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Svarbiausias projekto „Mes r!"iuojam“ tikslas – mokyti dar#elinukus, moksleivius, 
studentus ir j$ "eim$ narius r!"iuoti elektros ir elektronin%s &rangos, ne"iojam$j$ baterij$  
bei pakuo'i$ atliekas, j$ ne"alinti su kitomis buityje susidaran'iomis atliekomis, ma#inti 
aplinkos tar"(, "viesti ir informuoti visuomen) atliek$ poveikio aplinkai ir r!"iavimo 
klausimais. 

Projektas „Mes r!"iuojam“ prad%tas vykdyti 2012 m. rugs%jo m%nes&. 2012–2013 
mokslo metais projekte dalyvavo beveik 1200 Lietuvos "vietimo &staig$, kurios projek-
to laikotarpiu surinko 300 000 kg elektros ir elektronin%s &rangos atliek$ bei 10 000 kg 
ne"iojam$ baterij$ atliek$.

Siekdami vaikus, jaunim(, pedagogus supa#indinti su aplinkosauga, atliek$ neigiamu 
poveikiu aplinkai, j$ tvarkymo galimyb%mis sudar%me "& leidin&. Leidinyje pateikta 10 
u#duo'i$, kurias i"sprend) vaikai, jaunimas, pedagogai, t%veliai su#inos daug naudingos 
informacijos apie atliekas, aplinkos tar"(, r!"iavim(, atliek$ panaudojimo galimybes ir t.t. 
Neskaitant naudingos informacijos, vaikai ir jaunimas i"sprend) u#duotis tur%s galimyb) 
laim%ti projekto partneri$ &steigtus prizus.

Kaip laim!ti prizus?
Pasirinkite savo klas) atitinkan'i( u#duot&, j( i"spr)skite (patys, su draug$, t%veli$ ar 

mokytoj$ pagalba). Teisingai i"sprend) u#duotis ar kry#ia#od#ius gausite atsakymus, ku-
riuos registruokite projekto internetin%je svetain%je www.mesrusiuojam.lt. Vienas asmuo 
gali registruotis tik vien( kart(. 

Atsakymus galite registruoti iki !i" met" lapkri#io 30 dienos! 

I" vis# dalyvi# burt# keliu bus i"rinkti 100 laiming#j#, kuriems atiteks projekto 
partneri# UAB „Skorpiono takas“ ir UAB „Atliek# tvarkymo centras“ $steigti prizai – 
100 verting# krep"inio kamuoli#. 2013 m. gruod%io 6 dien& laim!tojai bus paskelbti 
projekto svetain!je www.mesrusiuojam.lt. Prizai laim!tojams bus i"si#sti registraci-
jos metu nurodytais adresais.

Dalyvaukite projekte, r'"iuokite atliekas, 
spr(skite kry%ia%od%ius ir laim!kite daug priz#!

Aplinkosauginis projektas „Mes r'"iuojam“

Redakcija: Rasa Kvasauskien% (rasa@gia.lt), Audron% Vili!t% (audrone.viliute@pto.lt)
Spaud! UAB „Spaudos praktika“, Chemijos g. 29, Kaunas (www.repro.lt) 
Leid!jas UAB „Biosistema“,  A. Juozapavi'iaus g. 3-109, Vilnius. Tira#as 70 000 egz. 
Leidinys platinamas nemokamai. ©„Mes r!"iuojam“, ISBN 978-609-95543-0-3
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Nubraukite raides ant t$ konteineri$, & kuriuos NEGALIMA mesti nuotraukose esan'i$ 
daikt$. Ant konteineri$, & kuriuos GALIMA mesti tuos daiktus, u#ra"ytas raides &ra"ykite & 
langelius apa'ioje. Jei teisingai i"r!"iavote nuotraukose pavaizduotus daiktus, perskaitysite 
#od&. Jis ir yra u#duoties atsakymas.
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Kriptograma – tai galvos!kis, kuriame vienodi skai'iai rei"kia vienodas raides. Jei teisingai 
atpa#insite, kas pavaizduota nuotraukose ir & skai'iais pa#ym%tus langelius &ra"ysite tinka-
mas raides, perskaitysite fraz), kuri ir yra galvos!kio atsakymas.

 Stiklas niekada nesusid!vi ir gali b"ti perdirbamas daug kart# n! trupu$io nepakenkiant 
kokybei.

 Kiekvienas vaikas sunaudoja apie 5850 vystykl# (sauskelni#), kurie vidutini%kai sveria tiek, 
kiek vienas lengvasis automobilis.

 Visi metalo gaminiai savyje turi ma&iausiai 25 proc. perdirbto metalo.
 Vidutinis kaunietis per dvylika savai$i# i%meta lyg# jo svoriui %iuk%li# kiek'.
 Plastikas suyra per 500 met#.
 Apskai$iuota, kad vidutini%kai 16 proc. prek!s kainos tenka pakuotei, kuri galiausiai i%metama.
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Nurodytomis kryptimis (                       ) raidyne raskite ir i"braukite atsakymus & duotus 
klausimus. I" likusi$ nei"braukt$ raid#i$ perskaitysite angl$ politiko, *losofo F. Bekono 
#od#ius. Jie ir yra galvos!kio atsakymas.

 Gamintoj$ ir Importuotoj$ Asociacija 
(GIA) Lietuvoje organizuoja akumuliatori$ 
atliek$ ir ne"iojam$j$ ... surinkim(.

 Augal$ mokslas.
 Lietuvoje komunalini$ atliek$ s(vartynus 

eksploatuoja regioniniai atliek$ tvarkymo 
... (RATC).

 Oro ter"alai - anglies ...
 Projektas „Mes r!"iuojam. Daugiau ... 

kiemuose”.
 +em%s pavir"iaus ardomoji vandens, v%jo, 

ledo veikla.
 Mokslas, tiriantis med#iagos sandar(, 

jud%jimo d%snius.
 Ploni spalvot$j$ metal$ lak"tai, vartojami 

maisto produktams &pakuoti.
 Didelis, senas mi"kas, kur& galima i"sau-

goti perdirbant makulat!r(.
 Storas kietas popierius.
 Lietuvi$ sportinink%s, olimpin%s 'empio-

n%s, projekto „Mes r!"iuojam“ vieno  i" 
reklamini$ veid$ vardas.

 Lietuvos Aplinkos ministro pavard%.
 Daugiametis augalas su kamienu ir "ak$ 

vainiku.
 Lietuvos V,-, kuri nuo 2010 m. surenka 

energij( taupan'ias lemputes.
 Gaminys, pagamintas i" bet koki$ med#ia-

g$ ir skirtas gaminiams pakuoti, apsaugoti, 
gabenti ir pateikti vartotojams.

 Biologinio audinio plau"elis.
 Atliekos, metamos & #ali(j& konteiner&.
 Skandinavijos valstyb%, viena i" lyderi$ 

"iuk"li$ r!"iavimo srityje.
 - popieriaus konteiner& negali b!ti metami 

sien$ dekoravimui naudoti ... 
 - aplink( i"metamos ter"ian'ios med#iagos, 

kurios kenksmingai veikia #mogaus sveikat( 
ir aplink(.

 Ber#o #iev%.
 Vienas i" pagrindini$ ter"al$ yra sieros ...
 S(vartynuose gyvenantys pavojingi kenk%-

jai, kurie perne"a &vairias ligas.
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1. Dienos "viesos ir taupiosiose elek-
tros lemput!se yra kenksmingo metalo.  
Tam, kad jo garai nepatekt# $ atmosfer&, 
netinkamas lemputes reikia saugiai, nesu-
dau%ius perdirbti (lemput!s surenkamos 
lempu)i# prekybos vietose ar stambia-
gabari)i# atliek# surinkimo aik"tel!se). 
Koks tai metalas?
r) gyvsidabris; 
t) kadmis;
n) "vinas.

2. Kuris atliek# tvarkymo principas yra 
ma%iausiai pageidaujamas ir pats kenks-
mingiausias aplinkai?
a) atliek$ perdirbimas;
!) atliek$ "alinimas s(vartynuose; 
e) pakartotinis atliek$ panaudojimas.

3. 105 metai po Kristaus. Augalin( %aliav& 
rankomis trindavo akmeniniuose gr'stu-
vuose su vandeniu. Skyst& mas( semdavo 
ant r!mo i"temptu tinkleliu. Vandeniui 
nutek!jus, ant tinklelio likdavo plonytis 
susipynusi# plau"# sluoksnelis. J$ perkel-
davo ant audeklo, nuspausdavo, d%iovin-
davo, lygindavo... Taip b'davo gaunamas 
popieriaus lapas. Kokia tauta taip prad!jo 
gaminti popieri#?
o) arabai;
i) egiptie'iai;
") kinai. 

4. Ar reikia prie" metant laikra")ius, 
%urnalus $ popieriui skirtus konteinerius, 
i" j# i"segti metalines s&var%!les?
k) reikia;
i) nereikia. 

5. Apie kokius nebenaudojamus, senus, 
sul'%usius daiktus gyventojai raginami 
prane"ti projekto „Mes r'"iuojam. Dau-
giau erdv!s kiemuose“ metu?
u) automobilius; 
b) tvoras, suolelius;
n) #aidim$ aik"teles.

6. Kompostas - tr&"a, gaunama i" auga-
lini# ir gyvulini# atmat#, lap#, smulki# 
"ak#, dar%ovi#, vaisi#, ir t. t. 
Ko negalima naudoti kompostui?
!) kiau"ini$ luk"t$;
p) arbatos pakeli$;
o) sauskelni$. 

7. 1809 m. pranc'z# konditeris u%paten-
tavo savo i"radim& – stikliniuose induose 
konservuot& maist&. Indai du%davo, b'-
davo sunk's ir sud!tingai transportuoja-
mi... Angl# 'kininkas per!m! konditerio 
metod&, bet naudodavo ne trap# stikl&, 
o alavines d!%utes. Pirmosios konserv# 
d!%ut!s parduotuv!se pasirod! 1811 m., 
o atidarytuvai – tik po 50 met#. Nors pir-
mosios skardin!s buvo atidaromos kaltu, 
toks maisto laikymo b'das buvo labai 
pa%angus. Kaip manote, per kiek laiko 
gamtoje suyra konserv# d!%ut!?
s) per 50 met$;
k) per 90 met$; 
a) per 130 met$.

��NODVơ4.

I"sirinkite, J's# manymu, teising& atsakym&. Jei teisingai tai padarysite, i" raid%i# 
prie atsakym# perskaitysite %od$ – galvos'kio atsakym&.
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Eidami nuo raid%s prie raid%s                 (tik ne &stri#ai!),  pirmajame raidyn%lyje raskite 
ir i"braukite 5 (6 i"brauktas kaip pavyzdys), antrame – 5 ir tre'iame 7 atliek$ pavadini-
mus, kuri$ NEGALIMA mesti & prie raidyn%li$ nurodytus konteinerius. Atminkite, jog 
kiekviena raid% i"braukiama tik vien( kart(. I" likusi$ nei"braukt$ raid#i$ perskaitysite 
fraz), kuri ir bus galvos!kio atsakymas.

GELTONASIS

0Ơ/<1$6,6

ä$/,$6,6
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Vertikaliai:
2. Sunkiojo metalo, kuris &eina & da#$, ema-
li$, stiklo, pirotechnini$ gamini$ sud%t&, 
cheminis simbolis.
3. Tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos - ... 
#aliavos.
4. Med#iagos ar daiktai, kuriais tur%tojas 
atsikrato, ketina ir privalo atsikratyti.
5. Kokios spalvos konteineris (jei nepara"yta 
kitaip), & kur& tur%tume mesti stikl(?
6. Med#iaga, kuria tr)"iami augalai, vienas 
i" dirvos ter"al$ "altini$.
7. Nuos%din% uoliena, kuri naudojama 
s(vartyn$ apatiniam nelaid#iam sluoksniui 
suformuoti.
8. Buityje susidariusios atliekos vadinamos 
... atliekomis.
9. Plastiko atliek$ apdorojimo b!das, kurio 
metu plastikai skaidomi & pirminius mono-
merus ir kitus naudingus junginius.
10. „Eko ...“ - &vairios taros, pakuot%s atliek$ 

ir kit$ antrini$ #aliav$ supirkimo punkt$ 
tinklas.
14. Panaudota med#iaga, renkama projekto 
„Mes r!"iuojam autoservise“ metu.
15. Plastiko, i" kurio gaminami plonasieniai 
buteliai, kita itin atspari tara, sutrumpintas 
#ym%jimas.
Horizontaliai:
1. Teritorija, kur, grie#'iausiai saugant vis( 
gamt(, visi"kai draud#iama !kin% veikla.
11. Chem. preparatai, kuriais naikinamos 
pikt#ol%s - labai pavojingi dirvo#emio 
ter"alai.
12. Vienas i" pavojingiausi$ sveikatai meta-
l$, kurio yra baterij$, galvanini$ element$ ir 
t. t. sud%tyje.
13. Ter"alas, susidarantis deginant padan-
gas, plastik( ir t. t. - anglies ...
16. Kaip vadinamas plastik$ perdirbimas, 
kai jie yra apdorojami mechani"kai?
17. Apsaugojimas, gynimas.
18. Regioninis aplinkos apsaugos departa-
mentas (trumpinys).

��NODVơ6.
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Vertikaliai:
1. Metalini$ konstrukcij$ irimas d%l saul%s, 
lietaus, duj$ ir aerozoli$ pavidalo ter"al$. 
2. Elektros ir elektronin%s &rangos atliekos. 
3. Gamtin%s vandens t%km%s, kurios da#nai 
ter"iamos nuotekomis. 4. Ma#iausiai aplink( 
ter"ia atomin%s ... 5. ,iuolaikiniuose s(var-
tynuose &rengiama drena#o sistema, kad & 
s(vartyn( nepakli!t$ ... vanduo ir atmosferos 
krituliai. 6. Pa'ios kenksmingiausios atliekos, 
susidaran'ios gaminant atomin) energij( - 
stroncis ir ... 7. Degusis angliavandenilinis 
skystis, gaunamas i" na.os j( kaitinant. ,is 
skystis naudojamas kaip kuras aviacijoje. Taip 
pat jis gali b!ti kosmetinis. 9. Skystos auto-
mobili$ atliekos, kurias draud#iama deginti 
d%l sukeliamos didel%s aplinkos tar"os. 10. -  
r!"iavimo konteinerius negalima mesti plast-
masini$ pakuo'i$, kuriose laikoma buitin% 

... (valikliai), kurios sud%tyje yra r!g"tini$, 
"armini$ ar kitoki$ „X“ #enklu pa#ym%t$ 
chemikal$.  12. Dujos , kurios pa#em%je 
laikomos oro ter"alu, kenkian'iu plau'iams, 
o auk"tesniuose atmosferos sluoksniuose 
trukdo ultravioletiniam spinduliavimui 
pasiekti +em%s pavir"i$. 14. Smogas - tai ..., 
susimai")s su d!mais ir atmosferos ter"alais. 
16. Radioaktyvaus, kancerogeninio elemento 
plutonio simbolis.
Horizontaliai:
1. Projektas „Mes r!"iuojam. Daugiau erdv%s 
...“. 5. Med#iagai sudegus lik) liku'iai. 7. ... 
konteineriai yra skirti stiklo atliekoms. 8. 
Did#iausi( &tak( miest$ oro tar"ai daro ... 11. 
Sveikatos sutrikimai. 13. Priemoni$ taikymas 
siekiant i"vengti tar"os. 15. -renginys, i" 
kurio ter"alai patenka & aplinkos or( - 
tar"os ... 17. Ekologi"ka transporto priemon%. 
18. Organin% dirvo#emio dalis, susidaranti 
d%l augal$ ir gyv!n$ liekan$ biocheminio 
kitimo (puvenos). 

���NODVơ7.
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Vertikaliai: 1. Procesas, leid#iantis pakartoti-
nai panaudoti atliekas. 2. Organo ar organiz-
mo veiklos sutrikimas. 3. Kokio proceso metu 
i"siskiria didel%s koncentracijos metano duj$? 
5. Atliekos, metamos & gelton(j& konteiner&. 6. 
Buityje bei per !kin) veikl( nuolat susidaran-
'ios kietos tiek organin%s, tiek neorganin%s kil-
m%s atliekos. 8. Didel% u#dara d%#% atliekoms. 
9. Stipriausias pasaulio #mogus, palaikantis 
atliek$ r!"iavimo id%j( ir raginantis kiekvien( 
prad%ti nuo sav)s. 10. Labai toksi"kas meta-
las, kuris naudojamas gaminant "arminius 
akumuliatorius, da#us, &vairius lydinius. 14. 
Duj$ mi"inys, sudarantis +em%s atmosfer(, 
kur& miestuose labai ter"ia automobiliai. 15. 
Paprastai r!"iavimui yra skirti ... konteineriai: 
geltonas, m%lynas ir #alias.
Horizontaliai: 2. Dienos "viesos ... surenka-

mos dideli$ gabarit$ atliek$ pri%mimo aik"te-
l%se. 4. U#dara stiklin% talpa vaistams laikyti, 
kurios negalima mesti & stiklo konteiner&. 7. 
Gyvojo organizmo b!sena, kai jis pats ir visi jo 
organai pilnai atlieka savo funkcijas, n%ra lig$ 
ar negali$. 10. Daugiasluoksn% pakuot%, suda-
ryta i" dviej$ ar daugiau skirting$ med#iag$, 
kurios viena nuo kitos negali b!ti atskirtos 
rankomis ar naudojant paprastas *zines 
priemones, vadinama ... 11. U# tar"( deginant 
nenupjautus ar nesugr%btus augalus (#ol)) gali 
b!ti skiriama pinigin% ... 12. Elektros stotis, 
j%gain%. 13. Sistemingas aplinkos bei jos ele-
ment$ b!kl%s ir kitimo steb%jimas, antropo-
geninio poveikio &vertinimas ir prognoz%. 16. 
Padid%j)s jautrumas dirginan'ioms med#ia-
goms. 17. Dujin%, skysta arba kieta degioji 
med#iaga, naudojama energijai gauti degimo 
&renginiuose. 18. Bet kokios atliekos, kurios 
gali skaidytis ar b!ti suskaidytos aerobiniu ar 
anaerobiniu b!du - „biologi"kai ...“.

���NODVơ8.
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+mogaus buityje susidaro &vairios atliekos: maisto, pakuo'i$, buitin%s technikos ir 
elektronikos, baterij$ ir kt., kuri$ bendras kiekis per metus Lietuvoje vir"ija 1,2 mln. 
ton$. Kasmet m!s$ "alyje parduodama apie 27 t!kst. ton$ elektros ir elektronin%s &rangos 
gamini$, apie 1000 ton$ ne"iojam$ baterij$ ir akumuliatori$. Kartu su &vairiais gaminiais 
& Lietuvos vidaus rink( i"leid#iama daugiau nei 270 t!kst. ton$ pakuo'i$. Pana"!s kiekiai 
susidaro ir vis$ "i$ gamini$ atliek$. Tad, jei visos "ios atliekos b!t$ i"metamos kartu su 
mi"riomis komunalin%mis atliekomis ir patekt$ & s(vartynus, greitai visi 10 regionini$ 
nepavojing$ atliek$ s(vartyn$ b!t$ perpildyti. 

-vairius prietaisus, buitin) technik(, baterijas ir akumuliatorius, pakuo'i$ atliekas 
"alinant s(vartyne, pami"k%se, pakel%se ne tik daromas neigiamas poveikis aplinkai (dir-
vo#emis, vanduo u#ter"iami kenksmingomis med#iagomis, kurios laikui b%gant patenka 
& gyv!n$ ir #moni$ organizmus), bet taip pat prarandamos ir antrin%s #aliavos, kurios 
s%kmingai gal%t$ b!ti panaudotos &vairi$ gamini$ gamybai. Antrini$ #aliav$ panaudoji-
mas ma#ina pirmini$ #aliav$ poreik&, o tai padeda taupyti gamtinius i"teklius. 

Siekiant i"saugoti "vari( aplink(, gamtinius i"teklius reikia atliekas r!"iuoti, t.y. atskirti 
pakuo'i$, elektros ir elektronin%s &rangos, baterij$ ir akumuliatori$ bei kitas atliekas i" 
bendro komunalini$ atliek$ srauto ir jas atiduoti perdirbimui. Norite r!"iuoti, ta'iau 
ne#inote, kur d%ti surinktas ir i"r!"iuotas atliekas ir kur  jos toliau keliauja? Skaitykite 
toliau...

Kur d!ti neveikian)ius elektrinius prietaisus?
Naudojimui nebetinkan'ius buitinius prietaisus, kitas elektros ir elektronin%s &rangos 

atliekas galima atiduoti parduotuv%se, kurios prekiauja tokiais prietaisais ir &ranga. Jums 
nereiks pirkti naujo prietaiso, norint atiduoti sen(j& – j& priims nemokamai. Tokios atlie-
kos priimamos ir savivaldybi$ &rengtose dideli$ gabarit$ atliek$ surinkimo aik"tel%se. 

Elektros ir elektronin%s &rangos atliekas taip pat galima atne"ti & mokyklas ir &mones, 
dalyvaujan'ias projektuose „Mes r!"iuojam“ ir „Mes r!"iuojam &mon%je“.

Elektros ir elektronin%s &rangos atliekos i" surinkimo viet$ gabenamos & atliek$ tvarky-
mo &mones, kuriose surinktos elektros ir elektronin%s &rangos atliekos yra perdirbamos, 
atskiriamos pavojingos sudedamosios dalys bei tolesniam naudojimui tinkamos med#ia-
gos. Ar #inote, kad:

- I" mobili$j$ telefon$ gaunama 22 % akumuliatori$, 18 % mikroschem$, 60 % 
plastik$;

- I" kompiuteri$ monitori$ – 14 % metal$, 8 % mikroschem$, 16 % plastik$, 62 
% stiklo;

- I" kompiuteri$ d%#i$ – 60 % metal$, 7 % mikroschem$, 6 % plastik$, 27 % kit$ 
elektronini$ dali$;

- I" televizori$ (plastikini$) – 70 % stiklo, 7 % mikroschem$, 15 % plastik$, 8 % 
metal$.

Perdirbus elektronik(, did#ioji dalis antrini$ #aliav$ eksportuojamos & u#sienio "alis, 
kuriose i" j$ gaminami nauji gaminiai.

TRUMPAI APIE ATLIEK* R+,IAVIM-
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K& daryti su panaudotomis ne"iojamomis 
baterijomis ir akumuliatoriais?

I"eikvotas ne"iojamas baterijas ir akumuliatorius reikia ne"ti & parduotuves, prekiaujan-
'ias tokiomis baterijomis. ,iose parduotuv%se rasite talpas (kibir%lius), & kuriuos galite mesti 
panaudotas ne"iojamas baterijas ir akumuliatorius. 

Ne"iojam$ baterij$ ir akumuliatori$ atliekas, taip pat kaip ir elektros ir elektronin%s &ran-
gos atliekas galima ne"ti & mokyklas ir &mones, dalyvaujan'ias projektuose „Mes r!"iuojam“ 
ir „Mes r!"iuojam -mon%je“.

Surinktos ne"iojam$ baterij$ ir akumuliatori$ atliekos gabenamos & toki$ atliek$ perdir-
bimo gamyklas (Belgijoje, Vokietijoje ir kt. "alyse), kuriose perdirbimo metu atskiriamas 
"arminis manganas ir cinko-anglies elementai, nikelio kadmis ir metalo hibridas, li'io jonai, 
"vino r!g"tis, o taip pat perdirbami baterij$ korpusai. Perdirbus 1 kg &vairi$ baterij$, apie 
0,550 kg gaut$ med#iag$ yra tinkamos pakartotiniam naudojimui. Vadinasi daugiau nei 
pus% baterij( sudaran'i$ med#iag$ yra naudingos, o jas i"metant su mi"riomis atliekomis, 
prarandamos vertingos med#iagos, kaip manganas, cinkas, gele#is, "vinas ir kitos, kurios 
gal%t$ b!ti panaudotos kit$ gamini$ gamybai.

Kaip r'"iuoti pakuo)i# atliekas?
Pakuo'i$ atliekas reikia r!"iuoti j$ susidarymo vietoje t.y. namuose. I"r!"iuotas atliekas 

reikia i"mesti & kiemuose esan'ius r!"iavimui skirtus konteinerius. R!"iavimui skirti kontei-
neriai yra skirting$ spalv$: geltonos, #alios, m%lynos. Geltonas skirtas plastikinei pakuotei, 
#alias – stiklinei, m%lynas – popierinei. Informacija apie kit$ r!"i$ pakuo'i$ atliekas (meta-
lines, kombinuot( ir kt.), kurias galima mesti & min%tus konteinerius, da#niausiai pateikiama 
ant konteineri$. 

Surinktos popieriaus ir kartono atliekos gabenamos & popieri$ ir karton( gaminan'ias 
&mones, kuriose perdirbamos ir panaudojamos &vairi$ gamini$ (tualetinio popierius, karto-
no, &vairi$ popierini$ pakuo'i$, kaip kiau"ini$ d%klai ir kt.) gamybai.

Plastik$ atliekos gabenamos & plastik$ perdirbimo &mones. Jose "ios atliekos perdirbamos 
ir i" j$ gaunamos plastiko granul%s ar plastiko mas%, kuri naudojama plastikini$ gamini$ 
gamybai, taip sutaupant pirmines #aliavas.

Stiklo atliekos gabenamos & stiklo perdirbimo &mones, kuriose stiklo atliekos perdirbamos, 
o gauta antrin% #aliava panaudojama stiklini$ gamini$ gamybai.

Pana"iai perdirbamos ir kitos pakuo'i$ atliekos.

Kiekvienas atliek$ tur%tojas r!"iuodamas atliekas ir jas atiduodamas atliek$ tvarkytojams 
perdirbti ar pakartotinai panaudoti padeda saugoti aplink( ir tausoti gamtos i"teklius. 

I"samesn) informacij( apie atliek$ r!"iavim( ir perdirbim(, projekte „Mes r!"iuojam“ 
dalyvaujan'ias &staigas ir &mones rasite internetin%je svetain%je www.mesrusiuojam.lt



Vertikaliai:
1. Lietuvos prezidentas, daug met$ dirb)s 
gamtosaugos srityje.
2. Stiklin% pakuot% dar vadinama ...
3. Aparatas tam tikro ilgio elektromagneti-
nei spinduliuotei gauti ir per"viesti ta spin-
duliuote (pagal vokie'i$ *ziko pavard)).
4. Atliekos (&vair!s prietaisai, &renginiai), 
kuri$ negalima i"mesti kartu su kitomis 
buitin%mis atliekomis.
7. Daugiametis augalas, kur& galima i"sau-
goti perdirbant makulat!r(.
8. Blizgus, skystas, sunkus, nuodingas 
sidabro baltumo metalas, kurio garai itin 
pavojingi sveikatai.
9. Miestas, kurio rajone esan'iame Dumpi$ 
kaime &rengtas regioninis s(vartynas.
12. Ekologin% sistema - abipusiais ry"iais 
susij)s, stabilus gyvosios ir negyvosios 
gamtos komponent$, tarp kuri$ vyksta me-
d#iag$ ir energijos apykaita, kompleksas.
13. Mokslas, tiriantis gyvyb), jos d%snius.
14. Perdirbus 1000 kg aliuminini$ skar-
dini$ b!t$ sutaupyta apie 5000 kg "ioms 
skardin%ms gaminti naudojamos #aliavos. 
Kokia tai #aliava?
15. +em%s rutul& gaubiantis daugiau kaip 
800 km storio duj$ apvalkalas.
17. Molio blokelis statybai.
18. Vienas #alingiausi$ vandens ter"al$.

Horizontaliai:
1. Nacionalin& projekt( „Mes r!"iuojam“ 
2013 m. pavasar& papild% naujos projekto 
dalys „Mes r!"iuojam &mon%je“ ir „Mes 
r!"iuojam ...“.
5. B!das, kai bet kokios organin%s atliekos 
gali b!ti suskaidytos dalyvaujant deguoniui.
6. Ore tvyran'i$ ter"al$ r!kas, kuris susi-
daro vir" pramon%s centr$, didmies'i$, kai 
ilgesn& laik( nepu'ia v%jas ir nelyja.
9. Valstyb%, kurioje, Pasaulio banko duo-
menimis, 2011 m. buvo 20 i" 30 labiausiai 
u#ter"t$ pasaulio miest$.
10. Augalo sultys.
11. Centrin% valstyb%s &staiga, atsakinga 
u# aplinkos apsaug(, mi"k$ !kio, gamtos 
i"tekli$ panaudojim( - Aplinkos ...
13. Organizm$ mas%, tenkanti ploto ar t!-
rio vienetui, i" kurios gaminamas biokuras.
14. Dokumentas, pristatantis Europos ko-
misijos si!lomus veiksmus &vairiose srityse 
- ... knyga.
16. Organin% tr("a i" mikroorganizm$ 
apardyt$ augalin%s ir gyvulin%s kilm%s 
med#iag$.
17. Siekiant i"vengti #alos ar kitokio nei-
giamo poveikio aplinkai arba j& suma#inti, 
taikomos prevencin%s ...
19. Ypa' kenksmingos automobili$ atliekos 
- tai seni *ltrai ir naudota .... ,ioje atliekoje 
galima rasti sunki$j$ metal$, kurie gali 
pa#eisti inkstus, nerv$ sistem(, sukelti 
v%#inius susirgimus.
20. Med#iaga, skirta perdirbimui.

���NODVơ9.

 Kiekvien( savait) i%nyksta apie 20 augal# ir gyv"n# r"%i#.
 Perdirbus vien( aliuminio skardin), sutaupytos energijos pakakt# televizoriui veikti tris 

valandas, o 100 vat# elektros lemputei %viesti 20 valand#.
 Energijos kiekio, reikalingo pagaminti vienai naujai aliuminio skardinei, pakakt# pagaminti 

20 skardini# i% antrini# &aliav#.
 Tonai popieriaus pagaminti reikia 17 med&i#.
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Vertikaliai:
1. Kaip vadinamas atmosferos tar"os po-
veikis aplinkai ir #mogui, kai veikiama visa 
atmosfera, planeta?
3. Kaip vadinama aplinka, kuri( sudaro 
nat!ral!s ar antropogenizuoti gyvosios ir 
negyvosios gamtos elementai ir j$ funkcin%s 
sistemos?
5. Chemi"kai apdorota med#io l(steli$ 
med#iaga, vartojama gaminti popieriui, 
audiniams ir t. t.
6. Regioniniam s(vartynui yra privaloma 
500 m sanitarin%s apsaugos ...
7. Tinklapis, kuriame galite rasti daug infor-
macijos atliek$ r!"iavimo tema www.......lt.
8. Pavir"inis #em%s sluoksnis, kuriame kau-
piasi sunkieji metalai, &vairiausi ter"alai.
11. Vilniuje, ,irvintose nuo 2011 m. galima 
pamatyti ne&prastus rudos spalvos kontei-
nerius, & kuriuos galima mesti nereikalingus 
r!bus, batus, #aislus. Kas u#ra"yta ant toki$ 
konteineri$?
12. Daugelyje buityje naudojam$ valikli$ 
esanti med#iaga, kuri ter"ia atmosfer(, daro 
#al( gamtai ir statiniams.
13. Per 750 mokykl$ 2012 pavasar& dalyvavo 
akcijoje „... miestelis“ be pavojing$ atliek$.
15. Med#iaga, i" kurios padarytas butelis, 
pasak mokslinink$, suyra per 500 ir dau-
giau met$.
18. Med#iag$, preparat$, organizm$ ir 
mikroorganizm$ ar j$ jungini$ i"metimas 
(i"leidimas, paskleidimas) & aplink( kaip 
#moni$ veiklos rezultatas.
19. Perdirbus senas padangas gaunamas 
metalas ir med#iaga, kurios granul%s nau-
dojamos keliams tiesti, b%gimo takeliams 
gaminti ir t. t.
21. Lietuvoje koncertav)s brit$ dainininkas, 
kuris s(lygas tinkamai r!"iuoti atliekas &ra"% 
& pagrindin& reikalavim$ s(ra"(, nes jis ir jo 
komanda visada ir visur r!"iuoja atliekas.
22. Licencijuota Lietuvos organizacija, 
turinti teis) organizuoti vis$ r!"i$ pakuo'i$ 
atliek$ tvarkym(.

Horizontaliai:
2. Dokumentas, pristatantis Europos komi-
sijos si!lomus veiksmus &vairiose srityse, d%l 
vidaus rinkos konkurencingumo, ekonomi-
kos augimo temp$, gamtos apsaugos ir kt. 
vadinamas Balt(ja ...
4. Regioniniai atliek$ tvarkymo centrai 
(Lietuvoje yra 10).
8. Nepageidautinas &vairi$ med#iag$ 
degimo produktas, &takojantis r!g"'iojo 
lietaus susidarym(, sveikatos pakenkimus, 
vizualin) tar"(.
9. Kokios spalvos konteineris, & kur& tur%tu-
m%m &mesti gofruot( karton(?
10. Automobilio detal%, pripildyta hidrau-
lin%s alyvos. Nebenaudojamas "ias detales 
galima atiduoti stambiagabari'i$ atliek$ 
surinkimo aik"tel%se.
13. Did#iausias Lietuvoje vykstantis aplin-
kosauginis projektas „... r!"iuojam“.
14. Registruotis did#iausiame aplinkosau-
giniame "alies projekte galima elektroniniu 
pa"tu ...@mesrusiuojam.lt
16. D%l u#ter"to ... galima susirgti astma.
17. Kaip vadinamos #moni$ sveikatos 
prie#i!ros, gyv!n$ sveikatos prie#i!ros ir su 
jomis susijusi$ mokslini$ tyrim$ atliekos?
19. Viena i" &staig$, rengian'i$ projekt( 
„Mes r!"iuojam“.
20. Nuodingos dujos, susidaran'ios, kai 
degant tr!ksta deguonies.
23. Atliek$ "alinimo &renginys ant #em%s ar 
#em%je (po #eme).
24. Antras pagal dyd& Lietuvos miestas, 
kurio rajone yra galingiausia "alyje mi"ri$ 
buitini$ atliek$ r!"iavimo linija.

studentai, mokytojai10.
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 Aliuminio perdirbimas ypa' svarbus, nes norint i"gauti "io elemento #aliav( gamtoje – 
uolien( boksit(, masi"kai kertami atogr(#$ mi"kai.

 Perdirbus 1000 kg aliuminini$ skardini$, b!t$ sutaupyta apie 5000 kg i"kasamo boksito 
bei i"vengiama "iltnamio duj$ emisij$, atitinkan'i$ 15,7 tonas anglies dioksido.

 Per metus Lietuvoje susidaro daugiau nei 1,2 mln. ton$ komunalini$ atliek$. Did#ioji da-
lis "i$ atliek$ "alinamos s(vartynuose ir vos 15 procent$ j$ perdirbama. Lyginant su kitomis 
Europos S(jungos "alimis, mums reikia stipriai pasitempti atliek$ r!"iavimo srityje, ma#inti 
atliek$, patenkan'i$ & s(vartynus, kiek&, nes  gerokai vir"ijame ES vidurk&.

 Lietuva yra ketvirta Europos S(jungos valstyb%, daugiausiai atliek$ "alinanti s(vartynuose.

 Atliek$ "alinimas s(vartynuose yra pats blogiausias ir daugiausiai aplink( ter"iantis atlie-
k$ tvarkymo b!das.

 Vienam Lietuvos gyventojui tenka apie 400 kg komunalini$ atliek$ per metus.

 Perdirbus vien( ton( popieriaus, & or( nepatenka 2,5 ton$ anglies dioksido, i"saugoma 17 
med#i$, sutaupoma 2,74 kubiniai metrai s(vartyno ploto ir apie 26 500 litr$ vandens bei 
toks kiekis energijos, kurio ma#daug "e"is m%nesius pakakt$ ap"ildyti vien( nam(.

 Naujas stiklas yra gaminamas lydant sm%l&, klintis ir sod( 1200–1500o C temperat!roje. 
Panaudojant stiklo atliekas sutaupoma "i$ med#iag$ bei 35 procentai energijos. Vien tik 
&kaitinant #aliavas, reikalingas 1000 kg stiklo pagaminti, sunaudojama net 140 litr$ kuro.

 I" 1 kg perdirbt$ stiklo du#en$ gaunamas 1 kg naujo stiklo. Taip pat, jei stiklas gami-
namas i" stiklo du#en$, energijos s(naudos yra ma#daug 35 % ma#esn%s, nei gaminant i" 
pirmini$ #aliav$. Stiklo gamybai naudojant perdirbt( stikl( suma#inama oro vandens tar"a. 
Jei perdirbtume vos tris stiklinius butelius, sutaupytume energijos kiek&, kurio u#tekt$ tam, 
kad m!s$ kompiuteris veikt$ vis( valand(.

Ar %inote, kad ... 






