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

Verslo žinios:

APIE TAI, KODĖL
REIKIA MAŽIAU VARTOTI, 
TEISINGAI RŪŠIUOTI IR 
GYVENTI TVARIAI – 
KIEKVIENĄ DIENĄ!

Jurgis Didžiulis:

Tikiu rūšiavimu. Tikiu taip, kad net 
galiu pavaryti šiek tiek #freestyle, 
kad pakeisčiau Jūsų požiūrį į 
atliekas: nėra jokių šiukšlių – yra tik 
žaliava, kuri yra ne savo vietoj!

Keičiant savo požiūrį:
a) Savaime koreguojame savo elgsenas;
b) Lengviname atliekų pakartotinio rūšiavimo ir perdirbimo punktų 
darbuotojų naštą.

Rūšiavimo sistema nėra tobula, bet svarbu suprasti, kad perdirbėjai 
dirba ne tik su atliekomis, jie dirba ir su žmonėmis, ir su jų kultūra. Kuo 
sąmoningiau išsirinksim pirkinių pakuotes, kuo sąmoningiau atskirsim 
ir paruošim tas pakuotes – tuo lengviau bus jas perdirbti ir panaudoti 
dar kartą.

Ne viskas yra mūsų rankose, bet sakyčiau, kad turim būti atsakingi 
bent jau už tuos dalykus, kurie praeina per mūsų rankas.

Gamtos ateitis – mūsų rankose!

Žiūrėti

https://www.facebook.com/watch/?v=2458971787692423&t=0
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GAMTOS ATEITIS – MŪSŲ RANKOSE Jurgis Didžiulis apie tvarumą

…apie tai, kad bet kokį buvimo namuose laisvą 
laiką galima išnaudoti naudingai – netgi skiriant jį, 
rodos, paprastiems, bet labai naudingiems 
dalykams!

Žiūrėti

…apie tai, kad norėdami rūšiuoti – visada surasime, 
kaip ir kur tą padaryti. Svarbiausia – vieniems kitų 
paskatinimas ir natūralus įprotis tą daryti vėl ir vėl.

Žiūrėti

…apie tai, kad tvarus vartojimas pirmiausiai 
prasideda nuo mūsų pasirinkimo – tad įsigydami 
prekių ar paslaugų, rinkimės ir atsakingus verslus, 
kurie atsakingai renkasi pakuotę savo produktams.

Žiūrėti

…apie tai, kad būnant atsakingiems vartotojams, 
turintiems galią nuspręsti – produktus galime rinktis 
ne tik pagal skonį ir aromatą, bet ir pagal jo 
pakuotę. Tereikia kaskart įsigyjant vieną ar kitą 
produktą užduoti sau kausimą – ar tai perdirbama?

Žiūrėti

https://www.facebook.com/jurgis.didziulis/videos/2549017285371513
https://www.facebook.com/jurgisdid/videos/528633104689803
https://www.facebook.com/jurgisdid/videos/249199256177479
https://www.facebook.com/jurgisdid/videos/599914240907063
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GAMTOS ATEITIS – MŪSŲ RANKOSE Jurgis Didžiulis apie tvarumą

…apie tai, kad pakuotė suteikia tik mažą dalį ir kelių 
minučių malonumo, įsigijus tam tikrą produktą – 
„kol išpakuoji tai, ką įsigijai“ – vėliau visa tai tampa 
tiesiog atliekomis. Kokių pokyčių reikia šioje srityje?

Žiūrėti

…apie tai, kad rūšiavimo konteineriai 
yra labai svarbūs, bet jei savo 
sprendimais vartoti / naudoti mažiau 
arba atsisakyti vienkartinių gaminių, kai 
įsigyjame daugkartinius ir ilgai 
tarnaujančius daiktus, mes 
sumažiname tą naštą gamtai ir tuo 
pačiu ją apsaugome – tai yra TIK 
sveikintina.

Žiūrėti

… apie tai, kad kiekvienas mūsų 
kasdienis pasirinkimas, net toks 
„mažytis“, kaip kokios spalvos tualetinį 
popierių renkamės savo namams, gali 
turėti ilgalaikį poveikį gamtai. 
Todėl prieš perkant, verta apsvarstyti – o 
gal galima įsigyti tą pačią funkciją 
atliekantį ir niekuo neprastesnį daiktą, 
BET – pagamintą iš perdirbtų 
medžiagų?

Žiūrėti

https://www.facebook.com/jurgisdid/videos/622567725349024
https://www.facebook.com/jurgisdid/videos/736511946920399
https://www.facebook.com/jurgisdid/videos/250528992765377
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GAMTOS ATEITIS – MŪSŲ RANKOSE Jurgis Didžiulis apie tvarumą

…apie tai, ar mokame rūšiuoti?
Pasitikrinkime savo žinais.

Žiūrėti

…apie tai, kad pakuočių atliekų 
rūšiavimas ir tvarkymas prasideda nuo 
teisingo ir sąmoningo apsipirkimo 
parduotuvėje, nuo šiukšliadėžių jūsų 
namuose, nuo skirtingų atliekų 
konteinerių kieme ar gatvėje, bet 
pirmiausia jis prasideda nuo mūsų 
suvokimo, kad bet kuri perdirbama 
atlieka – tai tik dar vienas resursas 
pagaminti kažką naujo.

Žiūrėti

…apie tai, kad rūšiavimas namuose – tik 
prasideda, o visą kelionę tęsia už mūsų namų… 
atliekų rūšiavimo aikštelėje arba konteineryje mūsų 
kieme, antrines atliekas surenkančiame 
automobilyje, atliekų perrūšiavimo centre, atliekų 
perdirbimo gamykloje. 

Net jei ir pasitaikys klaidų, kurios viename iš etapų 
bus ištaisytos, kiekvieno mūsų indėlis yra labai 
svarbus, kad rytoj gyventume tvariau.

Žiūrėti

https://www.facebook.com/jurgisdid/videos/689774171896614
https://www.facebook.com/jurgisdid/videos/377086623474849
https://www.facebook.com/jurgisdid/videos/971369566688287
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GAMTOS ATEITIS – MŪSŲ RANKOSE Jurgis Didžiulis apie tvarumą

…apie tai, kad ir jam kyla pačių įvairiausių klausimų 
ir neaiškumų apie „pakuočių“ ir „ne pakuočių“ 
atliekų rūšiavimą. Svarbiausia – nepasiduoti ir 
ieškoti tų atsakymų, o klysti yra žmogiška. Jei 
suklysite jūs – atliekų rūšiavimo centro darbuotojai 
jūsų klaidas ištaisys. Rūšiuokime!

Žiūrėti

Turime tik vieną žemę. Neterškime. Rūšiuokime.
GAMTOS ATEITIS – MŪSŲ RANKOSE.

https://www.facebook.com/jurgisdid/videos/1007679843061273
https://gamtosateitis.lt/
https://www.instagram.com/gamtosateitis/
https://www.facebook.com/GamtosAteitis
https://www.linkedin.com/company/gamtos-ateitis



