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KODĖL REIKIA MAŽINTI PLASTIKO 
KIEKĮ?

Plastiko kiekį turime mažinti, nes plastikas plaukioja jūrose, mėtosi 
gatvėse ir pievose. Žmonės parduotuvėse naudoja per daug plastikinių 
pakuočių, pavyzdžiui: Plastikiniame sausainių pakelyje yra supakuota po 
5 sausainius, vietoj to galime tiesiog paimti sveriamus sausainius ir 
sudėti į vieną maišelį. Daug gyvūnų miršta nuo plastiko, pasaulis miršta 
ir svarbiausia, kad mirštame ir mes! Tai negali tęstis, mes turime tai 
sustabdyti.



KOKIOS BUS PASĖKMĖS JEIGU NEMAŽINSIME 
PLASTIKO KIEKIO?

Taigi kaip ir minėjau tai gali pakenkti ne tik 
gyvūnam ar pasauliui, bet ir mums. Oro klimatas 
keičiasi per laiką, nes plastikas yra išmetamas kur 
pasitaiko. Miškai džiūna, ledynai tirpsta ir daug 
daugiau. Taip pat dažnai nepagalvojame, kad 
niekada nesibaigiantis vienkartinių plastikinių 
produktų vartojimas žaloja ne tik gamtą, bet ir 
mūsų piniginę. Juk sumokėjus truputėlį daugiau ir 
nusipirkus ekologišką produktą, kurį galima vartoti 
iš metų į metus - sutaupome. Taip pat, apgalvotai 
rinkdamiesi prekes be plastiko, mažiname ne tik 
žalą gamtai, bet ir tausojame savo paties ir savo 
šeimos sveikatą.



KUO GALĖTUME 
PAKEISTI PLASTIKĄ?

Taigi plastikas yra blogas dalykas, bet nėra 
toks blogas kai jo nenaudoji daug. Tokiu atvėju 
protingiausia būtų pakeisti jį į popierių. 
Popierius lengvai perdirbamas ir lengvai virsta į 
kompostą. Popierius nesukelia jokių problemų. 
Todėl tapatį sausainių pakelį galėtume pakeisti 
į paprastą kartoninę dėžutę.
Kavos puodelis rankoje jau tapo ne tik 
neatsiejamu ryto ritualu, bet ir stiliaus detale. 
Vis dažniau ir dažniau matome gatve einančius, 
gurkšnojančius kavą ar arbatą miestiečius. 
Kodėl to nedarius su ekologišku daugkartiniu 
metaliniu puodeliu, kuris ne tik daug geriau 
išlaiko gėrimus šiltai, bet ir atrodo nepalyginus 
stilingiau, negu vienkartinis popierinis 
puodelis.



PATARIMAI
KAIP MAŽINTI PLASTIKO KIEKĮ

Ar jūs susimąstėte kiek daug plastiko naudojate? 
Štai keli patarimai kaip sumažinti plastiko kiekį.

o Vietoj plastikinių šiaudelių naudokite metalinius 
šiaudelius, o vietoj plastikinių maišelių naudokite 
arba popierinius arba daugkartinius maišelius.

oPlastikinius skustuvus pakeiskite metaliniais 
skustuvais, pakuokite daiktus į kartonines dėžes, o 
ne plastikines, naudokite metalinę gertuvę ir 
pakuokite savo pietus į metalinę dėžutę.



KAIP MAŽINTI PLASTIKO KIEKĮ
Prieš pirkdami 
plastikinius žaislus, 
pagalvokite apie jų
daromą žalą.

Stengtis pirkti kuo 
mažiau plastikinių
puodelių, lėkščių ir 
stalo įrankių.

Pirkti kuo mažiau 
produktų kurie yra 
supakuoti į plastiką



KIEK LAIKO YRA PLASTIKAS? 

Balionai - 6 mėnesius. 

Plastikiniai maišeliai - 15m. 

Plastikinis puodelis - 50 m. 

Gėrimų laikiklis - 400 m. 

Plastikinis butelys - 450m.



Ar stengiatės mažinti plastiką namuose?
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Ar rūšiuojate ir prisidedate prie plastiko mažinimo?
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Ar jūs esate susimąstę plastiko pasekmėmis gamtai?

Taip

Ne

Ankščiau į tai neatkreipiau dėmesio



IŠVADOS

1)Dauguma žmonių tikrai dažnai rūšiuoja atliekas.

2)Tačiau yra žmonių kurie galbūt nenorėjo rūšiuoti, 

negalėjo arba į tai neatkreipė dėmesio.



KAS JUS PASKATINTŲ MAŽINTI PLASTIKĄ 
NAMUOSE?

Aš jau pakankamai mažai stengiuosi jo naudoti ir rūšiuoti, bet turbūt labiausiai 
paskatintų alternatyvos plastikinėms pakuotėms ir mažesnis PVM prekėms, kurios yra 
popieriniuose įpakavimuose.

Daugiau informacijos apie plastiko mažinimo galimybes ir plastiko pakeitimą kitomis 
medžiagomis.

Pinigai (todėl aš priduodu/rušiuoju butelius).

Visų žmonių masiškas paskatinimas mažinti plastiką.

Mane skatina taros supirktuvės kai priduodi butelį gauni 10 centų.

Nežinau, nes ir taip visados rūšiuojam ir nebereikia paskatinimo.



TĘSINYS

Gal, kad pakuotes būtų kitokios(popierines ar stiklines) net nežinau.

Pirkti mažiau įpakuotų į plastiką produktų, tai yra naudoti daugkartinius maišelius.

Parduotuvėse iškabinti stendai kur rašoma kaip vengti plastiko ir jeigu būtų
pardavinėjama daugiau maisto ne plastikinėse pakuoėse.

Pagalba iš kitų.

Apmąstymai apie globalinį atšilimą, užterštumą.

Zero waste parduotuvė prie namų ar darbo.

Mokestis už išmestą didelį plastiko kiekį.



TĘSINYS

Plastiko alternatyvos.

Žinojimas, kad jis tikrai galutiniame etape yra perdirbamas, o ne atsiduria savartyne.

Nežinau, jeigu visi žmonės pradėtų mažinti plastiko kiekį namuose, tai tada aš irgi 
mažinčiau gal.

Mes stengiamės naudoti daugkartinius puodukus gamtoje.

Matant kaip greitai namuose prisikaupia talpa, skirta plastikinėms atliekoms, esi 
priverstas susimąstyti, Parduotuvėje beveik viskas plastikinėse pakuotėse. Galėtų to 
nebūti. Mažiau pakuočių, visada turėkime savo daugkartinio naudojimo talpas -
medžiaginius krepšelius.







PLATINIMAS 

Plakatu ir komiksu pasidalinome VJG 
info, VJG discord, sukūrėme instagramo 
profilį, iškabinome plakatus ir 
komiksus.



PROJEKTO INFORMACIJA:

Pirma veikla, susistemino informaciją: Povilas Kedys, Matas Keliuotis.

Antra veikla, darė apklausą: Linas Ambrazevičius, Povilas Mačiuitis.

Trečia veikla, darė lenteles ir diagramas: Gediminas Juonys, Aidenas 
Antanevičius.

Ketvirta veikla, piešė komiksą ir darė plakatą: Rapolas Čepaitis, 
Mindaugas Baseckas.

Penkta veikla, viešino plakatus ir komiksus: Miglė Bružaitė, Greta Jasinskytė.

Šešta veikla, darė prezentacijas: Marija Bernatonytė, Vilija Bankauskaitė. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


