
Kiekvieną kartą, kai išmetate kokią nors pakuotę 
arba laikraštį, tai kažko didelio pradžia.  
 
Senas metalinis butelio kamštelis gali būti 
perdirbtas į metalo lakštą automobilio kėbului. 
Tuščia popierinė skalbimo miltelių pakuotė gali 
vėliau tapti batų dėžute. Vakarykščiame laikraštyje 
gali būti rašomos karštos rytojaus naujienos. 
Gamtos ištekliai panaudojami ir naujo, sutaupoma 
daug energijos. Tai darydami mes galime kurti 
geresnį pasaulį, kuriame gyvename.

PERDIRBIMAS

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

PERDIRBIMO STOTYS

DAUGIAU INFORMACIJOS

Visos pakuotės ir visi laikraščiai yra surenkami perdirbimui ir po to tampa 
naujais pakuočių arba naujais produktais. Plastikinės pakuotės tampa 
puikia žaliava tokių produktų, kaip plovimo šepečių, vazonų augalams, 
plastikinių maišelių gamybai. Stiklo tara ir popieriaus pakuotės 
dažniausiai perdirbamos į naujas pakuotes ir naują tarą. Metalinės 
pakuotės gali virsi armatūros strypais, o seni laikraščiai - virtuvės 
rankšluosčiais arba žurnalais.

Švedijoje mes turime tokią taisyklę, kuri vadinasi gamintojo atsakomybė. 
Tai reiškia, kad įmonės, kurios gamina pakuotes ir laikraščius, arba 
šiais produktais prekiauja, yra atsakingos už tokių produktų surinkimą ir 
perdirbimą. Mes, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, dirbame 
šių kompanijų vardu. Mes siekiame, kad Jums perdirbimas būtų kuo 
paprastesnis, o tuo pat metu būtų maksimaliai padidinta perdirbimo 
nauda gamtai. Norint to pasiekti mums reikia ir Jūsų pagalbos.

FTI įmonė atsakinga už visas perdirbimo stotis Švedijoje, kuriose 
nedirba personalas. Tai vietos, į kuras turite pristatyti laikraščius ir 
plastikines, metalines ir popierines pakuotes perdirbimui. Jei gyvenate 
daugiabučiame name, kuriame yra komunalinis atliekų surinkimo taškas, 
pakuotes ir laikraščius reikia mesti ten.

Užėję į www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation esantį arčiausiai Jūsų, 
galėsite matyti, kada jis ištuštinamas ir išvalomas. Informacijos apie 
rūšiavimą, video apie perdirbimą, patarimų ir konsultacijų, informacijos 
apie mūsų organizaciją galite rasti čia. 
 
Jei turėtumėte kokių nors klausimų apie laikraščių ir pakuočių 
perdirbimą, susisiekite su mumis el. paštu kontakt@ftiab.se arba 
paskambinkite telefonu 0200 88 03 11. Dėl klausimų apie didelių gabaritų 
atliekas, kompostavimą, elektros atliekas ir kitus su atliekomis susijusius 
klausimus, susisiekite su savo savivaldos institucijomis arba skaitykite 
išsamiau adresu www.sopor.nu.

KAI PERDIRBAME VISI,  
LAIMIME VISI

Litauiska



Rūšiuokite daugiau

Tam, kad būtų perdirbama kuo daugiau atliekų, mums reikia Jūsų pagalbos. Pakuotės turi būti 
visiškai tuščios ir kiek įmanoma sausos. Jei pakuotė būtų pagaminta iš kelių medžiagų, ją reikia 
rūšiuoti pagal daugiausiai sveriančios medžiagos svorį. Dėkojame!

Pavyzdžiui: kardinės, tušti dažų flakonai, butelių dangteliai ir tuščios dažų skardinės.

Supresuokite metalines skardines. Ant tūtelių palikite dangtelius/užsukimus.

Skardinės su dažų ar klijų likučiais turi būti išmetamos kaip pavojingos atliekos.  
Metalo laužas, santechnikos detalės, keptuvės ir panašus produktai, kurie 
nepriskiriami pakuotėms, turi būti rūšiuojami kaip mišrios arba buitinės atliekos. 
Depozitines skardines grąžinkite į parduotuvę depozitui atsiimti.

METALINĖS PAKUOTĖS

Pavyzdžiui: spalvoto arba bespalvio stiklo buteliai ir stiklainiai.

Nuimkite dangtelius, kamštelius, uždariklius ir rūšiuokite kaip atitinkamą medžiagą. 
Spalvotas ir bespalves stiklines pakuotes išmeskite į tinkamą konteinerį.

Depozitinius butelius grąžinkite į parduotuvę depozitui atsiimti. Porcelianas, keramika 
arba kiti produktai, kurie nepriskiriami pakuotėms, turi būti rūšiuojami kaip mišrios 
arba buitinės atliekos. Lemputės ir dienos šviesos lempos turi būti pristatomos į vietos 
savivaldos specialius perdirbimo centrus.

STIKLINĖS PAKUOTĖS

Pavyzdžiui: makaronų pakeliai, pieno ir sulčių pakeliai, popieriniai maišeliai, batų dėžutės, 
tualetinio popieriaus cilindriukai, kartoninės dėžės.

Suspauskite ir perlenkite pusiau. Sudėkite mažesnes pakuotes į didesnes pakuotes, 
kad taupytumėte vietą.

Vokai turi būti rūšiuojami kaip buitinės atliekos arba kaip degios atliekos. Laikraščiai, 
reklaminiai lankstinukai ir panašūs dalykai turi būti metami į talpas, kurios skirtos 
laikraščiams.

POPIERINĖS PAKUOTĖS

Pavyzdžiui: buteliai, skardinės, plastikiniai maišeliai, vienkartiniai skysčių maišeliai, 
plastikiniai vamzdžiai, burbulinės pakuotės ir polistirenas.

Nuimkite bet kokius kamštelius ir dangtelius. Supilkite krepšį su įvairiais plastikinių 
pakuočių tipais į kiekvienai jai skirtą talpą. Taip šias pakuotes bus lengviau rūšiuoti.

Plastiko produktai, išskyrus plastikines pakuotes, turi būti rūšiuojamos kaip mišrios 
arba buitinės atliekos, kaip, pavyzdžiui, baldai arba žaislai. Depozitinius butelius 
pristatykite į parduotuvę depozitui atsiimti.

PLASTIKINĖS PAKUOTĖS

Pavyzdžiui: Dienraščiai, savaitraščiai, žurnalai, katalogai, reklaminės skrajutės, dienoraščiai ir 
rašymo bei piešimo popierius.

Nuimkite plastikinį įpakavimą ir reklaminius lipdukus.
Vokai ir surištos knygos turi būti rūšiuojamos kaip buitinės arba degios atliekos. 

Popieriniai maišeliai, kartonas ir panašūs produktai turi būti išmetami į popierinėms 
pakuotėms skirtus konteinerius.

LAIKRAŠČIAI


