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atliekų

Sveiki!
Jūsų rankose Lietuvos gyventojams skirta knygelė apie nulio atliekų (angl. zero waste) filosofiją. Joje rasite viską,
ko jums gali reikėti, jei norite sumažinti savo neigiamą poveikį aplinkai. Nuo patarimų, receptų iki rekomenduojamų prekinių ženklų ir parduotuvių. Visi jie buvo išbandyti ir patikrinti, kad Jums nereikėtų naršyti internete ieškant reikiamo.
Plastikas dabar visur aplink mus, pranašavimai, kad 2050 plastiko vandenynuose bus daugiau nei žuvų tikrai gąsdina. Tikiu, kad kiekvienas iš mūsų nenori žaloti gamtos, bet patys to nežinodami ir nepastebėdami galbūt taip
darome. Tad kviečiu tapti sąmoningais vartotojais ir prisidėti prie problemų sprendimo. Tikrai nebūtina tobulai
sekti nulio atliekų principais. Galima pradėti nuo paprasčiausių žingsnelių: pasikeisti dantų šepetėlį arba atsinešti
savo maišelį į parduotuvę. Savo pavyzdžiu jūs parodysite žmonėms alternatyvą.
Baigę skaityti knygelę neišmeskite ir nedėkite į lentyną dulkėti, o perduokite ją draugui ir taip skleiskite žinią!

Knygelės autorė Gabija Savickytė
Čia rasite nuorodą ir
QR kodą, kurį nuskaitę galėsite skaityti elektroninę
knygelės versiją:
www.vivamokykla.lt/nulisatliekų.pdf

Ar kada nors pagalvojote, kas atsitinka su jūsų išmestomis šiukšlėmis? Kai daiktas mums tampa nebereikalingas
arba jis nebeatneša jokios naudos, mes tiesiog sakome: „tai išmesk.“ Ir viskas? Tas daiktas išnyksta amžiams? Deja, ne. Dauguma daiktų, kuriuos esate išmetę, greičiausiai vis dar guli šiukšlynuose ar vandenyne.
Plastikas nėra biologiškai skaidus (bakterijos nesuardo jo į paprastas nenuodingas medžiagas, kitaip nei
popieriaus ar medienos.) Sendamas ir veikiamas saulės, karščio jis skyla į vis mažesnius ir mažesnius gabalėlius.1 Plastikas buvo pradėtas masiškai gaminti tik
prieš kiek daugiau nei 100 metų, vadinasi, didžioji
dauguma per visą žmonijos istoriją pagaminto plastiko vis dar egzistuoja viena ar kita forma!
Paimkime mums įprastą, kasdienį daiktą, pavyzdžiui,
plastikinį dantų šepetėlį. Odontologai rekomenduoja jį
keisti kas 3 mėnesius. Tai yra 4 dantų šepetėliai per
metus. O dabar padauginkite tuos keturis dantų šepetėlius iš savo amžiaus. Maždaug tiek mūsų dantų šepetėlių iki šiol guli kažkur sąvartyne, nuodija mūsų dirvožemį, vandenį ir orą. O dabar paskaičiuokite, kiek

dantų šepetėlių Jūsų šeima, miestas, galų gale visa šalis išsiuntė į sąvartyną. Ir tai tik vienas nekaltas dantų
šepetėlis ar ne? Tokie pavyzdžiai susideda ir sukuria
siaubingą vaizdą, kurį turime dabar. Dėl neatsakingų
žmogaus veiksmų mes susiduriame su tokiomis globaliomis problemomis kaip užterštumas, miškų naikinimas, vandenyno rūgštėjimas, klimato atšilimas… Ar
nesaikingas vartojimas ir nesąmoningumas gali žmoniją privesti prie pražūties?
Galbūt mes dažnai girdime bauginančias pranašystes
ir manome, kad jos išsipildys tik tolimoje ateityje. Deja, taip nėra. Šiuo metu susiduriame su iššūkiu iki
2050-ųjų metų išsaugoti net pagrindinius mūsų resursus – vandenį ir maistą! Panašu, kad vienintelis to
sprendimas yra pereiti nuo tiesinės prie žiedinės
ekonomikos, kurioje kiekvienas pagamintas daiktas
yra perdirbamas vėl ir vėl2 . Toks procesas yra ekonomiškai naudingas gamintojams ir padeda išsaugoti
gamtą. Tiesinė ekonomika yra grindžiama šiuo principu: nuolat išgauti naujus resursus, iš jų gaminti prekes
ir galų gale jas tiesiog pašalinti. Tokia sistema yra iš
esmės pavojinga dėl dviejų priežasčių. Pirma, visi pagrindiniai mūsų planetos resursai yra baigtiniai (nafta,
anglis, metalų rūdos, gėlas vanduo...) Antra – galvoda-

mi, kad mūsų šiukšlės stebuklingai išnyksta labai klystame. Jos beprasmiškai guli šiukšlynuose ir vandenynuose, teršdamos mūsų orą, dirvožemį ir vandenį.

lėlius ir plaukiodamas vandenyne patenka į maisto
grandinę: maža žuvytė suvalgo plastiko gabalėlį, tą
žuvytę suvalgo didesnė, ją – dar didesnė, galų gale ji
patenka į žvejų tinklus ir pas mus ant stalo kartu su
nuodingu plastiku.

„Jau 2050 metais vandenyne bus
daugiau plastiko nei žuvų!“
Aš esu įsitikinusi, kad esate girdėję vieną iš šių siaubingų pranašysčių.
Didžioji Ramiojo vandenyno atliekų sala3 (angl. the
Great Pacific Garbage Patch) – plotas ramiajame vandenyne nuklotas šiukšlėmis. Šis plotas yra 3 kartus
didesnis nei Prancūzija. Jei pasvertumėme visas jame
esančias šiukšles, jos svertų daugiau nei 80 000 tonų!
Didžiausią dalį tų šiukšlių sudaro plastikas: įvairios
maisto pakuotės, maišeliai, nuorūkos, buteliukai, vienkartiniai indai, šiaudeliai, higienos priemonės, dantų
šepetėliai, skustukai… Jie galbūt neatrodo būtent taip,
kaip mes juos esame įpratę matyti. Plastikas, paveiktas saulės ir kitų veiksnių, skyla į vis mažesnius gaba-

Day Robert H, U.S. Fish and Wildlife Service

Nulio atliekų filosofijos tikslas – išsiųsti kuo
mažiau atliekų į sąvartyną. Iš karto reikia pabrėžti,
kad vien rūšiavimas neišsprendžia atliekų problemos.
Pirmiausia turėtume atsisakyti nereikalingų pirkinių –
juk kiekvienas daiktas yra išmetamas. Antra, besaikis
vartojimas tik prisideda prie problemų, taigi tiesiog
turime mažinti savo poreikius. Trečia, reikėtų paieškoti, kur galima panaudoti daiktus dar kartą. Ir tik tada likusias atliekas reikėtų rūšiuoti ir kompostuoti.
Ar verta pirkti dar vieną užrašų knygutę, jei turite nebaigtą ar galite naudotis telefone esančia užrašine?
Nesvarbu ar naujoji bus pagaminta iš perdirbto popieriaus ir ji bus kompostuojama, ją pagaminti, transportuoti, pardavinėti buvo naudojamos medžiagos, kurios
anksčiau ar vėliau bus išmestos. Prieš kažką perkant
reikia visada įvertinti, ar tas daiktas tikrai yra reikalingas, ar jis daugkartinio naudojimo, ar jį galima perdirbti. Taigi prieš priimant sprendimą kviečiu dar kartą pagalvoti.

Mes, kaip vartotojai, turime daug didesnę galią nei
manome: kiekvienas mūsų pirkinys, vienkartinis maišelis, paimta nereikalinga skrajutė yra kaip balsas,
kuriuo mes pasakome gamintojams : „Taip, man to
reikia, pagaminkite daugiau.“ Jei yra paklausa, bus ir
pasiūla. Todėl reikia kreipti dėmesį į tai, ką ir kaip
vartojame.

Atsisakymas. Tai yra vienas svarbiausių žings-

Poreikių mažinimas. Minimalizmo ir „nulinių at-

nių. Jei nenorime įsileisti šiukšlių į savo gyvenimą,

liekų“ praktikos yra panašios. Šiuolaikinėje visuomenė-

pirmiausia turime įprasti gyventi be jų. Visų pir-

je mes visada esame skatinami vartoti. Galbūt to ir ne-

ma, reikia atsisakyti pirkti į plastiką supakuotus

pastebėdami dažnai įsigyjame mums visiškai nereika-

produktus. Tik 9 % visų pasaulio plastiko atliekų

lingų daiktų. Pirkdami ir prižiūrėdami daiktus ne tik

yra perdirbama, o visa kita nukeliauja į sąvarty-

netenkame brangaus laiko, pinigų, bet ir žalojame gam-

nus4 . Pirkdami sausainius mes mokame ne tik už

tą – juos gaminant, transportuojant, o galų gale ir utili-

pačius sausainius, jų transportavimą, pardavimą,

zuojant naudojami ir taip riboti Žemės ištekliai. Pavyz-

bet ir už įpakavimą. Taigi išmesdami pakuotę mes

džiui, prieš pirkdami ketvirtą telefono dėkliuką, antrą

išmetame ir savo pinigus. Sprendimas yra labai

mėlyną megztinį, ryžių virimo puodą, kelis rinkinius

paprastas – galima į parduotuvę atsinešti savo

„proginių“ indų apmąstykite, ko Jums iš tiesų reikia,

tarą. Bet apie tai vėliau. Būdų, kai kažko atsisakant

tada galėsite daryti išvadas, ar verta investuoti į pirkinį

ir pakeičiant savo įpročius galima padaryti didelę

savo laiką ir pinigus.

naudą ne tik gamtai, bet ir savo sveikatai ir piniginei yra tikrai daug. Pavyzdžių rasite šioje knygelėje ne vieną.

Rūšiavimas. Jei pas jus ir atsiranda atliekų, svarbu

maišelius, kad dar labiau sumažintumėte šiuos skai-

jas rūšiuoti ir tai daryti teisingai. Lietuvoje yra suda-

čius.) Perdirbus vieną paprastą aliuminio skardinę,

rytos pakankamai geros sąlygos – pastatyti trijų rūšių

sutaupytos energijos pakaktų televizoriui veikti tris

konteineriai: plastiko, stiklo ir popieriaus. Taip pat

valandas, o 100 vatų elektros lemputei šviesti net 20

galima rasti ir tekstilės konteinerius. Stiklas gali būti

valandų5!

perdirbtas daugybę kartų, nepakenkiant naujo gami-

Taip pat visi žinome, kad senų baterijų negalima mesti

nio kokybei. O norint pagaminti vieną kilogramą

į bendrų atliekų konteinerius, jos turi specialius surin-

popieriaus, reikia ne mažiau kaip 60 litrų vandens.

kimo punktus, kuriuos galite surasti daugumoje par-

Perdirbant popierių, sunaudojama mažiau cheminių

duotuvių. O ar žinojote, kad elektronikos parduotuvės

medžiagų, iki 80 % mažiau vandens, iki 65 % mažiau

privalo priimti sugedusią, pasenusią, nebenaudojamą

energijos, o oro tarša sumažinama net 95 % lyginant

buitinę techniką, elektroniką ir pasirūpinti teisingu

su naujo popieriaus gamyba. Gaminant polietileninius

jos utilizavimu? Knygelės pabaigoje rasite svetaines,

pirkimo maišelius iš atliekų, energijos suvartojimas

kuriose galite daugiau sužinoti apie atliekų rūšiavimą

sumažėja dviem trečdaliais, vandens – 90 %, o anglies

savo mieste.

dioksido CO2 patekimas į atmosferą – 2,5 karto (vis
dėlto labai skatinu naudoti daugkartinio naudojimo

Kompostavimas. Turbūt visi esame girdėję, kad

specialias talpas ir japoninius sliekus. Galima pritaikyti

maisto švaistymas yra labai opi problema ne tik Lietu-

ir paprastesnius būdus: organines atliekas sudėjus į

voje, bet ir pasaulyje. Europos Komisija apskaičiavo,

indelį šaldyti šaldiklyje (taip jos išsilaikys ilgiau) arba

kad vien ES kasmet išmetama 90 milijonų tonų maisto

kaupti kibire su sandariu dangčiu ir savaitės pabaigoje

arba 180 kg vienam žmogui6. Didelė šio maisto dalis

išvežti į sodą, pas močiutę į daržą, ar perduoti drau-

dar tinkama vartoti. Tokios organizacijos kaip „Maisto

gams ar net kaimynams, kurie turi daržą ar sodą. To-

bankas“ labai padeda šiems skaičiams mažėti, tačiau

kias atliekas galima dėti tiesiai į daržą arba kaupti

kur dėti maistą, jo likučius susidariusius buityje? Į

komposto krūvoje, po to išsikasti reikiamą kiekį ir

bendrąjį atliekų konteinerį išmestos organinės atlie-

tręšti. Abi technikos veikia puikiai. Taip pat galima

kos keliauja į sąvartynus ir ten neturi sąlygų tinkamai

kompostą iš kibiro ar šaldiklio atiduoti ir panaudoti

suirti. Tam geresnė alternatyva – kompostavimas.

iniciatyvoje „bendruomenės daržas“. Yra galimybė

Nors pradžioje kompostavimas gali gąsdinti ir asoci-

paprašyti savo savivaldybės, kad prie Jums jau įprastų

juotis su kaimu, nemaloniu kvapu ir vabzdžiais, bet

rūšiavimo konteinerių pastatytų ir komposto talpą.

galiu patikinti, kad taip tikrai nėra. Net ir gyvenant bu-

Apie tai galite paskaityti savo regiono atliekų surinki-

te yra daugybė šiuolaikiškų būdų kompostuoti ir pa-

mo internetiniame puslapyje (nuorodas rasite knyge-

versti maisto likučius naudingomis ir natūraliomis trą-

lės gale.)

šomis. Pvz.: japoniška bokashi technika, naudojant

apsipirkimas

ienkartiniai plastikiniai produktų maišeliai ir maisto pakuotės yra ketvirta dažniausiai randama šiukšlė vandenyne8. Plaukiodami vandenyne jie patenka į maisto grandinę. Vėžliai, manydami, kad plaukiojantis
maišelis yra medūza, juos valgo ir jei neužspringsta, tai nusinuodija. Na, o jei maišeliai nepatenka į vandenyną, tai kartu su kitomis šiukšlėmis šimtus metų gulėdami sąvartynuose jie užteršia požeminius vandenis.
Alternatyva – atsisakyti pirkti plastike supakuotus produktus. Pradžioje tai gali atrodyti sunku gyvenant
Lietuvoje, nes čia nėra daug vietų, kuriose galima rasti nesupakuotų sveriamų produktų. Čia pateiksiu keletą patarimų, kaip galima savo maisto apsipirkimą padaryti bent kiek „žalesnį.“
 Eidami apsipirkti nepamirškite su savimi pasiimti daugkartinio naudojimo produktų maišelių (žr.

kitą psl.), ten galėsite susidėti visus džiovintus vaisius, sėklas, vaisius, daržoves, kepinius. Taip pat nepamirškite stiklainių, į kuriuos galėsite paprašyti pardavėjos įdėti jums sveriamo sūrio, mėsos – jos pasvers stiklainį ir jo svorį nuskaičiuos nuo kainos. Ir, žinoma, krepšį arba talpų medžiaginį maišą kur susidėsite visus savo pirkinius.
 Apsilankykite artimiausiame ūkininkų turgelyje! Taip jūs ne tik paremsite Lietuvos smulkiuosius ūki-

ninkus, bet ir gausite tikrai šviežiausių vaisių, daržovių, pieno produktų, mėsos ir kiaušinių (jei ketinate
juos pirkti, nepamiršite atsinešti savo dėžutės!)
 Kruopos ir miltai. Tokius produktus turbūt sunkiausia rasti nesupakuotus. Mes susipažinome su vie-

nu smulkiu ūkininku netoliese esančiame turgelyje ir iš jo perkame miltus, grikius, avižas... Pasidomėkite netoli Jūsų įsikūrusius ūkininkus. O jei neturite tokios galimybės, stenkitės iš parduotuvių pirkti lengvai perdirbamose, pavyzdžiui.: popierinėse pakuotėse įpakuotus produktus.

apsipirkimas

V

apsipirkimas

Č
ia parodysiu būdą kaip pasigaminti daugkartinio naudojimo produktų maišelius. Tai tikrai labai paprasta. Bet jei vis dėlto neturite laiko to daryti, jų galima nusipirkti internetu. Tokiais maišeliais prekiauja
Mano šeima daugkartinius maišelius naudoja apsipirkimui jau daugiau nei pusę metų ir nekilo jokių problemų. Dažniausiai būname sutikti tik susidomėjusių žvilgsnių. O galbūt tie žmonės kitą kartą eidami apispirkti prisimins mano naudotą daugkartinį maišelį ir bus sąmoningesni.
Reikės:
 Lengvos, permatomos medžiagos (labiausiai tinka nebenaudojamos užuolaidos, jei tokių neturite jų

galima rasti dėvėtų drabužių parduotuvėse labai nebrangiai)
 Virvutės, juostelės
 Siuvimo mašinos/adatos

Pasirinktą medžiagą iškirpti (48 x 34 cm – didelis maišelis, 38 x 24 cm – mažasis) apsiūti kraštus. Užlenkti viršutinį kraštelį 2 cm ir jį prisiūti. Lenkti medžiagą per pusę ir susiūti du likusius kraštus. Pasiūtą maišelį išversti ir su žiogeliu įverti virvelę.
Maišelius lengva prižiūrėti – kai išsipurvina, įmesti kartu su skalbiniais į skalbyklę ir išdžiovinti.

apsipirkimas

graži lietuviška iniciatyva „Žalia žinutė“.

kūno ir plaukų priežiūra

Kūnui prausti tinka natūrali „jūros kempinė“, šiūruoklės kempinė (angl. luffa sponge) ir paprastas ūkinis
muilas, tačiau jis ilgainiui gali išsausinti odą (žinoma, viskas priklauso nuo Jūsų odos tipo). Taigi galima
naudoti kitus, kūno prausimui skirtus muilus. Juos galima be pakuotes nusipirkti mugėse ar supakuotus į
popierinę, perdirbamą pakuotę paprastose ar ekologiškų prekių parduotuvėse, internete.
Plaukus plaunu kietuoju šampūnu, tada praskalauju savo gamybos plaukų balzamu (receptas pateiktas
žemiau) ir tada naudoju kondicionierių, kurį pirkau savo atsineštoje taroje (rekomenduojamų produktų ir
parduotuvių sąrašas yra knygelės gale!)
Reikės:
 1– 2 šaukštų obuolių acto
 0,5 l stiklainio vandens

Išsiplovus galvą (šis receptas ypač tinka po natūralaus, kietojo šampūno, plovimo su soda, ... ) ištrinkti galvą sumaišius actą su vandeniu, gerai išmasažuoti, paskirstyti po plaukus ir nuplauti.
P. S. acto kvapas išgaruoja, bet jei norisi galima įlašinti norimo eterinio aliejaus!

kūno ir plaukų priežiūra

T

urbūt asmeninė higiena, plaukų ir kūno priežiūra be atliekų skamba kaip „misija neįmanoma.“ Tačiau,
galiu užtikrinti, kad taip nėra. Alternatyvų ir metodų yra begalės. Pateikiu man labiausiai tikusius ir patikusius pagal patogumą ir kainą.

dantų priežiūra

ienas paprasčiausių būdų, kaip galima išvengti plastiko, yra paprastą plastikinį dantų šepetėlį pakeisti
bambukiniu, nes įprastas dantų šepetėlis negali būti perdirbtas. O bambukinį dantų šepetėlį lengva perdirbti – plaušelius galite rūšiuoti ir mesti į plastiko konteinerį, o rankeną su galvute galite kompostuoti, sudeginti
arba surasti jam kitą paskirtį, pavyzdžiui, panaudoti kaip augalų žymeklį! Dantų šepetėliai būna įvairiausių
spalvų, dydžių, šerelių kietumą galėsite pasirinkti pagal save, o jo kaina svyruoja nuo 1,50 € iki 7 €. Bambukinius dantų šepetėlius galite rasti daugelyje ekologiškų prekių parduotuvių bei internete.
Ši dantų pasta iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti atgrasi dėl sudėtyje esančių kiek keistų ingredientų. Bet neišsigąskite, prie jos greitai priprantama, o savo konsistencija ji primena pirktinę, plastikinėje pakuotėje supakuotą dantų pastą. Pagrindinė jos sudedamoji dalis yra valgomoji soda. Gali nuskambėti kiek baugiai, tačiau mūsų
seneliai valydavosi dantis būtent su ja. Mano prosenelė visą gyvenimą dantis valėsi soda ir net gilioje senatvėje turėjo nuosavus sveikus dantis!
Reikės:
 1 šaukšto aktyvuotosios anglies (aš naudojau tą, kurią galima nusipirkti bet kurioje vaistinėje ir sutryniau į

smulkius miltelius)
 2 šaukštų kokosų aliejaus
 1 šaukšto valgomosios sodos
 15–20 lašelių pasirinkto eterinio aliejaus. Aš naudojau pipirmėčių.

Visas sudedamąsias dalis sumaišyti ir sudėti į talpą su dangteliu.
Ši dantų pasta nėra ypač patogus variantas keliaujant, nes nuo karščio gali išsilydyti! Taip pat turėkite omeny,
kad esant jautriems dantims geriau dėti mažiau sodos arba išvis nenaudoti tokio tipo dantų pastos.

dantų priežiūra

V

makiažo valiklis

Taigi, kad nešvaistytume ir taip labai ribotų žemės resursų gamtai draugiška vatos diskelių alternatyva
būtų šie kosmetiniai diskeliai pagaminti iš senų marškinėlių ar rankšluosčio.
Reikės:
 Nebenaudojamos medvilninės medžiagos (aš naudojau palaidinę, galima naudoti marškinėlius, taip pat

labai tiktų ir pabodęs rankšluostis)
 žirklių
 adatos ir siūlo arba siuvimo mašinos

Iš pasirinktos medžiagos iškerpame po tris 6 cm skersmens apskritimus vienam diskeliui. Sudedame vieną
ant kito ir susiūname.
Šis makiažo valiklis turi vieną sudedamąją dalį – aliejų. Gali pradžioje nuskambėti kiek keistai, bet ši praktika yra gana populiari. Ji vadinama „oil cleansing“ (liet. „valymas aliejumi“)10
Veidą tepti maždaug puse šaukštelio pasirinkto augalinio aliejaus – kokosų, alyvuogių, lazdyno riešutų. Sukamaisiais judesiais masažuoti veidą, skruostus, lūpas, akis – ten, kur norite pašalinti makiažą. Kai visas
makiažas bus nusivalęs, nuvalykite veidą šiltame vandenyje pamirkytais „vatos diskeliais.“ Nuplaukite
veidą drungnu vandeniu ir pasitepkite kremu, jei jaučiate, kad reikia.

makiažo valiklis

M

edvilnės gamyba labai kenkia mūsų planetai. Medvilnės gamybai sunaudojama 16 % visų insekticidų
ir trąšų8. Jie kenkia ne tik dirvožemiui, bet gadina požeminio vandens kokybę, sužaloja daugybę darbuotojų, kurie dirba medvilnės laukuose už vos kelis dolerius per dieną. Tai taip pat ir be galo daug vandens
reikalaujantis augalas. Kad būtų pagaminti vieni paprasti balti medvilniniai marškinėliai reikia net 2700
litrų gėlo vandens9!

lūpų balzamas

auguma lūpų balzamų yra supakuoti į plastiką, todėl kviečiu pasigaminti jį patiems. Toks balzamas
gali tapti puikia Kalėdine dovana!

Reikės:
 1 dalies bičių vaško
 2 dalių alyvuogių aliejaus
 20 lašų pasirinkto eterinio aliejaus
 jei turit porą lašų vitamino E aliejaus, bet tikrai nėra būtina.

Visas sudedamąsias dalis išlydome mažame puode, supilame į pasirinktą talpą ir leidžiame visiškai atšalti.
Šį lūpų balzamą galima tepti ne tik ant lūpų, bet ir naudoti kaip rankų kremą, kai jos išsausėja!

lūpų balzamas

D

indų plovimas

Reikės:
 1 dalies nebenaudojamo muilo likučių
 1 dalies sodos

Muilą sutarkuoti ir maišyti su soda, kol taps vientisa masė. Jei muilas nesimaišo, galima uždengus pamirkyti šiltame vandenyje, kad muilas patirptų.
Naudoti kaip įprastą indų ploviklį. Uždėjus ant kempinėlės (ar jos alternatyvos) plauti indus, nuskalauti
šiltu vandeniu.
Dauguma buityje naudojamų kempinių yra pagamintos iš plastiko ir yra kenksmingos aplinkai. Vietoje jų
galima pirkti bambukinius šveitiklius su keičiamu antgaliu. Taip pat galima nusinerti kempinėles arba naudoti senus drabužius, nenaudojamas medžiagas. Labai tinka nertos močiutės užuolaidos!

indų plovimas

M

ums įprasti indų plovikliai beveik visada yra supakuoti į plastiką ir yra nuodingi ne tik gamtai, bet ir
gali dirginti mūsų odą. Vakaruose populiari indų ploviklio alternatyva yra Kastilijos muilas, kurį galima
nusipirkti sveriamų produktų parduotuvėse į savo atsineštą talpą. Deja, Lietuvoje sveriamą Kastilijos muilo surasti yra neįmanoma, o perkant pakuotėmis kaina yra pakankamai didelė, kad galima būtų naudoti jį
nešvarių indų plovimui. Šį receptą sugalvojo mano mama ir mano manymu jis yra geriausias iš mano išbandytų. Jis yra paprastas naudoti ir pasigaminti, o geriausia - labai pigus, jo sudedamąsias dalis jau turite
namuose.

maistinė plėvelė

bakterinių savybių. Jas lengva prižiūrėti: tiesiog nuplauti drungnu vandeniu ir muilu. Jas galima naudoti ne
tik suvynioti sumuštinius į darbą ar mokyklą, bet ir uždengti daržovių, mėsos indus, kad nesklistų kvapas
šaldytuve. Taip pat jos puikiai tinka apvynioti vaisius, tokius kaip citrina, obuolys, kad išlaikytumėt jų šviežumą. Per tuos 6 mėnesius būtumėt sunaudoję apie 2 pilnus pakelius vienkartinės maistinės plėvelės, į
sąvartyną išsiuntę apie 40 m neperdirbamo plastiko! O šios plėvelės kainuos jums ir gamtai kur kas mažiau. Galima naudoti seną pagalvės užvalkalą, paklodę, nusibodusius marškinius… O reikiamą kiekį bičių
vaško galima nusipirkti bet kurioje bitininkų krautuvėlėje, turguje ar net internete nuo 1–3 € arba naudoti
bičių vaško žvakę, užsilikusią nuo Kalėdų.
Reikės:

 natūralaus pluošto audinio (aš naudojau medvilnę)
 smulkių bičių vaško gabalėlių (galima sutarkuoti)
 kepimo popieriaus

Yra 2 gaminimo būdai, galite pasirinkti kurį norėsite naudoti pagal galimybes ir patogumą.
Įkaitinkite orkaitę iki 95 °C. Iškloję kepimo skardą kepimo popieriumi ant jos dėkite pasirinktą medžiagą.
Tolygiai apibarstykite tarkuotu bičių vašku. – jo kiekis priklauso nuo pasirinktos medžiagos dydžio. Aš
naudojau pusę arbatinio šaukštelio 5 cm². Įdėjus į orkaitę leidžiame vaškui išsilydyti ir įsigerti. Tai turėtų
užtrukti 5–10 min. Jei liko neužvaškuotų plotų su teptuku vaško perteklių nubraukite į vietas, kur jo trūksta. Išėmus iš orkaitės leiskite visiškai išdžiūti.
Kitas būdas yra panašus, bet vietoje orkaitės naudojau lygintuvą. Ant kepimo popieriaus paklojau pasirinktą medžiagą ir ją apibarsčiau vašku. Uždengiau su kitu kepimo popieriaus sluoksniu ir lyginau nustačius žemą temperatūrą (naudojau sintetikos lyginimo nustatymą). Laiko atžvilgiu abu būdai labai panašūs,
bet rekomenduočiau naudoti orkaitės būdą tik tuomet, kai ruošiatės daryti ne vieną nes orkaitė sunaudoja
daugiau energijos įkaisdama.

maistinė plėvelė

Š ias daugkartinio naudojimo maisto plėveles galėsite naudoti apie 6 mėnesius, nes bičių vaškas turi anti-

skalbimas

skalbimas

D

ažnai girdime, kad skalbimo priemonės, kurias mes naudojame, iš tiesų yra nuodingos ne tik aplinkai,
bet ir mums patiems11. Alternatyva yra – galima pirkti ekologiškus skalbiklius, bet ir jie dažnai gali nuvilti,
be to, beveik visada būna supakuoti plastike. Mano mama internete išgirdo apie „stebuklingus sapinido
riešutus“, kurie gali atstoti mums įprastus skalbiklius. Nusprendė išbandyti. Į mažą medžiaginį maišelį reikia įdėti apie 5–7 riešutų kevalus ir įmesti kartu su skalbiniais į skalbyklę. Riešutai suveikė puikiai – drabužiai puikiai išsiskalbė, gaiviai kvepėjo švara. Tuos pačius kevalus galima naudoti keletą kartų, todėl jų kaina
susilygino, net buvo mažesnė nei įprasto skalbiklio. O po panaudojimo juos galima kompostuoti. Atrodo,
atradome tobulą skalbiklio variantą – jis nekenkia mums ir gamtai, puikiai veikia, yra kompostuojamas, ir
net pigus!
Deja, po kiek laiko ir daugiau tyrinėjimo paaiškėjo, kad viskas nėra taip jau gerai kaip atrodo. Šie riešutai
yra kilę iš Indijos, ten žmonės su jais skalbdavo drabužius jau kelis šimtus metų. Šiems riešutams populiarėjant Europoje jų paklausa ir kaina stipriai pakilo, patys indai nebeišgali jų nusipirkti, todėl naudoja pigius cheminius skalbiklius, kurie teršia vandenį, o ši problema ir taip labai opi Indijoje. Be to, riešutai iš
Indijos, kol atkeliauja iki mūsų namų, turi nukeliauti labai ilgą kelią, juos transportuojant išskiriama daug
medžiagų, skatinančių šiltnamio efektą.
Vienoje iš „Facebook“ tinklapio bendruomenių kažkas pasidalino informacija, kad įprastus kaštonus galima
naudoti kaip skalbiklį! Daugiau pasidomėjus ir pasirodė, kad sapinido medis ir paprastasis kaštonas yra iš
tos pačios sapindaceae šeimos. Šių medžių uogos (riešutai) savyje turi saponino, kuris yra natūrali paviršiaus aktyvioji medžiaga. Tokios medžiagos yra plačiai naudojamos, ir viena iš jų paskirčių ir yra valymo,
skalbimo priemonės 12 . Taigi sulaukus „kaštonų sezono“ nusprendžiau įsitikinti pati 13 . Pavyko! Mūsų paprasti kaštonai veikė lygiai taip pat gerai, kaip ir skalbiklis pirktas iš parduotuvės. Bet skirtumas toks, kad
jis nėra kenksimingas nei žmonėms, nei gamtai. Be to yra praktiškai nemokamas – kainuos tik elektra sunaudota juos džiovinant! Pririnkus kaštonų juos nulupau, susmulkinau iki grikių dydžio grūdelių ir išdžiovinau orkaitėje. Įdėjus į medžiaginį maišelį įmesti su skalbiniais. Vienam skalbimui reikia apie 5 – 7
kaštonų.
P.S. Prisirinkti ir išsidžiovinti galima visiems metams!

G

yvendami Lietuvoje tikrai galime
džiaugtis turėdami švarų geriamą vandenį iš
krano. Visas geriamas vanduo yra gruntinis – pumpuojamas iš žemės ir pravalomas
filtrais. Jis yra švarus, skanus ir net sveikas
dėl jame esančių mineralų. Visas lietuviškų
gamintojų plastikiniuose buteliuose supakuotas vanduo, kurį matote parduotuvės
lentynoje, yra išgaunamas tokiu pat būdu
kaip ir vanduo, kuris bėga iš krano, tik mes
už jį sumokame net 200 kartų brangiau14 ! Be
to, mokslininkai ištyrė 259 vandens butelius
11 populiariausių gamintojų ir 93 proc. iš jų
buvo užteršti mikro plastiku15. Tad kviečiu
nežaloti savo sveikatos, gamtos, piniginės ir
gerti vandenį iš „čiaupo“ ! Išsirinkite jus patinkančią gertuvę: metalinę, paprastą stiklinį
butelį ar naudokite jau turimą plastikinę ir
prisipildykite ją. Jei mėgstate vandenį „su
skoniu“ prisipjaustykite citrinos, agurko skiltelių, mėtų lapelių.

A

r žinote, kad Lietuvoje
kasmet išmetama 40 milijonų
vienkartinių kavos puodelių16?
Ir nors ir iš pirmo žvilgsnio jie atrodo kartoniniai, jų negalima perdirbti, nes viduje jie
yra padengti plastiko sluoksniu. Alternatyva:
kitą kartą eidami į kavinę, jei turite laiko išgerti kavos vietoje, paprašykite, kad ją jums
padarytų keramikiniame puodelyje. Na, o jei
skubate, nepamirškite iš namų pasiimti termoso-puodelio ar net stiklainio ir paduoti
barmenui prieš užsisakant. Be to, kava išliks
šiltesnė ilgesnį laiką!

Igor Ovsyannykov/Unsplash

T

ikriausiai esate girdėję terminą „greitoji mada“. Tai yra pigių, greitai susidėvinčių drabužių mada. Gamybos
procese dažnai naudojamos prastos kokybės medžiagos, pagamintos netausojant gamtos. Tokie drabužiai yra
gaminami tikslingai, kad Jums tarnautų vieną, daugiausiai du sezonus. Gamintojai stengiasi pagaminti kuo daugiau už kuo jums patrauklesnę kainą, todėl nukenčia ne tik produkto kokybė, gamta, jį gaminę žmonės, bet ir jūsų
piniginė: kiekvieną sezoną jūs iš naujo perkate tuos pačius drabužius. Jau rašiau, kaip greitosios mados medvilnės
gamyba kenkia gamtai. Taip pat yra apskaičiuota, kad tik 1 % mūsų išmetamų rūbų yra perdirbama17! Tam, kad
drabužiai butų kuo pigesni, reikia, kad jų gamyba kainuotų kuo mažiau, taigi greitosios mados gigantai ( „H&M“,
„Zara“, „New Yorker“ Lietuvoje) įrengia savo fabrikus trečiojo pasaulio šalyse (Pakistanas, Indonezija, Indija...),
kur darbuotojai dažnai yra įdarbinami nelegaliai, neturi jokių socialinių garantijų, darbo sąlygos būna žiaurios ir
kenksmingos sveikatai, o patys darbuotojai uždirba vos po kelis dolerius per dieną. Apsipirkinėdami greitosios
mados parduotuvėse mes palaikome gamintojus, skatindami toliau gaminti „vienkartines“ prekes, išnaudoti žmones ir kenkti gamtai.
Alternatyva? Atsiranda vis daugiau ir daugiau prekinių ženklų, kurie gamindami produktus kreipia dėmesį į jų
kokybę, o ne kiekybę, naudoja medžiagas iš tvarių, atsinaujinančių šaltinių, o darbuotojai dirba normaliomis sąlygomis. Žinoma, šie rūbai yra brangesni, tačiau tarnaus jums labai ilgai.
Kitas būdas yra pirkti drabužius, aksesuarus, avalynę dėvėtų drabužių parduotuvėse. Ten pirkdami drabužius jūs
ne tik išsaugojate ir taip ribotus gamtos resursus, bet ir gelbstite drabužį nuo sąvartyno. Tuo labiau kad ten
drabužiai yra išvalomi, išskalbiami ir savo švara gali prilygti įprastų parduotuvių drabužiams. Be to, praktiškai
neįmanoma sutikti žmogaus dėvinčio tokio paties megztinio kaip ir Jūs.

NAUDINGOS NUORODOS
Informacija apie rūšiavimą:
https://atliekos.lt/atlieku-rusiavimas/
Alytus: https://www.aratc.lt/gyventojams/atlieku-tvarkymo-vadovas-daugiabuciams
Druskininkai: http://druskininkukomunalinis.lt/atlieku-tvarkymo-vadovas/atlieku-rusiavimas
Kaunas: http://www.svara.lt/antriniu-zaliavu-surinkimas/rusiavimo-rekomendacijos/
Panevėžys: http://pratc.lt/kaip-rusiuoti/
Šiauliai: http://www.sratc.lt/
Vilnius: https://sivasa.lt/kaip-teisingai-rusiuoti

Iniciatyvos:
 http://zali.lt/darzai/miesto-sodai-zaliu-erdviu-papildymas-ir-prasmingas-panaudojimas/
 http://www.coolukis.lt/
 „Zero Waste Lietuva“ yra Facebook grupė. Joje galite rasti daug naudingų patarimų. www.facebook.com/
groups/1004312969683058/
 Žalia žinutė – gamina produktų maišelius iš antrinių medžiagų. http://zaliazinute.lt/

NAUDINGOS NUORODOS
Internetinės parduotuvės:
 Lietuvių sukurta internetinė parduotuvė, kurioje galite rasti aplinkai draugiškus produktus namams.
www.urbanearthlovers.com
 Čia galite nusipirkti visko ko reikia pradedant aplinkai draugišką gyvenimą: nuo produktų maišelių, iki indų ir puodų
šepečio. http://www.e-viva.eu/

Parduotuvės:
 Alpana unpacked - ekologiškų sveriamų produktų parduotuvė Vilniuje T. Kosciuškos g. 21 https://
www.facebook.com/Alpana-Unpacked
 Mokslo kavinė Kaune E. Ožeskienės g. 7 – mokslokavine.lt/ Bambukiniai, metaliniai šiaudeliai, lietuviški prekiniai
ženklai, skanūs pietūs.
 Ekologiškos prekės, yra bambukinių dantų šepetėlių, dantų pastos, dantų siūlo https://www.livinn.lt/
 Ekologiškų prekių parduotuvė https://www.biosala.lt/. Joje galima nusipirkti bambukinių dantų šepetėlių!

Rekomenduojami prekiniai ženklai:
 Lietuviški naturalūs kietieji šampūnai, balzamai http://soliducosmetics.com/?lang=lt
 Žalia žinutė – gamina produktų maišelius iš antrinių medžiagų. http://zaliazinute.lt/
 Muilo ūkis – lietuviškas šeimos verslas. Jie muilą gamina ekologišką, pagal senąsias technologijas, iš savo darže
užaugintų žolelių. Jų galima įsigyti savo pakuotėje. muiloukis.lt/
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Hannah Ellsbury straipsnis „8 most common types of garbage found in the ocean“ banthebottle.net/
Oficialus Nyderlandų vyriausybės svetainė. Nutarimas apie žiedinę ekonomiką. government.nl/
Livia Albeck-Ribka straipsnis „The „Great Pacific Garbage Patch’ Is Ballooning, 87,000 Tons of Plastic and Counting“
nytimes.com/
Robert Ferris straipsnis „The world has made more than 9 billion tons of plastic, says new study“ cnbc.com/
Atliekų rūšiavimo svetainė. atliekos.lt/
Europos aplinkos agentūros tyrimas „Maisto švaistymas“ www.eea.europa.eu/
Beth Buczynski straipsnis „10 Most Common Types Of Ocean Trash“ www.care2.com/
Environmental Justice Foundation (EJF) atliktas tyrimas
Angel Chang kalba „The life cycle of a t-shirt “ www.youtube.com/ted-ed
Katie Wells tinklaračio įrašas „Oil Cleansing Method for Naturally Perfect Skin” wellnessmama.com/
V. M Seabaugh, S. P Bayard, R. E. Osterberg tyrimas „Detergent toxicity survey” ncbi.nlm.nih.gov/
Apie Aesculus hippocastanum, Sapindus ir Paviršiaus aktyviąsias medžiagas (PAM) wikipedia.org/
Vany tinklaraščio įrašas „How to Use Horse Chestnuts aka Conkers (Not Edible!) aka Buckeyes as an All-Natural Laundry
Detergent” wastelandrebel.com/
Rūtos Pukenės straipsnis „Už vandenį buteliuose sumokame 200 kartų daugiau” lrt.lt/
technoloijos.lt straipsnis „Mokslininkai ištyrė vandenį plastikiniuose buteliuose: rezultatai gąsdina” delfi.lt/
zero waste lt tyrimas „klausimėlis: kaip (ne)populiaru neštis savo tarą į kavines Kaune” youtube.com/zerowastelt
Kelly-Leigh Cooper straipsnis „Fast fashion: Inside the fight to end the silence on waste“ bbc.com/
Olivia Petter straipsnis „Are zara labourers’ ‘pleas for health’ the result of a fast-fashion business model?”
independent.co.uk/
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Konsultantas: Konstantinas Karašauskas, Tomas Šiaulys
Maketavimas: Gabija Savickytė
Konsultantė: Jūratė Karašauskienė, Tomas Šiaulys
Popierius: „Cyclus Offset“ jis yra 100 % perdirbtas. Naudojant tokį
popierių sunaudojama 45 % mažiau vandens ir sutaupoma net 80 % energijos.

