
KAIP TVARKINGAI RŪŠIUOTI ATLIEKAS

Plastiko atliekų surinkimo konteineris

Mesti:
• išplautą plastikinę tarą (nuo gėrimų ir maisto); 
• plastikinius indelius, dėžutes, lovelius; 
• plastikinius maišelius ir plėvelę; 
• plastikinę pakuotę nuo gyvūnų ėdalo; 
• kitą išplautą plastikinę buities priemonėms naudojamą pakuotę. 

 
Nemesti:

• taros nuo dažų, antifrizo, tepalų, valymo priemonių, kitų cheminių medžiagų ir pan.; 
• riebalais, aliejumi užterštos (neišplautos) pakuotės; 
• žaislų iš plastiko; 
• elektros ir elektroninės įrangos atliekų; 
• plastikinių medicinos priemonių; 
• videokasečių, fotojuostelių, CD, DVD, diskelių; 
• skutimosi peiliukų, dantų šepetėlių ir kitų higienos reikmenų; 
• pakelių nuo traškučių. 

Dėmesio - metalo atliekas rūšiuoti į plastiko atliekų surinkimo konteinerį:

Mesti:
• išplautas skardines nuo gėrimų ir konservų dėžutes; 
• metalinius dangtelius, dėžutes, aliuminio foliją ir visas kitas buityje susidarančias metalines 

atliekas. 

 
Nemesti:

• visų rūšių aerozolių flakonų; 
• cheminėmis medžiagomis, dažais užterštos taros. 

Dėmesio  -  kombinuotos  pakuotės  atliekas  (gėrimų  kombinuotąją  ("tetra  pak")  pakuotę 
(sulčių, pieno ir pan.)) rūšiuoti ir mesti į plastiko atliekų konteinerį:

Mesti:
• gėrimų kombinuotąją (tetra pak) pakuotę (sulčių, pieno produktų ir pan.). 

Popieriaus (kartono) atliekų surinkimo konteineris

Mesti:
• kartono dėžes, dėžutes ir lakštus; 
• laikraščius, žurnalus ir kitus spausdinius; 
• skrajutes, vokus, rašomąjį popierių, knygas; 



• popierinę pakuotę ir kitas buityje pasitaikančias popierines atliekas. 

 
Nemesti:

• vaškuoto, parafinuoto, tepaluoto popieriaus ir kartono; 
• riebalais ar kitais maisto produktais sutepto popieriaus (picų, sviesto dėžučių ir pan.); 
• panaudotų popierinių nosinių, servetėlių, popierinių rankšluosčių; 
• pergamentinio (riebalams ir drėgmei nelaidaus) popieriaus ir jo pakaitalo; 
• anglinio (kalkinio) popieriaus; 
• laminuoto popieriaus (padengto plastiku, celofanu, folija, bitumu); 
• panaudotų tapetų. 

 Stiklo atliekų surinkimo konteineris

Mesti:
• butelius, stiklainius ir kitus stiklo indus; 
• stiklo ir stiklinės pakuotės duženas. 

 
Nemesti:

• porceliano, keramikos ir krištolo gaminių, jų duženų; 
• veidrodžių; 
• visų rūšių elektros lempų; 
• ampulių ir medicininių indų; 
• armuoto, langų ir automobilių langų stiklo. 


