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Tvarkėnų miške nuo seno gyveno Ežių Gražių šeima: Ežys Gražys – 
eigulys, Ežienė Gražienė – mama ir trys jų sūnūs Ežiukai Gražiukai. Kiekvienas 
miško paukštelis, vos išsiritęs iš kiaušinio, išgirsdavo tėvų pasakojamą istoriją 
apie tai, kaip eigulio Ežio Gražio, jo šeimynos ir protingų miesto vaikų dėka 
piktas ir netvarkingas žmogus Šiukšlys Baisulys išmoko rūšiuoti šiukšles ir 
miškas buvo išgelbėtas nuo šiukšlių krūvų.

Baisi istorija apie užterštą griovį, išbaidytas varles, išgąsdintas pelytes ir 
sergančius žvėrelius jau buvo virtusi sena legenda su laiminga pabaiga. Visi 
gerbė eigulį Ežį Gražį ir iš tolo su juo sveikindavosi.
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Vieną vakarą, kai Ežių Gražių šeimyna ruošėsi vakarieniauti, lauke 
pliaupė tikra vasaros liūtis, pasigirdo tylus beldimas į jų samanomis dengtos 
trobelės duris.

– Kas ten? – kildamas iš supamojo krėslo paklausė Ežys Gražys.
– Čia mes, – atsiliepė pavargęs balselis iš už durų. – Katytė Rainė ir 

šuniukas Amsius. Atėjome pas jus iš miesto. Pagalbos!
Ežienė Gražienė atvėrė duris ir už jų pamatė du kiaurai permirkusius 

keliauninkus – rainą katytę ir baltą šuniuką juodomis ausimis. Katytės letena 
buvo sužeista, ji laikė ją graudžiai pakėlusi, o šuniukas vis lyžteldavo jai ausį, 
lyg drąsindamas, lyg guosdamas. Ežienė čiupo atvykėlius į glėbį ir užtrenkė 
duris, kad šlapias vakaras liktų už durų ir svečius sušildytų tikrų ežių namų 
jaukumas.

Kai Katytė Rainė ir Šuniukas 
Amsius jau buvo susupti į languotas 
skaras, pamaitinti šilta sriuba 
ir pasodinti į minkštus samanų 
krėslus, katytės letena aptverta 
trauklapiu, Ežys Gražys paglostė 
jiems galveles ir paprašė:

– Na, mažieji miestiečiai, 
pasakokit, kas jus per tokį lietų į 
Tvarkėnų mišką atvijo.

Atsidususi rainoji viešnia, mat 
buvo vyresnė ir protingesnė už 
Amsių, pradėjo pasakoti.

***
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Emilija Brazdeikytė
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Jau daug laiko mieste vyravo tvarka ir ramybė. Tačiau atėjo diena, kai 
atvažiavo daug didelių mašinų ir pradėjo statyti namą. Išdygo namas, kaip 
grybas, į jį atsikraustė daug žmonių, į kiemą pabiro linksmi, padykę vaikai. 
Visi džiaugėsi naujais kaimynais: ir šuniukai, ir katės, ir raibi paukšteliai. 
Viskas buvo gerai, kol vieną naktį Rainė išėjo ieškoti maisto ir net sukniaukė 
iš baimės, kai už naujojo namo kampo pamatė kažkokią didelę tamsią 
pabaisą. Švietė mėnulis ir atrodė, kad pabaisa yra kalno dydžio, jos akys žiba 
kaip lempos, o pražiota didelė juoda burna tik ir taikosi ką nors praryti. „Ta 
pabaisa gali mane pagauti!“ – su siaubu pagalvojo Rainė.

Laura Jurkaitytė
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– Išsigandai, kvailiuke? – išgirdo už nugaros kažką kikenant. Atsisuko. 
O dievulėliau! Šuo! Išrietė nugarą ir sušnypštė.

– Nebijok, aš nekandu, – išsišiepė juodaausis. – Aš – Amsius, šuniukas. 
O čia – tik šiukšlių krūva. Eime, parodysiu.

Šuo neatrodė piktas, o apžiūrėti „pabaisą“ tikrai reikėjo. Prisiartinę prie 
baugaus pavidalo, mažyliai pamatė, kad akys – tai du seni langų rėmai, kūnas 
– sukrypusi spinta, o burna – guma trenkiantys padangų ratai. 

– Kaip baisu, – nusipurtė Rainė. – Iš kur čia visa tai? 
– Naujieji gyventojai kuriasi, – truktelėjo pečiais Amsius. – Viską, ko 

jiems nereikia, neša į kiemą ir meta prie konteinerio.
– Bet juk taip negalima? – pasipiktino Rainė.
– O kaip galima? – paklausė Amsius. – Ar tu žinai? 
Rainė nežinojo. Nedrąsiai žengė link milžiniškos daiktų krūvos ir staiga 

garsiai sukniaukė „Miauuuu!“ Jos maža raina letenėlė degė kaip ugnyje – 
skubėdama nežiūrėjo kur eina ir užmynė žibančią veidrodžio šukę.

Lyžtelėjo skaudančią vietą ir nušlubčiojo link šiukšlyno. Rainė ir Amsius 
ėmė apžiūrinėti daiktų krūvą.

Joana Sadauskaitė
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– Bjaurios šiukšlės! – piktai sušnypštė Rainė.
– Khm kchm, panele, negražu prasivardžiuoti, – pasigirdo balsas. – 

Galėtumėt būti mandagesnė su vyresniais už save.
– Kas čia? Kas čia kalba? – išsigando abu mažyliai.
– Čia aš, Senas Televizorius, kurį jūs ką tik teikėtės išvadinti šiukšle. 

Mane ir kitus garbingus, šioje krūvoje nepagarbiai sumestus daiktus.
– Atsiprašau, nenorėjau įžeisti, – tyliai sumurmėjo Rainė. – Tik kojytę 

labai skauda. 
– Na, iš kur jūs, jaunuoliai, galite žinoti garbingą mūsų praeitį, – atsiduso 

Senas Televizorius. Štai aš, pavyzdžiui, ištikimai tarnavau šeimai daugelį 
metų. Transliavau žinias, gražiomis pasakomis auklėjau vaikus... O kai 
pasenau – mane tiesiog išmetė. Nors per žinias girdėjau, kad esu padarytas iš 
labai vertingų dalykų: plastiko, spalvotųjų metalų. Išmestas aš tapau, kaip jūs 
teikėtės išsireikšti, šiukšle, netgi pridurčiau – pavojinga šiukšle, o perdirbtas 
dar daug metų galėčiau būti naudingas ir prisiminti savo garbingą praeitį...

Daniel Dubrovskij
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– Ir mes nekaltos, ir mes nekaltos, – sugurgždėjo juodos kaip naktis 
Padangos, – tiek kilometrų riedėjome keliais, stengėmės, kad žmonės būtų ir 
greiti, ir saugūs, o dabar mus va taip – į gatvę...

– O per mus tiek gražių dalykų žmonės regėjo... Ir lietų, ir saulę, ir 
grįžtančius namo mylimuosius, – romantiškai tarė Langų Rėmai, – saugojom 
nuo šalčio, lietaus ir drėgmės... Norėtume ir toliau tarnauti, bet dabar mes – 
šiukšlės...

– Mes irgi nekalti, – sukliuksėjo baltame plastiko bakelyje Tepalai. – 
Visi tik ir sako, kad per mus žūsta milijonai žuvų, net banginių, kad mes 
tūkstančiams metų užteršiame dirvą, kur žūsta šimtai sliekų, vabalėlių ir 
augalų, bet jeigu mus teisingai naudotų ir nepiltų kur pakliuvo – mes labai 
naudingi...

– Taip, taip, ir mano dukterys Šakos negarbingai kėpso šioje krūvoje... 
– sušlamėjo Gyvatvorė. – Auginau, supau, žmonės mane apkirpo, o jas – į 
šiukšlyną...

– Oi, kokie jūs nelaimingi! – sumurkė Rainė. – Bet ką gi daryti?
– Mums reikia KONSULTANTO, – kompetentingai pareiškė Amsius.
– O kas tai yra? – paklausė Rainė.
– Tas, kuris žino, ką daryti, – Amsius pasikasė juodą ausį. – Aš turiu 

draugę, mergytę Ugnę. Ji viską žino. Jau greitai rytas, ji išeis į kiemą pažaisti, 
jos ir paklausime.

Neila Ivanauskaitė



10

Naktis pasitraukė, saulė pasirąžiusi patekėjo virš debesų ir iš namų 
pabiro žmonės. Jie sėdo į savo mašinas, važiavo į darbus. Kai kurie nešė 
šiukšles. Vieni – į geltonus, žalius ir mėlynus konteinerius metė plastiką, 
popierių, stiklą, atliekas, o kiti... Vyrukas pūškuodamas ištempė Languotą 
Krėslą ir numetė prie konteinerio, į krūvą, kuri naktį Rainei pasirodė kaip 
tikra pabaisa. Tiesą sakant, ir dieną ji atrodė ne ką geriau.

– Sveikas atvykęs, – pasisveikino su Languotu Krėslu Senas Televizorius. 
– Nors, matau, nelabai sveikas...

– Ojojoj... – sudejavo Krėslas. – Aš dar niekada taip blogai nesijaučiau.
– Teks priprasti, mes visi čia blogai jaučiamės, – atsiduso Spinta. – 

Nuo šiol gali pamiršti, kad esi baldas. Dabar tu – šiukšlė. Teršianti aplinką 
pavojinga šiukšlė.

Saulė Gaubytė
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Jų liūdną pokalbį nutraukė į kiemą 
išstraksėjusi mergaitė Ugnė.

– Amsiau! – pašaukė Ugnė. – Kur tu? 
– Au au au! – džiaugsmingai sulojo Amsius 

bėgdamas pas savo draugę. – Ugne, mes 
turime bėdų. Eime už namo, parodysiu. Tiesa, 
susipažink – čia Katytė Rainė.

– Mur, – tyliai sumurkė Rainė, atsargiai 
laikydama pakėlusi sužeistą kojytę.

– Labai malonu, – paglostė Ugnė Rainės 
galvelę ir nusekė paskui Amsių už namo. – O 
varge! – sušuko pamačiusi kalną įvairiausių 
daiktų, suverstų prie tvarkingai išrikiuotų 
konteinerių. – Kokia netvarka!

– Gal galėtum mus PA-KON-SUL-TUO-
TI? – sudėtingą žodį išskiemenavo Amsius. 
– Kaip padėti gamtai, gyvūnams, žmonėms ir 
daiktams, kurie nenori būti šiukšlėmis?

– Tvarkėnų miške gyvena Ežys Gražys, 
eigulys. Jis yra tikras atliekų tvarkymo 
EKSPERTAS, – pasakė Ugnė. – Jis žinotų, ką 
daryti.

– Mes eisim, – ryžtingai sukniaukė Rainė. – 
Amsiau, moki sekti pėdsakais? Pirmyn!

– Aš lauksiu jūsų grįžtant, – pamojo ranka 
Ugnė.

***

Martyna Tichomirova
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-K ą mums daryti, Ežy? – baigusi pasakoti paklausė Rainė. 
– Hm… – suraukė antakius Ežys. – Netvarka. Jums, mažyliai, mieste, 

atrodo, teks paplušėti. Motin, ruošk mano kuprinę. Kai tik išauš, keliausiu su 
Raine ir Amsiumi į miestą. 

Ankstų rytą visa graži kompanija iškeliavo. Ugnė lingavosi kieme ant 
sūpynių ir dairėsi Tvarkėnų miško link, o daiktų krūva prie konteinerio vis 
didėjo, nes žmonės išmesdavo ten tai vieną, tai kitą į konteinerį netelpantį 
daiktą.

– Labas, Ežy Gražy! – džiaugsmingai sušuko Ugnė ir jau norėjo apkabinti, 
bet šis juokdamasis ją sustabdė. – Ei, ei, panele Ugne, aš gi spygliuotas, 
susibadysi delniukus. Bet man irgi labai smagu tave matyti!

– Matai, Ežy, – bėda. Ką darysime? – Ugnė parodė ranka į stūksantį 
nebereikalingų daiktų kalną.

– Kol Rainė su Amsiumi miegojo, aš išsiuntinėjau paukščius po visą 
miestą, kad surinktų informaciją, – pasakė Ežys. – Ugne, ar gali sukviesti 
visus savo draugus vaikus? Jų šviesios galvelės ir geros širdelės – jie išgelbės 
miestą, gamtą ir daiktus nuo blogio, kuris čia vyksta.

– Žinoma, – pasakė Ugnė. Tada kyštelėjo du pirštus į burną ir sušvilpė – 
taip garsiai, kad net varnėnas nutilo ir sužiuro, kas čia per konkurentas taip 
garsiai švilpia. Tuoj sutrepsėjo daug mažų kojyčių, bėgančių laiptais į kiemą, 
kur laukė gera draugė Ugnė. 

Kai visi susirinko, Ugnė visus nusivedė už namo, prie nebereikalingų 
daiktų krūvos, ir mostelėjusi ranka pasakė: 

– Bičiuliai, šis šiukšlynas mūsų kieme kenkia aplinkai, gyvūnams, 
žmonėms, daiktai kenčia, nes visi vadina juos kenksmingomis šiukšlėmis. 
Reikia kažką daryti. Susipažinkite – čia atliekų tvarkymo EKSPERTAS Ežys 
Gražys, Tvarkėnų miško eigulys, kuris jau sužinojo, ką reikia daryti, kad 
mūsų katytės, šuniukai ir mes patys būtume saugūs. Tark žodį, Ežy Gražy.
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Domantė Donelaitytė 
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– Khm, – atsikrenkštė Ežys, stodamasis prieš vaikus. – Turiu jums 
kovinę užduotį, mažieji karžygiai! – vaikai sukrizeno. – Ne, ne, nesijuokite, 
jūs tikrai galite padaryti didelius darbus, nors dar esate mažo ūgio. Taigi, 
susipažinkite – Senas Televizorius, Spinta, Langų Rėmai, Gyvatvorės Šakos, 
Padangos, Tepalai, Languotas Krėslas… Ir dar daug daug daiktų, kurie tapo 
nereikalingi. Dabar visi į juos žiūri ir sako – čia šiukšlės. Argi jie to verti?

 Parodyk kojytę, Raine. – Rainė ištiesė 
trauklapiu aprištą letenėlę. – Matote, taip 

gali susižeisti ne tik katė, bet ir vaikas. 
O ką jau kalbėti, kad daugelis šių daiktų

 padaryti iš medžiagų, kurios nesuirs 
tūkstančius metų, ir mūsų Žemė, kuri 

yra vienintelė, galų gale uždus nuo 
nuodingų atliekų – mirs žuvys, 

paukščiai, mes nebegalėsime 
maudytis jūrose ir ežeruose, o 
kvėpuoti bus pavojinga ir teks 

vaikščioti  į mokyklą su 
dujokaukėmis – tokiais baisiais

straubliais, valančiais 
įkvepiamą orą…

– Nebegąsdink, Ežy, – paprašė Ugnė. – Sakyk, ką mums daryti.
– Taigi, sukvietėme tarybą Tvarkėnų miške ir sužinojome – sprendimas 

yra!
– Valio!!! – sušuko vaikai ir žvėreliai. – Ką mums daryti, kad viskas būtų 

kitaip?
– Viskas jau seniai sugalvota, mažieji. Tik ne visi žmonės apie tai žino, 

todėl taip negerai elgiasi – išmeta nebereikalingus daiktus kieme, prie 
konteinerio. Mieste jau seniai yra stebuklingos aikštelės, į kurias reikia vežti 
nereikalingus daiktus, kad jie neriogsotų kiemuose ir nekeltų pavojaus. Ten 
SPECIALISTAI atrinks žmogui atitarnavusius baldus, techniką, chemikalus 
ir perdirbs į naujus ir naudingus daiktus, kuriais galėsime dar daug metų 
džiaugtis. Kiekvienas daiktas vertas pagarbos, o žemė, žmonės ir gyvūnai – 
saugumo. Todėl jūsų užduotis yra išmokyti tvarkos savo tėvelius.

Eva Būdvytytė
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– Išmokyti tėvelius?
– Taip. Reikia pasakyti tėveliams, kad nebereikalingų daiktų negalima 

išmesti kieme, kad reikia juos nuvežti į specialias aikšteles. Štai Spintą, 
Languotą Krėslą, Langų Rėmus reikėtų nuvežti į didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelę, Seną Televizorių, Padangas, Tepalus – į pavojingų atliekų surinkimo 
aikštelę. Popieriui, plastmasei ir stiklui kiemuose stovi konteineriai, labai 
gražūs spalvoti, bet jei jų susikaupė daug – vežti juos reikia į antrinių žaliavų 
surinkimo aikštelę.

Emilija Brazdeikytė
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– O aikštelėse mes nebebūsime bjaurios šiukšlės? – paklausė Senas 
Televizorius.

– Ne, nes ten rūšiuojamos atliekos, atskiriamos perdirbti tinkamos 
medžiagos, taip pat pavojingos medžiagos (čia tiktų Padangos ir Tepalai), 
metalai, žaliosios (Gyvatvorės Šakos), biologiškai skaidžiosios, stambiosios 
(baldai, durys, langų rėmai) – viskas gali būti perdirbta arba panaudota 
kaip energijos šaltinis. Gaminant daiktus iš antrinių žaliavų, perdirbtų senų 
daiktų ir dalykų, mažiau teršiama aplinka. Kuo daugiau naudojama antrinių 
žaliavų, tuo švaresnė gamta, tuo sveikesni mes visi. 

– Tai mes tada nebebūsime kaltinami dėl delfinų ir banginių žūties? 
Mums taip skaudu tai girdėti... – sukliuksėjo Tepalai.

– Ne, nebebūsite. Žmonės mokslininkai visame pasaulyje stengiasi, kad 
gamta būtų kuo švaresnė ir kuo daugiau nebereikalingų daiktų, pavojingų 
dalykų vėl virstų naudingais ir gerais.

– Mano tėveliai jau seniai veža daiktus į aikšteles, – pasakė Ugnė. – Bet 
aš jiems dar kartą priminsiu.

– Ir mes, ir mes pasakysime savo tėveliams, kad vežtų daiktus į aikšteles! 
– suklego vaikai.

– Šaunuoliai, – pagyrė gabius mokinius Ežys Gražys. – Jau saulelė 
vakarop, tad marš namučio ir kimbat į darbą – papasakojat tėveliams, ką su 
senais ir nebereikalingais daiktais reikia daryti, kad jie netaptų bjauriomis, 
pavojingomis šiukšlėmis.

Vaikai išsiskirstė po namus. Languose įsižiebė šviesos. Ežys Gražys, 
Katytė Rainė ir Šuniukas Amsius sėdėjo pievutėje ir įsivaizdavo, kaip dešimtys 
vaikiškų lūpų prabyla apie gamtą. Apie planetą. Apie gyvybę. Ir apie tai, kaip 
nedaug tereikia, kad ji būtų išsaugota – visus daiktus ir dalykus, kurių mums 
nebereikia, padėti į vietą, kur jie bus saugūs ir prikelti naujam gyvenimui.
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Deimantė Donelaitytė
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Kas buvo kalbama prie vakarienės stalo, taip ir liko už uždarų durų, 
tačiau ryte prasidėjo stebuklai. Pirmas iš namų išėjo tvirtas dėdė, berniuko 
Mato tėvelis, ir privažiavęs mašina prie nereikalingų daiktų krūvos įkėlė 
mašinon Seną Televizorių. „Atsiprašau“, – sušnibždėjo, prieš tai apsidairęs, 
ar niekas nemato, kaip jis kalbasi su senais daiktais. „Nieko tokio, – atsakė 
jam Senas Televizorius, – aš atleidžiu ir esu pasiruošęs, mano berniuk, tapti 
naujas, juk tiek metų vienas į kitą žiūrėjome.“

Paskui pakeliui sagstydamasis švarką išlėkė kitas Tėtis ir skubėdamas 
puolė krauti į bagažinę Padangas. „Ačiū“, – sugurgždėjo jos guminiais 
balsais. „Na, eikš ir tu, – tarstelėjo Tėtis bakeliui su tepalų likučiais. – Pakeliui 
pamėtėsiu.“

– Kliukt kliukt, - sukliuksėjo Tepalai iš džiaugsmo pamiršę visus kitus 
žodžius.

O kažkuri Mamytė paskambino į Atliekų tvarkymo bendrovę ir ši Spintai, 
Langų Rėmams, Languotam Krėslui atgabeno didelį konteinerį, kuriuo jie 
lyg karieta iškeliavo į didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę, jau svajodami apie 
tai, kuo gi jie taps, išvengę baisaus, pavojingų ir bjaurių šiukšlių likimo.

Emilija Brazdeikytė



Taip pamažu krūva prie konteinerio 
dingo, tarsi jos ir nebūtų buvę.

– Štai mūsų darbas ir baigtas, – 
pasakė Ežys Gražys. – Svarbiausia – žinios. 
Žmonės yra geri, jie nenori blogo, tik reikia 
juos išmokyti. Vaikai ir žvėreliai – geriausi 
profesoriai, kche kche, – surizeno.

– Taip. Pagaliau mūsų kieme nebėra 
krūvos – pabaisos. Dabar ir kitų kiemų 
katytėms ir šuniukams patarsime 
pasikalbėti su vaikais, – pasakė Rainė. – 
Ačiū, Ežy.

Deimantė Donelaitytė
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Ežys Gražys nusišypsojo į ūsą, užsimetė kuprinę ant pečių ir lėtai 
patraukė namo, į Tvarkėnų mišką. Jam labai patiko, kad visur – mieste ir 
miške – yra tvarka. Jo širdis buvo rami, tad jis laimingas uždainavo dainelę:

Žmonės su gamta draugauja:
Buvo sena – tapo nauja.
Senos skiautės taps knyga,
Knygoj pasaka ilga.
Apie žmones ir ežius
Ir jų žygdarbius gražius,

Deimantė Donelaitytė

Tra tata tra tata
Džiaugias žmonės ir gamta.



21

Įrašyk praleistas raides ir sužinok, ką reiškia šie ženklai

Šis ženklas primena, kad išmestume taip pažymėtą daiktą į jam skirtą vietą – 
paprastą šiukšliadėžę.

Dažniausiai šiuo ženklu žymimi elektros ir elektroninės įrangos prietaisai, baterijos ar 
akumuliatoriai. Taip paženklintus daiktus geriausia atiduoti į didžiųjų atliekų aikštelę.

Klaipėdos mieste didžiųjų atliekų aikštelės yra skirtingose miesto vietose, kad nereikėtų 
toli važiuoti. Rask žemėlapyje ir pabrauk, kuri aikštelė yra arčiausiai tavo namų:

Tilžės g. 66A

Plieno g. 13 Tilžės g. 66A Šiaurės pr. 30

Plie
no

 g. Šiaurės pr.

Nemesti  kartu  su 

k_ t _mis  at_ _ ek _mis

Mesti  į  š _ _kšl_ _ d _žę



22

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse yra dideli konteineriai, į kuriuos reikia teisingai 
sudėti atvežtus daiktus. Padėk Ežiams! Teisingai suklijuok lipdukus.

STATYBINĖS 
ATLIEKOS

PADANGOS

STIKLAS

PLASTIKAS



TEKSTILĖ




