas iš vartotojų turi priimti nemokamai.
Stambiagabarites (didžiąsias) atliekas (naudota buitinė technika, baldai, senos padangos), buities pavojingas atliekas ( monitoriai, spausdintuvai, liuminiscensinės, kvarco lempos, lakų, dažų, skiediklių, tirpiklių
likučiai, atidirbti tepalai, tepalų filtrai, akumuliatoriai ir baterijos), antrines žaliavas ( popieriaus kartono
pakuotė, švari naudota plėvelė, plastmasinė pakuotė, stiklas ir jo duženos, metalo atliekos) turi būti pristatomos į šių atliekų priėmimo aikšteles šiais adresais:
Telšiuose – Mažeikių g. 18;
Mažeikiuose – Algirdo g. 14;
Plungėje – Lentpjūvės g. 8;
Atliekų tvarkymo paslaugas Telšių apskrityje
teikia uždaroji akcinė bendrovė
„Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.
Bendrovės buveinė:
Vytauto g. 12, Plungė,
tel. informacijai: 8 448 54 714,
nemokamas telefonas 8 800 00652
www.tratc.lt
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