2020 m.
II ketvirtis

Gerb. klientai,
Siunčiame Jums VšĮ „Gamtos ateitis“ naujienlaiškį, kuriame rasite
mūsų II ketvirčio naujienas, aktualijas, patarimus ir rekomendacijas
Jums – apie pakuočių atliekų tvarkymą.
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AKTUALU GAMINTOJAMS IR
IMPORTUOTOJAMS
Rekomendacijas parengė VšĮ „Gamtos ateitis“
Aplinkosaugos ekspertė Dalia Gedgaudienė

(laminuoti) plastiku, turi būti apskaitomi kaip kombinuota pakuotė, net jeigu puodeliai padengti ne įprastu
plastiku, o bioplastiku (PLA).
Dėl supakuotų gaminių importuotojo statuso

Gamintojams ir importuotojams apskaitant ir deklaruojant apmokestinamąją pakuotę, iškyla įvairių klausimų, į
kuriuos nepavyksta gauti atsakymų, skaitant teisės
aktus. Iškilus tokiems neaiškumams, pateikiame
užklausimus Aplinkos ministerijos specialistams, prašydami jų nuomonės bei išaiškinimų. Šiame naujienlaiškyje Jums pateikiame naujausius Aplinkos ministerijos
specialistų išaiškinimus įvairiais su pakuotės apskaita
susijusiais klausimais.
Dėl pakuočių medžiagos
Daugkartinio naudojimo pakuotės IBC konteineriai
turėtų būti apskaitomos atskiromis medžiagomis (plastikas, metalas, medis), bet ne kaip kombinuota pakuotė.
Popieriniai vokai su viduje įklijuota burbuline plėvele,
popieriniai maišeliai su plastikiniais intarpais, plastikiniai
didmaišiai su jų viduje įsiūtu popieriniu maišu (arba
atvirkščiai) apskaitytini kaip kombinuotos pakuotės.
Vienkartiniai popieriniai kavos puodeliai, padengti

Kai įmonė realiai neįveža ir neišveža supakuotų prekių į
Lietuvą / iš Lietuvos, o supakuotų prekių judėjimas
vyksta tik prekių pirkimo ir pardavimo dokumentuose,
įmonė nelaikoma supakuotų prekių importuotoja ir
neprivalo vykdyti jokių su pripildytų prekių importu
susijusių prievolių.
Kai užsienio įmonė, neturinti Lietuvoje atstovybės, filialo
ar padalinio, neregistruota Mokesčio mokėtojų registre,
tiekia Lietuvos įmonei supakuotas prekes (pirminiuose
pirkimo / pardavimo dokumentuose pardavėjas – Užsienio įmonė, pirkėjas – Lietuvos įmonė), importuotoja
turėtų būti laikoma Lietuvos įmonė, perkanti prekėmis
pripildytas pakuotes iš užsienio įmonės.
Kai užsienio įmonė, neturinti Lietuvoje atstovybės, filialo
ar padalinio, neregistruota Mokesčio mokėtojų registre,
neturinti Lietuvoje atstovybės, filialo ar padalinio,
neregistruota Mokesčio mokėtojų registre, tiekia Lietuvos fiziniams asmenims supakuotas prekes nuotoliniu
būdu (pirminiuose pirkimo-pardavimo dokumentuose
pardavėjas – Užsienio įmonė, pirkėjas – Lietuvos fiziniai
asmenys), importuotoju laikoma užsienio įmonė.
Kai Lietuvos įmonė komiso pagrindais gauna supakuotas prekes iš Užsienio įmonės (neturinčios padalinio,
filialo ar atstovybės Lietuvoje, neregistruotos Mokesčio
mokėtojų registre), tai yra Užsienio įmonei teikia
paslaugą – prekių platinimą Lietuvos rinkoje, pati neisigydama šių prekių (pirminiuose pirkimo-pardavimo
dokumentuose pardavėjas – Užsienio įmonė, pirkėjas –
Lietuvos fiziniai asmenys), importuotoju laikoma Lietuvos įmonė.
Dėl daugkartinio naudojimo pakuočių susigrąžinimo
arba pakartotinio naudojimo užduočių vykdymo
Gautos iš Lietuvos tiekėjų pripildytos prekių daugkartinės pakuotės gali būti laikomos susigrąžintomis iš
vidaus rinkos, jeigu jų gavimas yra pagrįstas dokumen-
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tais bei išpakavus gautas prekes šios pakuotės vėl bus
naudojamos pagal paskirtį (prekėms pakuoti).
Aplinkos ministerijos specialistų nuomone, kai importuotojas įsiveža prekių pripildytas daugkartinio naudojimo pakuotes (pvz, euro padėklus), nukrauna nuo šių
padėklų prekes ir naudoja padėklus prekių sandėliavimui ar gaminių sukrovimui / laikymui technologiniame
procese, šios pakuotės gali būti laikomos susigrąžintomis iš vidaus rinkos ir pakartotinai panaudotomis
pagal paskirtį, t. y. importuotojas jas gali įtraukti į
pakuočių apskaitą kaip susigrąžintas ir pakartotinai
panaudotas pakuotes.
Pavedimo davėjams svarbios datos
Užsakymų – apie išleistą į vidaus rinką apmokestinamosios pakuotės kiekį (pagal pakuotės rūšis) teikimas:

iki balandžio

iki liepos

15

15

d.

d.

I ketvirčio užsakymo

II ketvirčio užsakymo

iki spalio

iki gruodžio

15

10

d.

d.

III ketvirčio užsakymo

IV ketvirčio užsakymo

Informacijos apie faktiškai išleistą į vidaus rinką
apmokestinamosios pakuotės kiekį (pagal pakuotės
rūšį) patikslinimas:

iki sausio

10

d.

IV ketvirčio

Bioplastikas, biologiškai skaidomas
plastikas, kompostuojamas plastikas, biodegraduojantis plastikas –
kur dėti jį panaudojus?
Atsako VšĮ „Gamtos ateitis“ Aplinkosaugos
ekspertė Dalia Gedgaudienė

Vis didėjant suvokimui, kad kiekvienas privalome rūpintis mus supančia aplinka, plastikinės pakuotės vis dar
išlieka viena dažniausiai naudojamų pakuotės rūšių.
Gamintojai ir importuotojai šiandien ieško alternatyvų, į
ką keisti tradicinį plastiką. Tai ypač aktualu atvejais, kai
plastikas naudojamas mišriose (pavyzdžiui neatskiriamai
suklijuotas su popieriumi) maisto pakuotėse, kurių
perdirbti nėra galimybės.
Skaičiuojama, kad kiekvienam mūsų tautiečiui per
metus tenka apie 22 kg plastikinių pakuočių atliekų, iš jų
perdirbama tik kiek daugiau nei pusė, visa kita yra sudeginama arba nugula į sąvartynus irti nuo kelių šimtų iki
tūkstančio metų.
Skaičiuojama, kad maždaug aštuoni procentai pasaulio
naftos yra naudojama plastikui gaminti, tad vis daugiau
pranašumų skiriama bioplastikui – biologiškai skaidžiam
plastikui. Šio plastiko šalininkai pačiu didžiausiu jo
pranašumu laiko tai, kad gaminant daugiau bioplastiko
bus sunaudojama mažiau neatsinaujinančių gamtos
resursų, t. y. naftos, bei toks plastikas suirs žymiai
greičiau.
Bioplastikas (angl. Bioplastic) pristatomas kaip mažiausiai kenksminga plastikų rūšis, gaminama iš atsinaujinančių gamtos resursų, t. y. augalų. Augaluose esančios celiuliozė, gliukozė, aliejai ar krakmolas, padedant
organiniams tirpikliams, skaidomos į polimerus, kurie
pakeičia įprasto plastiko polimerus, gaunamus iš naftos.
Bioplastikams – mažiau kenksmingiems aplinkai negu
įprastiems plastikams – priskiriami ne tik gamtoje
suyrantys, vadinami bioskaidūs, plastikai, bet ir iš atsinaujinančių šaltinių pagaminti nebioskaidūs plastikai,
kaip pvz. iš cukranendrių gaminamas polietilenas.
Aiškinant paprastai, jei polietileno gamybai bus naudojamos žaliavos, gautos ne iš naftos, tačiau iš atsinaujinančių žaliavų, pvz. cukranendrių ar kukurūzų, jis bus
taip pat priskirtas bioplastikams. Tik toks polietilenas
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turės lygiai tokias pat savybes, kaip ir iš naftos gautas
polietilenas, o draugiškesnis aplinkai jis bus tik tuo, jog
galiausiai suiręs ar sudegintas toks biologinės kilmės
polietileno gaminys išlaisvins į atmosferą tik tą anglies
dioksido kiekį, kurį cukranendrės iš atmosferos buvo
pasisavinusios augimo metu, vykdant fotosintezę.
Tačiau yra ir daugiau minusų – norint pagaminti
pakankamai bioplastiko iš augalinių monokultūrų, joms
teks kasmet paskirti vis milžiniškesnius žemės plotus. Ar
bus atsakinga žemę naudoti ne maisto auginimui, o
auginimui, tręšimui augalų, iš kurių bus gaminamas
bioplastikas?
Bioplastikas, biologiškai skaidomas plastikas, kompostuojamas plastikas, biodegraduojantis plastikas –
plačiajai visuomenei suprantama terminija tai reiškia
daugmaž tą patį. Tik klausimas, ar tiesiogine prasme šie
terminai
atitinka
sąvoką
„ekologiškas?“
Paprastas vartotojas, nesigilinantis į tokio plastiko irimo
procesą, gali suprasti tiesiogiai – jei šis bioplastikas
skaidus, biodegraduojantis ar kompostuojamas – tai
galiu jį palikti gamtoje lyg išmesdamas obuolio
graužtuką? Arba išmesdamas tokią atlieką į savo kompostinę kieme – jis juk bus suskaidytas arba suirs kaip
žolė?
Deja, tiesa yra tokia, kad biologiškai skaidomiems
plastikams suskaidyti prireiks aukštesnės temperatūros
nei yra gamtoje arba tai užtruks žymiai ilgesnį laiko
tarpą. Tad tą suskaidymą / suirimą dažniausiai galima
padaryti tik pramoniniu būdu ar pramoniniuose kompostavimo įrenginiuose, kai plastiko temperatūra bus
pakelta bent iki 50 laipsnių karščio temperatūros, kad
tokie plastikai pradėtų skaidytis. Kalbant apie didžiąją
dalį šiai dienai gaminamų bioskaidžių plastikų, namų
sąlygomis naudojama kompostavimo įranga to padaryti
nesugebės. O tiesiog išmetus tokį plastiką į gamtą – jis
ten gali ir likti irti ilgus metus. Tad neturint natūraliai
gamtoje tokios aukštos temperatūros – bioplastikas
savaime per kelis mėnesius iš sąvartynų nedings. O
planetos vandenyse atsidūręs toks plastikas kenks lygiai
taip pat kaip naftos pagrindu pagamintas plastikas,
kuris per ilgą laiką suirs iki mikroplastiko ir dešimtmečiais toliau kels pavojų gamtai, tuo pačiu – mums
visiems.
Vienareikšmio atsakymo – per kiek laiko suyra bioplastikas? – nėra. Specialiomis kompostavimo sąlygomis
gaminys gali suirti per kelis mėnesius – tad lygiai taip
pat kaip ir su įprastais plastikais, bioplastiką būtina
utilizuoti atsakingai ir tik iš anksto numatytomis

Bioplastiko gaminių, kurie jau egzistuoja
rinkoje, pavyzdžiai

sąlygomis.
Kokioms pakuotėms ypač aktualu naudoti bioskaidų
plastiką? Ypač tai aktualu kombinuotoms pakuotėms,
sudarytoms iš popieriaus ir plastiko, kurios naudojamos,
pvz. pakuojant maisto produktus. Neretai tokios
pakuotės atliekos būna užterštos riebalais, maisto
likučiais, tad negali būti perdirbtos. Išeitis – kompostavimas, tačiau jei pakuotė mišri, sudaryta iš
skirtingų medžiagų – popieriaus ir plastiko, kompostavimas negalimas. Jei tokioms pakuotėms gaminti vietoj
plastiko būtų pritaikytas bioplastikas – tokios pakuotės
galėtų būti kompostuojamos kartu su jose likusiais
maisto likučiais.
Ar bioplastikas ilgainiui visiškai pakeis šiai dienai plačiai
vartojamus plastikus? Šiai dienai sunku atsakyti –
biologiškai suyrančių pakuočių žaliavos yra brangesnės,
gamybos technologija sudėtingesnė, gamybos procesai dar nėra iki galo išvystyti globaliai, tad prognozuoti
būtų sudėtinga. Be to, tokios pakuotės neabejotinai
brangesnės už įprasto plastiko pakuotes.
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Toks plastikas bus dar kartą perrūšiuojamas – ko nebus
galima perdirbti, bus utilizuojama atsakingai ir tik iš
anksto numatytomis sąlygomis. Išimtis – jei ant
pakuotės bus pažymėta, kad būtent šiam bioskaidžiam
plastikui suirti nėra būtinos specialios sąlygos ir į jį
galima mesti suirti tiesiog į savo kieme stovinčią kompostinę kartu su maisto likučiais.
Beje, tokį bioskaidų plastiką, tinkamą kompostuoti ir
tiesiog išmesti kartu su maisto likučiais irti jau sukūrė bei
jį tobulina ir Lietuvos mokslininkai – tad lieka ir toliau
laukti naujovių, kad būtų galima jas pritaikyti praktiškai –
stengiantis kuo labiau apsaugoti gamtą nuo ilgalaikių
taršos pasekmių.

Visgi apibendrinant, būtina pabrėžti, kad be globalaus
žmonių sąmoningumo ir supratingumo, vien galimybė
paversti plastiką mažiau kenksmingu planetos neišgelbės. Svarbiausia išlieka atsakingas vartotojų elgesys,
gebėjimas tinkamai tvarkyti atliekas po savęs ir buvimas
draugiškiems gamtai, mokantis sukurti mažiau atliekų,
naudojant daugkartinius daiktus ar nebenaudojamus
daiktus pritaikant kitoms funkcijoms.
O atsakant į pagrindinį klausimą – tai kur visgi dėti
plastiką, kuris pažymėtas kaip bioplastikas,
biologiškai skaidomas, kompostuojamas plastikas,
biodegraduojantis plastikas?
Atsakymas būtų – į plastiko pakuočių atliekų konteinerį.

NAUJIENOS
Paskelbtos Gamintojų / Importuotojų organizacijų
2020 m. rinkos dalys

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją
turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų
užimamos rinkos dalys 2020 metams apskaičiuotos
pagal 2019 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos
vidaus rinkai duomenis:

Aplinkos apsaugos agentūra paskelbė Gamintojų ir
importuotojų organizacijų užimamas pakuočių rinkos
dalis.

Pagal užimamą rinkos dalį
VšĮ „Gamtos ateitis“
užima antrąją vietą iš
trijų organizacijų.

2019 m.

2020 m.
4,0%

2,7%
25,9%

17,3%
14,2%
VšĮ „Gamtos ateitis“

65,8%

57,2%

12,9%

VšĮ „Pakuočių tvarkymo
organizacija“
VšĮ „Žaliasis taškas“
Kiti
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VšĮ „Gamtos ateitis“ augimas per pastaruosius ketverius metus:
2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

1,2%

8,0%

17,3%

25,9%

Finansuojama rinkos
dalis 1,3 %

Finansuojama rinkos
dalis 8,3 %

Finansuojama rinkos
dalis 17,8 %

Finansuojama rinkos
dalis 27,0 %

Verslo žinios:

Didelės karantino įtakos
pakuočių atliekų tvarkymo
sektorius nepajuto, tačiau
prognozuoja galimą pakuočių
atliekų kiekio augimą

Siekiant išvengti užsikrėtimo ir paisant aplinkos
ministerijos pateiktų rekomendacijų, kai kurios
atliekų tvarkymo įmonės pristabdė veiklą. Tačiau
iš rūšiavimui skirtų konteinerių surinktų pakuočių
atliekų tvarkymo tarnybų veikla nepakito, jos ir
toliau dirbo pilnu pajėgumu. Anot jų, surenkamų
perdirbimui skirtų pakuočių atliekų kiekis
padidėjo, bet kokybė išliko panaši, nors kartais ir
pasitaikydavo vienkartinių kaukių, pirštinių ar kitų
rūšiavimui netinkamų atliekų. Prognozuojama,

kad pasikeitę vartojimo įpročiai galimai išaugins
ir pakuočių atliekų kiekį.

Plačiau apie
straipsnyje:

tai

skaitykite

„Verslo

žinių“

Skaityti plačiau
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#Ekspertai

Gyventojų
sąmoningumas
rūšiuojant išaugo, bet
tobulėti dar yra kur
Pandemijos metu darbų apimtis didinusios atliekų
tvarkymo įmonės džiaugiasi, kad šiemet, įskaitant ir
karantino laikotarpį, gyventojų aplinkosauginis
sąmoningumas išaugo. Visgi, anot ekspertų, gyventojai tebedaro klaidų rūšiuodami atliekas ir turi dar
ko pasimokyti. Apie tai, kokių iššūkių atliekų rūšiavime kyla šiandien, įžvalgomis dalijasi „Ekonovus“
generalinis direktorius Romas Draskinis bei „Gamtos
ateities“ viešinimo ir marketingo vadovė Diana
Ramanauskaitė.
Intensyvus metas atliekų tvarkytojams
Kalbėdamas apie tai, kiek karantino laikotarpis keitė
atliekų tvarkymo įmonės „Ekonovus“ veiklą, jos vadovas
R. Draskinis pripažįsta, kad išaugo ir atliekų kiekis, ir
darbuotojų užimtumas. Tą iš esmės nulėmė pastaruoju
metu padidėję vartotojiškumo rodikliai. Dėl to karantino laikotarpiu visos pakuočių atliekų rūšiavimo linijos
taip pat veikė pilnu pajėgumu.
Visgi, R. Draskinio teigimu, šis laikotarpis iš dalies
sudarė galimybę formuotis ir gyventojų tvaraus vartojimo įpročiams bei juos skatino atsakingiau rūšiuoti. Anot
įmonės vadovo, dalis gyventojų noriai rėmėsi Aplinkos
ministerijos rekomendacijomis, kaip reikėtų tvarkyti
atliekas karantino metu. „
Plastikas, iš kurio gaminamos pirštinės, medicininės
kaukės bei respiratoriai, skirti apsisaugoti nuo virusų –
netinkami perdirbimui, tad buvo patariama šias atliekas
mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Dauguma gyventojų elgėsi atsakingai ir nemaišydami jų su
kitomis rūšiuojamomis atliekomis, jas dažniausiai
mesdavo į tam skirtus konteinerius“, – pastebi R. Draskinis.

Atliekų kiekį lėmė ne tik pandemija
Anot R. Draskinio, pandemijos metu, lyginant su
analogišku praėjusių metų laikotarpiu, kone 20 proc.
didėjo surenkamų ir išrūšiuojamų pakuočių atliekų kiekiai. Vien stiklo atliekų pernai tuo pačiu laikotarpiu buvo
surinkta 1800 tonų, o šiemet skaičius išaugo iki 2400.
Kaip teigia specialistas, tokius išaugusius kiekius lėmė
keli faktoriai.
„Visų pirma, svarbu atsižvelgti į infrastruktūros plėtrą.
Atsirado daugiau ir patogesnių galimybių rūšiuoti,
daugėjo rūšiavimo konteinerių, o ir „Ekonovus“ tvarkomose teritorijose daugiau kaip 90 proc. gyventojų jau
yra išdalinti visi reikiami atliekų rūšiavimo konteineriai“,
– pasakoja atliekų tvarkymo įmonės vadovas.
Jis priduria, kad svarbus rodiklis padidėjusiam išrūšiuojamų atliekų kiekiui yra ir bendrai augantis visuomenės
sąmoningumas.
„Žmonės pradeda labiau atskirti, ką galima mesti į rūšiavimui skirtus konteinerius, o ką reiktų priskirti mišrioms
ar stambiagabaritėms atliekoms. Belieka tikėtis, kad
žmonių sąmoningumas rūšiavimo klausimu augs ir
ateityje“, – sako R. Draskinis.
Rūšiavimui koją kiša mitai
Didėjančio žmonių sąmoningumo klausimu antrina ir
pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos VšĮ „Gamtos
ateitis“ viešinimo ir marketingo vadovė Diana
Ramanauskaitė. Anot jos, gyventojai dabar aktyviau
rūšiuoja atliekas nei anksčiau, bet tą dar daro ne visi ir
nebūtinai taisyklingai.
„Egzistuoja keletas veiksnių, kurie prislopina
visuomenės norą rūšiuoti. Vienas tokių yra mitas, kad
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išrūšiuotos atliekos pilamos į tą patį atliekų sunkvežimį,
tad žmonių atliktas darbas rūšiuojant neturi prasmės.
Taip pat dar ne visiems gyventojams sudarytos sąlygos
rūšiuoti atliekas, nors galbūt jie tą norėtų daryti“, –
pasakoja D. Ramanauskaitė.
Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad dalis gyventojų yra
linkę rūšiuoti atliekas, tačiau tą daro netaisyklingai.
Viena dažnesnių klaidų – galvojimas, jog gali būti
perdirbamas bet koks daiktas, jei jis pagamintas iš tam
tikros žaliavos.
„Langų stiklai, krištolinės vazos, veidrodžiai ar TV
ekranai yra stiklo žaliava, bet ne pakuotės, tad jų perdirbti negalima arba jos turi būti perdirbamos atskirai.
Tokias atliekas būtina pristatyti į specialias stambiaga-
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baričių atliekų aikšteles. Tokį pat principą reikia taikyti ir
popieriaus ar plastiko atliekoms, kadangi ne viskas, kas
pagaminta iš plastiko ar popieriaus, yra pakuotė ir gali
būti perdirbta“, – dėsto pašnekovė.
Kita problema, kurią įvardija pašnekovė, tai užterštos
pakuotės. Išmestos į konteinerį jos gali užteršti ir jau
jame esančias kitas atliekas. D. Ramanauskaitės
teigimu, taip jos tampa nebetinkamos rūšiavimui:
„Riebių skysčių, tepalų bakeliai ar indeliai nuo dažų
nesunkiai gali užteršti kitas, jau išrūšiuotas atliekas, tad
jas būtina atitinkamai pristatyti į specialias stambiagabaričių atliekų aikšteles arba mesti į mišrių, o ne rūšiuojamų atliekų konteinerius“.

Ar dažnesni kontroliniai
patikrinimai išmokys gyventojus
rūšiuoti pakuočių atliekas dar
atsakingiau?

VšĮ „Gamtos ateitis“ gegužės ir birželio mėnesiais kartu
su kitomis Lietuvoje veikiančiomis licencijuotomis
pakuočių atliekų tvarkymo organizacijomis atliko įmonių
„Molėtų švara“, „Ekonovus“, „Valda“, „VSA Vilnius“,
„Rokiškio komunalininkas“, „Druskininkų komunalinis
ūkis“, „Kretingos komunalininkas“ teikiamų pakuočių
atliekų tvarkymo paslaugų kontrolinius patikrinimus.
Patikrinimai buvo vykdomi Molėtų, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Kauno, Druskininkų, Rokiškio rajonuose ir
Vilniaus mieste.
Šių patikrinimų tikslas buvo išanalizuoti pakuočių atliekų
rūšiavimo įpročius gyventojų, kurie naudojasi individualiais pakuočių atliekų rūšiavimo konteineriais šalia
savo namų valdų. Kiekviename rajone buvo pasirinktinai
tikrinama per tūkstantis privačioms valdoms išdalintų
skirtingų pakuočių – popieriaus, plastiko – konteinerių
turinio. Stiklo rūšiavimo konteineriuose netinkamų
priemaišų pasitaiko tik iki 5-10 proc., tad visas surinktas

stiklo pakuotėms skirtas turinys pristatomas tiesiai į
stiklo perdirbimo gamyklas, todėl šių konteinerių turinys
pastaraisiais metais nebetikrinamas.
„Patikrinimų skirtinguose regionuose rezultatai parodė,
kad individualaus nauduojimo plastiko, popieriaus
pakuočių atliekų konteineriuose dar vidutiniškai iki
32,77 proc. atliekų sudaro ne pakuočių, bet įvairios
mišrios komunalinės atliekos – nuo rūbų, avalynės,
maisto iki higienos priemonių, kurios turi būti metamos
atitinkamai – į mišrių buitinių atliekų, kompostavimo
konteinerius ar pristatomos į specialiąsias atliekų aikšteles“, – patikrinimus komentavo VšĮ „Gamtos ateitis“
vadovas Karolis Šiaudkulis. – Negalima teigti, kad visi
gyventojai klaidingai rūšiuoja atliekas – dalis pakuočių
atliekų konteinerių tikrai atsakingai užpildyti tik jiems
tinkančiu turiniu, laiku išstatomi aptarnavimui, tačiau
dalyje jų gyventojai pakuotėms priskiria ir statybines
medžiagas, ir sulaužytus žaislus, maisto atliekas, žolę,
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kitus nenaudojamus buities reikmenis, net malkas, nors
kiekvienas konteineris turi lipduką su išvardintomis
atliekomis – kur ką galima mesti, ko – ne“.
Primename, kad pakuočių atliekų surinkimas ir sutvarkymas – priešingai nei mišriųjų atliekų tvarkymo paslaugos – gyventojams nieko nekainuoja, tačiau kitomis
atliekomis užteršta pakuočių atliekų žaliava tampa
bevertė ir šių atliekų surinkimas bei sutvarkymas šias
paslaugas teikiančioms įmonėms nesukuria jokių
papildomų pajamų, arba dar papildomai kainuoja – kai
už netinkamų atliekų, rastų tarp pakuočių, utilizavimą
turi susimokėti kitoms įmonėms.
Jei atliekų surinkimo metu tvarkytojai pastebi, kad
pakuočių atliekų konteineris užterštas netinkamomis
atliekomis, tokios atliekos nesurenkamos, gyventojus
informuojant paliekamomis žymomis ant konteinerių –
atsakingai perrūšiuoti atliekas dar kartą, tačiau dalis
gyventojų taip elgiasi tikslingai, vengdami mokėti
papildomai už statybinių, stambiagabaritinių ar į mišriųjų atliekų konteinerius nebetelpančių atliekų išvežimą, ir
ne visada tvarkytojai šį gyventojų „išradingumą“ paste-
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bi iki kol neiškrato viso konteinerio turinio – pabrėžė
K. Šiaudkulis. – Tikimės, kad šie bendri pakuočių atliekų
tvarkymo organizacijų atliekami vis dažnesni patikrinimai bei aptarimai ir papildomų priemonių taikymas su
tą rajoną aptarnaujančiomis savivaldybėmis, pakuočių
atliekų tvarkytojais dar kartą atkreips gyventojų dėmesį
į pakuočių atliekų tvarkymą ir pareikalaus atsakingesnio
jų požiūrio į kitų atliekamą darbą ar apskritai – į bendrai
formuojamą šalies atsakingo ir tvaraus vartojimo
politiką“.
Šių patikrinimų skirtinguose Lietuvos miestuose, rajonuose vis daugės. Jei per 2017, 2018 metus jų buvo
atlikta po 7, 2019 m. – 5, tai šiais metais jau per I-II
ketvirtį buvo atlikta 15 patikrinimų. „Tikimės, kad dar
aktyvesnis darbas su savivadybėmis, su pakuočių atliekų
paslaugas teikiančiomis įmonėmis, su gyventoju skatinimu rūšiuoti ir būti sąmoningiems, įvairios patikrinimo ir
kitos papildomos priemonės leis dar efektyviau siekti
ambicingų rezultatų, kalbant apie pakuočių atliekų
tvarkymo iškeltus tikslus, vis labiau orientuojantis į
žiedinės ekonomikos principus“, – teigė K. Šiaudkulis.

EDUKACIJA
Bendradarbiavimas su savivaldybėmis, vykdant
visuomenės edukaciją pakuočių atliekų tvarkymo
tema
Apie tai, kad „Gamtos ateitis – mūsų rankose“ – kasdien
primename Molėtų ir Kelmės savivaldybių gyventojams.
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Informaciniais lipdukais pakuočių atliekų konteineriams
(kolektyviniams ir individualioms valdoms) aprūpinti
Šakių, Šilutės, Elektrėnų, Jonavos savivaldybių gyventojai.
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Pagaminti maišai pakuočių atliekoms rūšiuoti namuose.

Pagaminti maišai pakuočių atliekoms rūšiuoti biuruose.
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REKOMENDACIJOS ATLIEKŲ RŪŠIAVIMUI

1

PATARIMAI PAKUOČIŲ MAŽINIMUI

Perkame tas
pakuotes, kurios
gali būti
perdirbamos

2

Į parduotuvę
nešamės savo
daugkartinį pirkinių
krepšelį ar maišelius
biriems sveriamiems
produktams

Naudojame
daugkartinio
naudojimo gertuvę,
o kavai ar arbatai –
daugkartinį termo
puodelį

Perkame aplinką
tausojančias prekes
(daiktus iš perdirbtų
medžiagų)

KODĖL REIKIA RŪŠIUOTI?

Saugome
švarią aplinką

!

Taupome vis
labiau senkančius
gamtos išteklius ir
energiją

Saugome
nuo pavojų
gyvūnus

Ribojame miškų
kirtimą, vandens
bei oro taršą

Mažiname
sąvartynus

Pakuočių atliekos, kurias išrūšiuojame, tampa žaliava ir yra perdirbamos, o jeigu perdirbimui netinka – jos naudojamos energijai išgauti. Rūšiuodami mes nedidiname sąvartynų, o tuo pačiu – mažiname aplinkos taršą.
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3

KAIP TEISINGAI RŪŠIUOTI
POPIERIAUS ATLIEKAS?

Galima mesti

Negalima mesti

Rekomenduojama

Popierines ir kartonines
maisto produktų
pakuotes

Supelijusio, drėgno
popieriaus, knygų,
kartono

Galima mesti kreidinį,
slidų, blizgų popierių
(reklaminę produkciją)

Kartonines dėžes ir
pakavimo popierių

Riebalais ir/ar maisto
likučiais užteršto
popieriaus ir kartono

Metalinių susegimo
detalių pašalinti nebūtina

Laikraščius, žurnalus,
knygas, lankstinukus ir
brošiūras
Balto ir spalvoto
popieriaus atliekas

Vienkartinių popierinių
servetėlių ir rankšluosčių
Tapetų

Storus knygų viršelius
rekomenduojama atskirti
Popierius turi būti sausas
ir švarus, popierines ir
kartonines dėžutes
reikėtų išlankstyti
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4

KAIP TEISINGAI RŪŠIUOTI
PLASTIKO ATLIEKAS?

Galima mesti
Plastikines maisto produktų pakuotes
Plastikines gėrimų ir kitų skysčių
pakuotes
Plastikinius maišelius
Plastikines pakavimui skirtas plėveles
ir pakuotes

Negalima
mesti
Plastikinių žaislų
Elektronikos
prietaisų
Higienos
reikmenų

Tetra-pak pakuotes

Plastikinių buities
reikmenų

Buitinės chemijos, kosmetikos ir
higienos produktų plastikines
pakuotes

Pakuočių su
maisto likučiais

Metalines pakuotes ir kitų pakuočių
metalinius elementus

Rekomenduojama
Maisto pakuotes
išskalauti
Jei įmanoma, atskirti
skirtingų medžiagų
dalis pakuotėje (nulupti
folijos dangtelį, išimti
plastikinį indelį iš
popierinės pakuotės)
Nedėti pakuočių į kitas
pakuotes, geriau
išlankstyti ir suspausti
atskiras pakuotes
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5

KAIP TEISINGAI RŪŠIUOTI
STIKLO ATLIEKAS?

Galima mesti
Stiklinę gėrimų tarą
Stiklines maisto
pakuotes

Negalima mesti
Veidrodžių ir
veidrodžių likučių
Langų stiklo
Keramikinių,
porceliano, grūdinto
stiklo indų
Lempučių, termometrų
Stiklainių, butelių su
maisto ar skysčio
likučiais (turinį būtina
pašalinti)

Rekomenduojama
Jeigu sunku atpažinti, ar
produktas pagamintas tik iš stiklo,
geriau jį mesti į mišrių atliekų
konteinerį
Popieriaus etikečių pašalinti
nereikia
Metalinius stiklainių dangtelius
reikia pašalinti – juos mesti į
plastiko/metalo pakuočių
konteinerį
Rūšiuojamą tarą rekomenduojama
išskalauti vandeliu
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Verslo Didžiulis:
Jurgis
žinios:

Didelės
karantino įtakosVARTOJIMĄ
APIE ATSAKINGĄ
pakuočių atliekų tvarkymo
sektorius
nepajuto, tačiau
Jurgis Didžiulis apie tai,
prognozuoja
galimą pakuočių
kad norėdami rūšiuoti,
visada surasime, kaip ir kur
atliekų
kiekio augimą
tą padaryti. Svarbiausia –
vieniems kitų paskatinimas ir natūralus įprotis tą
daryti vėl ir vėl…

Žiūrėti

Jurgis Didžiulis apie tai, kad tvarus vartojimas pirmiausiai prasideda nuo mūsų pasirinkimo, tad įsigydami prekių,
pirkdami paslaugas, rinkimės atsakingus verslus, kurie atsakingai renkasi pakuotę savo produktams.
Atsakomybė rūšiuoti turi būti padalinta tarp tiekėjų – gamintojų – įmonių ir vartotojų, kurie atsakingai renkasi.

Žiūrėti
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NET MAŽIAUSI MŪSŲ ELGESIO
ĮPROČIŲ POKYČIAI GALI PRISTABDYTI
APLINKOS TARŠĄ IR KLIMATO KAITĄ.
AR PRISIJUNGSITE PRIE POKYČIŲ?
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DRAUGAUKIME
Mus galite sekti ir LinkedIn socialiniame tinkle

Dar daugiau įdomių temų, naujovių apie pakuočių atliekų sektorių, atsakingą ir tvarų
vartojimą, žiedinės ekonomikos principus ir kitas temas, kurios gali būti įdomios ne tik
gamintojams / importuotojams bet ir mums, kiekvienam, galinčiam asmeniškai prisidėti
prie pokyčių aplinkosaugos srityje.
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