
2017   2018



kita
ormaF

yvename laikais, kuomet galime lengvai patenkinti savo poreikius ir tai nereikalauja didelių 

pastangų, užtenka nueiti į prekybos centrą ir nusipirkti reikiamus daiktus ar paslaugas. Taip 

galime taupyti laiką, o jo visuomet trūksta. Tačiau egzistuoja viena itin opi problema – besaikis 

vartojimas, kuomet perkame daiktus net neapsvarstę ar mums jų iš tiesų reikia, o buvimas kartu šeimoje, ben-

dravimas ir užsiėmimai su vaikais pasitraukia į antrą planą.

Vienas iš pavyzdžių – metų šventės, kuomet planuojame dovanas artimiesiems, stengiamės, kad šventinę 

nuotaiką perteiktų dekoracijos, svarstome, kaip užtikrinti kokybišką ir įdomų laiko praleidimą. Žinoma, 

šventės yra ypatinga proga, kurios praleisti nevalia, tačiau vertėtų apsvarstyti galimybę, jog yra kitas pasiruoši-

mo joms būdas, galintis ne tik nudžiuginti, bet ir suartinti. Ar kada nors pagalvojote, jog daiktus, kuriuos per-

kame, galėtume pasidaryti ir patys, o tuo pačiu kūrybingai praleisti laiką su šeima ar panaudoti edukacinių 

užsiėmimų metu ugdymo įstaigose - mokyklose ar darželiuose?

Šiame leidinyje rasite daug pavyzdžių, kaip namuose randamas antrines žaliavas panaudoti naujų daiktų ar 

šventinių dekoracijų sukūrimui. Jūsų patogumui visi darbeliai suskirstyti pagal metų laikus ir šventes, tad 

kiekvienos iš jų proga, galite suorganizuoti kūrybines dirbtuves, kurių metu ne tik kokybiškai praleisite laiką 

bendraudami, sukaupsite šiltų atsiminimų, bet ir mokysite vaikus, kurie matydami suaugusiųjų rodomą prak-

tinį pavyzdį, žinias, pateikiamas kūrybine žaidimo forma, įsisavins lengviau, o tokie svarbūs procesai, kaip tau-

sojimas, perdirbimas ir antrinis panaudojimas laikui bėgant taps vis svarbesni šiuolaikinio žmogaus elgsenoje. 

Leidinį kūrė – VšĮ „RV Agentūra“ ir Vilniaus miesto savivaldybė 
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Kai už lango sninga, o šaltukas gniaužia nosį, mes mėgaudamiesi šiluma ir 

arbata daugiau laiko praleidžiame namuose, o tuo pačiu turime ir daugiau 

laiko kūrybai. Žiema žavi tuo, jog ir progų, kuriomis galime kurti išties apstu 

– Kalėdos, Naujieji, Valentino diena, Užgavėnės... Tad šioje dalyje rasite aibę 

darbelių pavyzdžių skirtų būtent šaltajam sezonui. Išmoksite pasigaminti 

įvairių dekoro detalių, kuriomis galėsite papuošti namus, klasę  ar mokyklą 

bei panaudoti turimas antrines žaliavas – žurnalus, reklaminius lankstinukus, 

kartonines dėžes ar tekstilės likučius.  



Sunku įsivaizduoti vaikus auginančią 

šeimą, kuri Kalėdų laukimo meto 

neužpildytų Advento kalendoriumi. 

Dar geriau, jei Advento kalendorius pa-

gamintas savo pačių rankomis, - toks 

vienintelis ir išskirtinis.

Pasigaminti jį užtruksite neilgai, o 

šventės visai šeimai, ir ypač vaikams, 

atskubės greičiau. Kalendorius gali 

būti užpildytas ne tik saldainiais 

ar smulkiomis dovanėlėmis, bet ir, 

pavyzdžiui, smagiomis užduotėlėmis 

tiek vaikams, tiek tėveliams.

1 Advento 
kalendorius



Priemonės: 
žurnalai 

ar reklaminiai lankstinukai
kartonas

žirklės
skylamušis

klijai
flomasteriai

guašas 
teptukas 

siūlai

2 Pagal nusipieštą maketą, 
pasidarykite vienodus brėžinius 
ir sulankstykite  24 vokelius bei 

ant kiekvieno iš jų užrašykite  
skaičius nuo 1 iki 24. Vokeliuose 

išmušę skylutes, į jas verkite 
skirtingo ilgio siūlus

1 Ant storesnio  lapo nusi-
pieškite vokelio maketą, 

galite išardyti seną, nerei-
kalingą voką ir jį tiesiog 

apsibrėžti
 

3 
4 

Ant kartono nu-
sipieškite debesį, 

nuspalvinkite jį 
mėlynos spalvos 
guašu  arba  už-

klijuokite mėlynu  
popieriumi  bei 
yla išdurkite 24 

skylutes

Vokelius 
sukabinkite  ant 
debesies, siūlą 

užrišdami iš 
antros pusės



Tai tik vienas iš daugybės galimų  Advento kalendoriaus pavyzdžių. Vietoj vokelių galite daryti ir dėžutes: 

pirmiausia pasiruoškite popierių, iš kurio gaminsite dėžutes, išsikirpkite  24 kvadratėlius. Kiekvieno kvadratėlio 

viduryje nusipieškite linijas taip, kaip pavaizduota nuotraukoje. Visur palikite vienodus atstumus, brėžkite linijas  

labai tiksliai, kad vėliau pavyktų sulankstyti tiesią dėžutę. Gautą formą iškirpkite, kiekvieno trikampio viršūnėje 

išmuškite po skylę. Pagal nusibrėžtas linijas lankstykite dėžutę  į skylutes verdami dekoratyvinę juostelę, kurią 

vėliau gražiai suriškite. Dėžutėse slėpkite įvairiausius sugalvotus siurprizus šeimos nariams.



Dar vienas galimas Advento 

kalendoriaus variantas, ypač 

paprastai ir greitai padaromas 

bei ypač tinkantis užduotėlėms 

slėpti: 

Iš reklaminių lankstinukų ar 

žurnalinio popieriaus susukite 

trikampio formos vokelius, 

susekite ar suklijuokite, gražiai 

padekoruokite ir papuošę          

juostele ar padarę kilputes iš 

siūlų, kabinkite girliandos

principu ar kitu norimu būdu.



Po darbelių būtina susitvarkyti.

Rūšiuokime !!!

Popieriaus konteineris

Plastiko konteineris

Buitinių atliekų konteineris

POPIERIUS
BUITINIŲ ATLIEKŲ 

KONTEINERIS
PLASTIKAS



Iš popieriaus galima pasigaminti 

ir nesudėtingą Kalėdų vainiką, 

kuris sukurs malonią, jaukią ir 

šiltą švenčių laukimo dvasią. 

Pati vainiko forma – tai gamtos 

pilnatvės, šviesos simbolis per 

Adventą tampantis svarbiausiu 

namų akcentu. Puoškite vaini-

ku lauko duris, langą ar stalą ir 

stebinkite šiltam arbatos

puodeliui užsukusius svečius. 2 Kalėdų vainikas 



Sukarpykite popierių siauromis juostelėmis, turėkite omeny, kad jų reikės tikrai daug. Atsikirpkite vainiko 

dydžio vielos galą ir ant jos verkite pusiau perlenktas popieriaus juosteles. Suvėrus popierių sujunkite vielos 

galus ir papuoškite vainiką kaspinu, sagomis ar karoliukais. Galite jį nupurkšti ar nudažyti Jums patinkančia 

spalva, puošybai panaudoti ir pabodusius eglutės žaisliukus.

Priemonės: 
reklaminiai lankstinukai, 

žurnalai ar popieriaus likučiai,  
žirklės, viela, klijai,

 dekoravimui skirtos priemonės –
 dekoratyvinių juostelių likučiai,  

sagos, blizgučiai ir pan.



Po darbelių būtina susitvarkyti.

Rūšiuokime !!!

Popieriaus konteineris

Plastiko konteineris

Buitinių atliekų konteineris

POPIERIUS
BUITINIŲ ATLIEKŲ 

KONTEINERIS 
PLASTIKAS



Kas yra didžiausia kalėdinių namų 

puošmena? Žinoma – žaliaskarė eglutė. 

Tačiau jos šventinio grožio paslaptis slypi 

ne spygliukuose, o ant jos pakabintuose 

Kalėdiniuose žaisliukuose. Tad  atnaujinkite  

savo eglutės žaisliukų kolekciją  iš seno 

popieriaus sukurtais kankorėžiais, kurie 

ne tik pagyvins bendrą eglutės vaizdą, bet 

ir primins, jog įprasmintas laikas kuriant 

prisidėjo prie gamtos gerovės. 3Mielas kalėdinės
 eglutės

 žaisliukas –  kankorėžis 



Priemonės:
 žurnalų viršeliai ar

nebereikalingi dovanų maišeliai
žirklės
klijai
siūlai

 adatos 
kaspinėliai ar

dovanų juostelės likučiai 

1Iš popieriaus išsikirpkite 5 

skirtingo dydžio stačiakampius, 

juos sulankstykite „armonikėlės“ 

principu kaip pavaizduota 

nuotraukoje

2Gautą armonikėlę lenkite per 
pusę, o popieriaus kraštus 
suklijuokite išskleisdami  

taip, kad jie sudarytų 
apskritimą 3

Apskritimus tvirtai
suklijuokite tarpusavyje,  

pradėdami nuo mažesnio-
jo apskritimo, per vidurį  

palikę didžiausią, o šonuo-
se mažiausius apskritimus. 

Gautą kankorėžį
dekoruokite  blizgučiais, 

kaspinėliais, pririškite siūlą 
kabinimui



Po darbelių būtina susitvarkyti.

Rūšiuokime !!!

Popieriaus konteineris

Plastiko konteineris

Buitinių atliekų konteineris

POPIERIUS
BUITINIŲ ATLIEKŲ 

KONTEINERIS
PLASTIKAS



Būna liūdnų rytų, kai suprantame, jog 

mūsų mylimiausių kojinių pora ėmė ir 

išsiskyrė... Kol kas dar nėra aišku kur 

susikrovusios daiktus pabėga kojinės, 

tačiau tokioje situacijoje nereikia liūdėti! 

Juk iš likusios vienos numylėtinės  galime 

pagaminti ilgai mūsų akis džiuginsiantį – 

mielą, minkštą, gražų žaisliuką, kuris gali 

tapti mielu draugu, smulkia dovanėle, 

šventine dekoracija arba, pridėjus kilputę, 

ir išskirtiniu, minkštu eglutės žaisliuku.

4 
Švelnukas -  

žaislas iš
  gražiausios,

bet vienišos 
kojinės 



Priemonės:
 audinio atraižos ar nebereikalinga 

kojinė
 žirklės
siūlai

adatos
sagos (ar dekoratyvinės akytės)

puošni juostelė
vatos ar veltinio gabaliukas uodegai

1
Į kojinę pridėkite audinio likučių, at-

raižų ar porolono, kad žaislas išlaikytų 

savo formą. Žaislą darykite  panašiu 

principu kaip senį besmegenį – at-

skirkite dvi dalis - kūną ir galvą. Taigi, 

apatinė zuikučio dalis bus didesnė 

negu viršutinė. Padarę zuikiui kūną, 

imkitės ausų - likusį kojinės galą 

įkirpkite, o gautus pakraščius gražiai 

ir tvarkingai susiūkite formuodami 

ausis. Kiškučiui ant kaklo reiktų  užrišti 

kaspinėlį, pritvirtinti dirbtines akis, ar 

prisiūti akis iš sagų, taip pat priklijuoti 

ar prisiūti veltinio ar vatos kamuoliuką 

– uodegėlę

2Tokiu būdu galima siūti įvairių formų 

švelnukus – kačiukus, pelėdas ar iš 

audinio likučių pasisiūti adatines



Po darbelių būtina susitvarkyti.

Rūšiuokime !!!

Buitinių atliekų konteineris

BUITINIŲ ATLIEKŲ 
KONTEINERIS



Į Kalėdines dovanas kiekvienas įdedame dalelę 

širdies bei geriausias mintis apie žmones, kuriems 

jos skirtos, tad svarbu, kad dovanos kalbėtų pačios 

už save, pasakotų, kiek pastangų įdėjome siekdami 

galutinio rezultato, todėl labai svarbu mokėti ne tik 

parinkti tinkamą dovaną, bet ir gražiai ją supakuoti. 

Tik kelios paprastai namuose randamos priemonės, 

šiek tiek kūrybiškumo, kruopštumo ir dovana vien 

žvilgtelėjus tampa džiugesį keliančiu daiktu. 

Tokios dovanos padėtos po eglute tampa tikra namų 

puošmena ir saugiai laukia ankstaus, stebuklų ir 

šypsenų pilno Kalėdų ryto. 

5 Dovanų pakavimas



Priemonės: 
Įdomus popierius
(puikiai tinka seni
brėžiniai
atlasai
žemėlapiai ir pan.)
dekoratyvinės juostelės
nėriniai
siūlai 
lipni juosta
žirklės

Pakuokite įprastai 

pasirinkę netradicines 

priemones ir išgaudami 

netikėtus derinius →



Vienspalvį popierių padailinkite savo pasigamintais antspaudais – vyno kamštį ar paprasčiausią bulvę išpjaustykite norimais 

ženkliukais, formomis ir pamirkę į guašą gausite puikiausius ornamentus – žvaigždes, širdeles, apskritimus ar 

trikampius



Po darbelių būtina susitvarkyti.

Rūšiuokime !!!

Popieriaus konteineris

Plastiko konteineris

Buitinių atliekų konteineris

POPIERIUS
BUITINIŲ ATLIEKŲ 

KONTEINERIS
PLASTIKAS



Užgavėnių šventė yra puiki proga ne tik pagaliau 

prisišaukti pavasarį, bet ir panaudoti užmirštas ar 

namuose vietos neberandančias medžiagas – ne tik 

užsisegti seniai nešiotą  „nebemadingą“ sijoną,  bet ir 

iš namuose sukauptų antrinių žaliavų sukurti mitinę 

būtybę įkūnijantį galvos apdangalą, kuris atrodys taip 

įspūdingai, kad žiema išsigandus tikrai pabėgs, na, o 

pagaminti jį – vienas juokas.

6 
Užgavėnės.

 Žiemai 
iš kiemo išvyti,

pasigaminkite ragus



Priemonės: 
kartonas

siūlai
audinių atraižos

žirklės
 aštrus peiliukas popieriui pjauti

karšti klijai
 priemonės dekoravimui 1Pirmiausia pradėkite nuo

vainiko – karūnos, nusistatydami 

dydį, kuris tiks uždėti ant galvos, 

pasidarykite ją iš kartono, o ant 

jos klijuokite ragus

2Kiekvieną ragą reikėtų 

pasidaryti atskirai, suneriant 

dvi detales į vieną ir  kampus 

nukirpti taip, kaip pavaizduota 

nuotraukose

3Abu ragus klijais pritvirtinkite prie karūnos, o 

pritvirtinus -  visą karūną galite puošti. Vainiką 

ir ragus apsukite audinių skiautėmis, galite 

papildomai apsukti su siūlais, dekoratyvinėmis 

juostelėmis, popieriumi, dekoruoti kitomis 

priemonėmis. O visus siūlų ir skiaučių galus 

nepamirškite paslėpti ir pritvirtinti karštais klijais



Po darbelių būtina susitvarkyti.

Rūšiuokime !!!

Popieriaus konteineris

Buitinių atliekų konteineris

POPIERIUS
BUITINIŲ ATLIEKŲ 

KONTEINERIS



Nustebinti mylimus žmones kartais tampa tikru iššūkiu - parduotuvėse apstu įvairiausių niekučių, 

kuriais stengiamės išreikšti savo meilę, tačiau tiesa ta, jog daugiausiai meilės parodyti galime sukur-

dami dovanėlę patys, prie jos pridėję savo rankas. Yra įvairių paprastai pagaminamų smulkmenėlių, 

kurios nereikalaudamos daug laiko gali nepaprastai nudžiuginti žmogų, tad šį kartą siūlome jums 

pasigaminti knygos puošybos elementą – kampuką, ant kurio užrašius gražius žodžius, galime 

„išsiųsti“ net ir slaptą meilės laiškelį ar draugystės linkėjimą 7 
Meilės Dienos - Šv. Valentino - proga dovanokite rankų darbo

kampuką knygai „Širdis“



Priemonės: 
gražaus ir tvirto 

popieriaus likutis 
(galima panaudoti 

nebereikalingą 
dovanų maišelį)

 žirklės 1
2

Iš turimo popieriaus 

pasidarykite kvadratą. 

Lenkite jį per pusę, kad 

gautumėte trikampį. 

Viršutinį trikampio 

kampą lenkite taip kaip 

parodyta nuotraukoje

Smailųjį kampą lenkite į viršų ir tą patį veiksmą atlikite su kita puse taip, kad visi kampai susijungtų viršuje.

Dabar smailuosius kampus lenkite į trikampio vidų,  likusį viršuje kampą kirpkite širdies forma. Ir štai, turite puikią 

Valentino dienos smulkmeną, kurią galite dovanoti draugui ar puošti savo knygos kampus, naudojant jį kaip skirtuką



Po darbelių būtina susitvarkyti.

Rūšiuokime !!!

Popieriaus konteineris

POPIERIUS



Ak, kaip gera – saulė vis dažniau danguje, iš po sniego savo galveles kaišo pirmieji augaliukai, o 

medžių šakos nusidažo šviesiai žalia spalva, kviesdamos pailsėti ir nutūpti namo parskridusius 

paukščius. Pavasaris yra tarsi šventė, padaranti visus šiek tiek laimingesniais, nei buvo, šventė, 

pačiumpanti už nosies galiuko ir tempianti į lauką žaisti, kutenanti žandus saulės šiluma ir vis 

ilgėjančia diena. Su pakilia nuotaika, dažnai atrandame ir įkvėpimą kurti, norisi išreikšti savo 

džiugesį darbais, na, o pavasarį progų, kuomet galime pasveikinti svarbius žmones  išties ne-

trūksta  - Velykos, Kovo 11-oji, Mamos  diena, Žemės diena... Tad kibkime į darbus ir leiskimės į 

malonų, vinguriuojantį, pavasariu kvepiantį kūrybos kelią.



Velykos – nuostabi pavasario šventė, simbolizuojanti ne tik 

Kristaus prisikėlimą, bet ir nuostabų bei didingą, ilgai lauktą 

gamtos atbudimą. Ši šventė turi ypatingą ryšį su gamta, jai 

ruošiantis stengiamasi naudoti kuo natūralesnes, tikras, 

gyvas medžiagas - kiaušinius dažome svogūnų lukštais, 

raštus ant jų išgauname panaudodami įvairius šviežius 

augalus, stalą puošiame ką tik prasiskleidusiais narcizais, 

sprogstančiomis medžio šakelėmis, na, o norėdami dar 

labiau paįvairinti Jūsų velykinių dekoracijų asortimentą, 

siūlome sukurti ir aplinkai draugiškas šventines dekoracijas 

pagamintas iš antrinių žaliavų, kurios taip pat puikiai ras 

savo vietą namuose ar klasėje. Mieli paukšteliai puikiai tiks 

pagyvinti margučių krepšelį.

1 Pasiruošimas 
Velykoms



Priemonės: 
mezgimo siūlai
siuvimo siūlai
audinio atraižos
adatos, žirklės
plonas kartono gabaliukas
pieštukai
sagos
dekoratyvinės juostelės likučiai

1
2

Paukštukus gaminti galite kelias būdais -  iš siūlų ir iš 
audinio likučių. 
Paukštukai iš siūlų - siūlus sukite ant poros pirštų, siūlo 
nepagailėkite, kad bumbulas būtų purus  ir pilnas. 
Privyniojus pakankamai siūlo, per vidurį perriškite kitu 
siūlu ir iš šonų kirpkite siūlus per lenkimo linijas

Gaminant paukštukus, bumbulai turėtų būti dviejų 
dydžių, vienas didesnis, kuris bus paukštuko kūnas, ir 
kitas mažesnis, kuris bus galva. Tada tuos du bumbulus 
surišam vieną su kitu, prie mažesnio bumbulo priklijuo-
jam akytes ir snapelius. Pritvirtinus kilputę, paukštukus 
galite kabinti ant medžio šakelių ar pastatyti juos į 
įvairiaspalvių kiaušinių pilną pintinę



Paukštelius galite pasisiūti ir iš audinių likučių. Ant dvigubo audinio nusipieškite norimą paukščio 
kontūrą ir jį iškirpkite, palikę iš kraštų 1 cm medžiagos siūlėms susiūti. Gavę dvi vienodas paukščio 
iškarpas, jas susiūkite, nepamiršę į vidų pridėti smulkių audinio skiautelių, kad paukštis išlaikytų 
savo formą. Priklijuokite dekoratyvines akutes arba prisiūkite sagutes, paukštelį galite dekoruoti 

karoliukais, blizgučiais, pridėti plunksnų sparnelius ar uodegą



Po darbelių būtina susitvarkyti.

Rūšiuokime !!!

Buitinių atliekų konteineris

BUITINIŲ ATLIEKŲ 
KONTEINERIS 



2 Velykinių
zuikučių
girlianda



Priemonės:
 dovanų pakavimo maišeliai
spalvoto popieriaus likučiai
žirklės, pieštukai
siūlai
adatos
karšti klijai
virvelė 1

2 3
Ant popieriaus lapo 

nusipieškite norimą zuikio 
siluetą ir  jį išsikirpkite

Pagal išsikirptą zuikio 
maketą nusipieškite 
ir išsikirpkite  daug 
vienodų zuikučių

Zuikučius klijuokite prie 
virvelės, o iš vatos ar siūlų 
padarykite uodegėles. Štai 
ir puiki velykinė girlianda, 

papuošianti vaikų kambarį ar 
velykinį stalą
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3 Velykinio
stalo 
puošmena 
plunksnų 
medis



Priemonės: 
įvairios plunksnos
spalvoti siūlai
karšti klijai
graži
didelė medžio šaka

Parsineškite lauke rastą, gražią ir didelę medžio šaką, prie jos galo pridėkite po keletą plunksnų, jas pririškite dailiu siūlu. 
Pririštą siūlą vyniokite aplink šaką tolyn, vis pridėdami po kuokštelį plunksnų. Tokiu būdu plunksnomis ir siūlu apsukite 

visą medžio šaką, ir turėsite nuostabų Velykų medį, kuris tikrai papuoš Jūsų šventinį stalą



Po darbelių būtina susitvarkyti.

Rūšiuokime !!!

Buitinių atliekų konteineris

BUITINIŲ ATLIEKŲ 
KONTEINERIS



Kovo 11 dienos  -  tautiškumo šventės proga, 

siūlome pasigaminti gamtos laisvės įkvėp-

tus ir pavasarinio vėjo linksmai kedenamus 

malūnėlius. Jie atneš džiaugsmą į jūsų 

namus, o vaikams tikrai patiks su jais žaisti. 

Šie malūnėliai taps išskirtine klasės ar namų 

puošmena, o tikslingai parinkę popieriaus 

spalvas galite sukurti Lietuvos vėliavos spalvų 

ar augalus, medžius, gamtą simbolizuojančius 

malūnėlius.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienos
proga pasidarykite
kabančius vėjo malūnėlius4 



Priemonės:
 spalvotas
popierius
(pvz.:geltona, žalia,
raudona)
spalvos
žirklės
didelės sagos
karšti klijai
 siūlai

2
1

Abu smailuosius, palaidus 
trikampio kampus lenkite 
dar per pusę ir atlenkite at-
gal. Tuomet, smailuosius 
trikampio kampus lenkiame 
iki vidurio lenkimo linijos, 
sudedame kampelius vieną 

į kitą ir užlenkiame 
išsikišusius kampelius

Iš popieriaus išsikirpkite no-
rimo dydžio lygius kvadratus. 
Kvadratą perlenkite pusiau, 
kad gautumėte trikampį ir jį 
dar kartą perlenkite per pusę



1Tokiu būdu išlankstykite daug trikampio formos detalių ir jas visas dėkite vieną į kitą, formuodami kampą 
ir puslankį. Visas dalis gražiai suklijuokite, o viduryje susidariusioje skylėje perverkite siūlą – tai bus būdas 
pakabinti malūnėlį. Na, o norėdami skylę gražiai paslėpti, iš abiejų pusių priklijuokite po sagą ar kitą norimą 

detalę



Jei liko  medžiaginių ar siūlų  juostelių 

likučiai ir tušti buteliukai nuo klijų,  

vežame į stambiagabarites aikšteles.
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Sveikiname šios, ypatingą reikšmę turinčios, šventės 

proga!  Šią dieną susilygina nakties ir dienos ilgu-

mas, prasideda astronominis pavasaris. Tai viena 

svarbiausių ir gražiausių aplinkosauginių švenčių, 

minimų visame pasaulyje. Žemės diena išreiškia 

viso pasaulio žmonių norą išsaugoti tai, kas visiems 

mums svarbiausia: švarų orą, vandenį, dirvožemį, 

gyvąją gamtą, suvienija žmones bendram rūpesčiui 

dėl visų mūsų namų – planetos Žemės ir jos gyvento-

jų.  Pažymėkite šią šventę ir jūs, iš antrinių medžiagų 

lengvai pagaminę lesyklėlę paukščiukams, kuri taps 

prieglobsčiu mūsų skraidantiems draugams, o jums 

– puikiu būdu stebėti ir tyrinėti gamtą iš arčiau.

5 Žemės dieną
(kovo 20 d.)
pažymėkite 
gamindami

ir lauke
kabindami 
lesyklėles

paukšteliams



Priemonės
pieno ar sulčių pakelis

karšti klijai
žirklės ar peiliukas popieriui pjauti

sagos
tvirti siūlai

yla
medinis ledų pagaliukas ar pieštukas

guašas
teptukai 

Lesyklėlę gaminti pradėkite nuo pieno ar sulčių pakelio, 
kuriame išpjaukite ar iškirpkite patogią erdvę paukš-
tukams įlįsti, vėliau jį nudažykite pasirinkta spalva. Kai 
lesykla jau nudažyta, šalia iškirptos angos pritvirtinkite 

pagaliuką, ant kurio nutūps sparnuotieji paukšteliai. 
Lesyklos viršuje, abiejuose kampuose, pradurkite po 
skylę ir įvėrę siūlą padarykite kilpą, kad būtų patogu le-
syklėlę kabinti ant medžio. Lesyklą dekoruokite sagomis, 

karoliukų mozaikomis, piešiniais ar aplikacijomis



BUITINIŲ ATLIEKŲ 
KONTEINERIS
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Pasveikinti mamą galime įvairiai - pado-

vanoti pačių pasodintą gėlę, nustebinti 

pusryčiais, apipilti aibe gražų žodžių ir ap-

kabinti. Parodykite mamai, kaip stipriai ją 

mylite sukurdami rankų darbo apyrankę, 

kurią nešiodama ji kasdien jus prisimins. 

Darbelis lengvai pagaminamas, tačiau 

nešantis daug džiaugsmo, o priemones, 

kurių prireiks, tikrai rasite savo namuose. 

Pradedam!

Mamos dienos
proga
mamą

pradžiuginkite
apyranke

6 



Šioms apyrankėms gaminti labiausiai tinka sagos, kurios turi 
keturias skylutes bei patys gražiausi turimi siūlai ar virvutės. 
Išsirinkę norimas naudoti sagas, atsimatuokite 2 vienodo il-
gio siūlo virveles, kurių kiekviena, perlenkta pusiau, aplink 
ranką turėtų apeiti du kartus. Pasiruošę siūlus, įverkite juos 
į sagų skylutes ir užnerkite ar užtvirtinkite mazgeliu. Likusius 
palaidus siūlo galus suriškite slankiuoju dvigubu mazgu kaip 

parodyta nuotraukoje

Priemonės: 
gražios

didelės sagos tvirti
spalvoti siūlai

žirklės



Po darbelių būtina susitvarkyti.

Rūšiuokime !!!

Buitinių atliekų konteineris

BUITINIŲ ATLIEKŲ 
KONTEINERIS



Koks šurmulys, kokia įvairovė – pievos pilnos žiedų, ropojančių ir skraidančių 

vabaliukų, štai katinas guli prieš saulę, dangus pilnas paukščių, o vandenys 

-  žuvų ir kitų padarėlių. Viskas tarsi koks karavanas, sukasi, šėlsta, nepailsta ir 

atrodo, jog net ir mes energingesni, o ilgos dienos leidžia daugiau laiko skirti 

sau ir savo šeimai, būti gamtoje. Šiame skyriuje rasite, kaip pradžiuginti tėtį 

Tėvo dienos proga, savo rankomis sukurti linksmus vasaros žaidimus, nereika-

laujančius jokio papildomo pasiruošimo ar medžiagų, bet į kūrybos ir žaidimo 

procesą garantuotai įtrauksiančius visus namiškius.  Žaidimai tinkami ir laiko 

praleidimui lauke, tad nieko nelaukiame ir bėgame krautis iškylos krepšio!



Kaip šia didžia proga pasveikinti 

mylimą tėtį? Savo rankomis 

sukurkite išskirtinį atviruką 

iš antrinių žaliavų, kuriame 

parašytus gražiausius linkėjimus 

perskatęs tėtis, galės jį panaudoti 

kaip skirtuką mėgstamai knygai 

– tai itin šilta ir praktiška dovana, 

o tėčiams tokios dovanos juk 

labiausiai patinka! 1 Tėvo dienai
padarykite rankų darbo 

atviruką



Priemonės: 
kartonas
žirklės
žurnalai
reklaminiai lankstinukai
ar spalvoto popieriaus likučiai
lipalas
pieštukai 1Paimkite dvi vienodas dalis kartono, ant vienos iš jų nusipieš-

kite norimo dydžio ir formos objektą, pavyzdžiui kaklaraištį, 
ir jį iškirpkite arba išpjaukite peiliuku.  Ant kito kartono lapo 
priklijuokite spalvingo popieriaus gabalėlių. Ant viršaus už-
dėję išpjautąjį kartoną, jį  priklijuokite. Atviruko viršų dar 
galite išpiešti ar nudažyti. Dovana mylimam tėčiui jau pada-
ryta, lieka tik užrašyti gražiausius žodžius ir šiltai pasveikinti
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Šeimos šešėlių teatras 

Kam gi nepatinka pasinerti į paslaptingą ir 

įdomų teatro pasaulį? Įvairūs personažai 

gyvenantys pasakų šalyje lavina vaizduotę 

ir turi galią nukelti toli toli… Džiugi žinia ta, 

jog teatrą visiškai paprastomis priemonėmis 

galime suskurti ir savo namuose ar klasėje 

rastomis priemonėmis, o vėliau surengti 

įdomų pasirodymą, kuris, garantuojame, 

paliks neišdildomą įspūdį ir geriausias

emocijas.

Vasaros
žaidimai2 



Priemonės: 
Kartoninė dėžė
žirklės
baltos medžiagos atraiža
peiliukas kartonui pjauti
dovanų pakavimo popierius
mediniai pagaliukai
piešimo popierius
stalinė lempa

1 2Paėmę turimą kartoninę dėžę, vienoje 
pusėje išpjaukite didelę ertmę ekranui, o 
priešingoje pusėje – išpjaukite mažesnę, 

kad joje tilptų jūsų stalinė lempa

Dėžės viršuje taip pat išpjaukite 5 cm 
pločio juostą per visą dėžės ilgį, čia bus 

erdvė, skirta valdyti personažams



3

4Na, o norimus personažus nusipieškite, iškirpę priklijuo-
kite ant kartono, taip pat priklijuokite ir medinį iešmelį, 
kad būtų patogu laikyti. Taigi, iš antros pusės įdėję stalinę 
lempą, apšvieskite teatro sceną ir vaidinkite savo šeimos 
sukurtą spektaklį!

Ekranui skirtą angą iš vidinės pusės dailiai užklijuokite 
balta medžiaga ar kepimo popieriumi. O pačią dėžę galite 
pagražinti apklijavę dovanų pakavimo popieriaus likučiais, 
žurnalais, spalvotu popieriumi arba išpiešti piešiniais 
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Plastiko atliekos yra viena didžiausių šių 

laikų problemų, tad jį privalu rūšiuoti, tačiau 

visko išmesti nebūtina – sukurkite  linksmą 

žaidimą, kuris pagamintas iš paprasčiausio 

plastikinio butelio. Priemonių reikės visiškai 

nedaug, o pasigaminę savąjį ryklį laiką pra-

leisite ne tik įdomiai, o ir aktyviai. Taigi, ar 

jau pasiruošę ryklių varžyboms?

Smagus žaidimas
„Ryklys“

3 



Priemonės: 
plastikinis butelis
žirklės
karšti klijai
flomasteriai
yla
siūlas
vyno kamštis

3

1

Butelio kamštelio centre pradurkite skylę, pro ją praverkite siūlą 

ir užmezgę mazgą sutvirtinkite karštais klijais. Prie kito siūlo galo 

pririškite vyno kamštį. Žaidimas jau padarytas! Jo esmė – prie 

siūlo pririštą kamštį mėtant pataikyti rykliui į burną ir tai nėra 

taip paprasta kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. 

Pabandykite!

Pirmiausia ant turimo 
plastikinio butelio
nusipieškite ryklio 
dantų kontūrą, 
o pagal jį iškirpkite 
formą 

2Prie nugaros 
priklijuokite 
plastikinį peleką, 
o visą gautą ryklį 
nuspalvinkite
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Įsivaizduoti, kad esi lėktuvo pilotas visuomet 

smagu – lėktuvas pakyla aukštai virš debesų, 

medžių viršūnės lieka toli toli, o žmonės atrodo 

tarsi mažyčiai taškiukai beribėje erdvėje... Lėk-

tuvėlių modelių yra įvairių, o vieną nesunkiai 

pasigaminti galime ir iš antrinių žaliavų. Projekto 

pagrindas – popieriaus atliekos, kurias gauname 

į savo pašto dėžutes ar prekybos centruose, tad 

žaliavų tikrai nepritrūks!Lėktuvėlis 4 



Priemonės:
žurnalai ar reklaminiai lankstinukai
medinis plonas pagaliukas,
lipalas, žirklės, vyno kamščiai, karšti 
klijai, peiliukas kamščiui pjauti,
guašas, teptukai

1

2

Pirmiausia pasiruoškite darbui žurnalų lapus, jų prireiks  net dviejų dydžių, kad 
gautumėte ilgus ir dvigubai trumpesnius popierinius vamzdelius. Vamzdelius 
sukite naudodami medinį pagaliuką, o popieriaus kampučius sutvirtinkite su 

lipalu. Tokių vamzdelių prireiks tikrai nemažai

Paėmę du vyno kamščius, vieną jų perpjaukite pusiau ir gautas dvi vienodas puseles priklijuokite T raidės forma prie 
antrojo kamščio, naudodami karštus klijus. 7 susuktus popierinius vamzdelius, sulyginkite, nukirpkite galiukus iš abiejų 
pusių ir  suklijuokite dviem eilėmis taip, kaip pavaizduota nuotraukoje.  Pirmoje eilėje turėtų būti keturi, o antroje -  trys 
vamzdeliai. Toliau klijuokite lėktuvėlio sparnus, jiems reikės vamzdelių maždaug trečdaliu trumpesnių pats lėktuvo kor-
pusas. Prie lėktuvėlio korpuso, ties sparnais, priklijuokite anksčiau suklijuotus kamščius,-  tai bus lėktuvo važiuoklė. Prie 
kito lėktuvėlio galo pritaisykite uodegą. Jos vamzdelio ilgis turėtų būti maždaug dvigubai trumpesnis nei sparno ilgis. O 
lėktuvėlio apačioje, ties uodega, priklijuokite  pusę vieno vyno kamščio, - tai bus galinis ratas. Suklijavus visas lėktuvėlio 
detales, jį galite ir  nudažyti mėgstama spalva

69 psl. antrame žingsnyje „kiti“ keisti „kitai“

70 ir 73 psl. nereikia kabučių paveikslėlyje kur yra Buitinių atliekų konteineris

76 psl. paskutinėje pastraipoje „atliekos“ keisti į „atliekas“

79 psl. pirmame stulpelyje, pirmame klausime  „dideli“ keisti į „didelių“
79 psl. antrame stulpelyje, antrame atsakyme nereikia taško po „kg“

82 psl. nuotrauikų autorė Konstancija Gasaitytė
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Ruduo nusineša nerūpestingas vasaros dienas ir vėl kviečia į mokyklą, 

saulės spindulius vis labiau paslepia lietaus debesys, medžių žalumą 

keičia vaiski oranžinė spalva, o namuose mėgaujamės rudens gerybėmis. 

Tačiau nusiminti neverta – kadangi vėl galime pasinerti į kūrybą, linksmai 

leisti laiką su šeima ir panaudoję namuose randamas antrines žaliavas 

pasigaminti naudingų, rudeniškų daiktų.

Ruduo



Nors šiukšlių dėžių pasirinkimas šiais laikais yra itin 

platus, kartais norisi kažko išskirtinio, tad užtenka 

pasitelkti kūrybiškumą ir štai – turite daiktą, ku-

rio neturi niekas kitas. Susivienykite visa klasė 

į jungtinį projektą ir atliekų mažinimo savaitės 

proga pasigaminkite popieriaus atliekoms skirtą 

šiukšliadėžę, kuri leis ne tik panaudoti popieriaus 

atliekas, bet taps ir stimulu ja nuolat naudoti, o 

panaudojus skirtingas spalvas, bus puiki edukacinė 

priemonė mokanti ir skatinanti rūšiuoti namuose 

ar mokykloje. 

1 
Atliekų mažinimo

savaitę pažymėkite

mokykloje

gamindami

šiukšliadėžes

iš popieriaus likučių



Priemonės: 
žurnalai arba laikraščiai
medinis plonas pagaliukas
lipalas
karšti klijai
žirklės
viela
storas kartonas
pieštukas
audinių atraižos

1
2

Išardykite turimus žurnalus, perkirpkite laikraščius, kad visi jie 
būtų maždaug vienodo dydžio. Paėmę medinį pagaliuką, iešmelį 
ar ploną virbalą ir ant jo sukite žurnalų ir laikraščių puslapius taip, 
kad gautumėte vamzdelius. Popieriaus kraštus patepkite lipalu ir 
priklijuokite. Tokiu būdu pasigaminkite didelį kiekį tokių popierinių 
vamzdelių. Vamzdelių ilgį būtinai sulyginkite, kad visi būtų vienodi, 
galus pakirpkite

Kai pasigaminsite  pakankamą kiekį vamzdelių, pasiruoškite du vie-
linius žiedus. Vienas, kuris bus dėžės apačioje, turėtų būti maždaug 
5 – 10 cm mažesnis negu viršutinis. Mažesnį žiedą padėję ant karto-
no, apibrėžkite ir gautą apskritimą, iškirpkite – tai bus šiukšliadėžės 
dugnas. Vielinius žiedus apvyniokite audinių atraižomis ir sutvirtin-
kite karštais klijais. 



3Prie paruoštų ir tekstile apsuktų vielinių žiedų, apytiksliai kas 8 – 10 cm priklijuokite po popierinį vamzdelį, kad pasiruoštumėte  
šiukšliadėžės karkasą. Sutvirtėjus klijams, galite žingsniuoti toliau – vamzdeliais užpildykite visus tarpus, vamzdelius klijuodami 
kuo arčiau vienas kito.  Suklijavę visus vamzdelius, prie mažojo žiedo klijuokite kartotinį apskritimą, kuris ir  bus šiukšliadėžės 

dugnas 
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Kai orai atšąla ir rankos pačios lenda į 

kišenes, visi suprantame, – atėjo laikas 

pirštinėms. Patariame  ne bėgti į prekybos 

centrą, o labai lengvai pirštines pasisiūti 

patiems. Be to, tai puikus būdas antram 

gyvenimui prikelti seną, nebenešiojamą, 

bet labai mėgstamą megztuką. Garantuo-

jame, jog rezultatas nustebins jus pačius, 

tad ištraukite rankas iš kišenių ir kibkite

į darbą! 

2 Atšalus orui
paprastai

pasisiūkite
šiltutėles
pirštines



Priemonės: 
šiltas, mylimas,
bet pabodęs ar
nešioti nebetinkamas
megztukas
žirklės
siūlai
adatos
kreida arba
flomasteris

2

1
Megztuką tolygiai perlenkite per pusę, 
kad galėtumėte apibrėžti ir iškirpti dvi 
vienodas dalis pirštinei. Pirštinės dydį 
nustatykite padėję savo ranką ant 
megztinio ir palikę po maždaug 2 – 3 
cm kraštą siūlei, ranką apibrėžkite su 
kreida  lyg piešiant pirštinę

Apibrėžus kontūrus, im-
kite žirkles ir iškirpkite 
gautas vienodas dalis. 
Susiūkite jas iš vidinės 
pusės kuo tvirčiau, taip, 
kad gautumėte pirštinę. 
Nepamirškite pirštinės 
pasiūti ir kitai rankai



Po darbelių būtina susitvarkyti.

Rūšiuokime !!!

Buitinių atliekų konteineris

BUITINIŲ ATLIEKŲ 
KONTEINERIS



Kaip smagu – pagaliau atėjo rudenėlio šventė ir mes vėl turime 

progą sukurti kažką netikėto bei originalaus! Šio darbelio metu su-

jungsite gamtos gėrybes ir namuose užsilikusias tekstilės atraižas. 

Darbas greitas ir nesunkus, tad susiraskite labiausiai patikusį 

miško gražuolį kankorėžį ir paverskite jį mielu pelėdžiuku, kuris 

tikrai ras vietą jūsų namuose ar klasėje.

Rudenėlio šventės
dekoracijos - 
kankorėžiai pelėdžiukai3 



Pirmiausia pradėkite nuo pe-
lėdžiukų „detalių“ paruošimo. 
Išsikirpkite sparnelius, akis, 
antakius ir kitas dalis. Imkite 
iškirptas detales ir priklijuokite 
prie kankorėžio, formuodami 

paukštukų veidus ir sparnus.

Priemonės: 
kankorėžiai
karšti klijai
storo audinio atraižos
žirklės
flomasteriai



Po darbelių būtina susitvarkyti.

Rūšiuokime !!!

Buitinių atliekų konteineris

BUITINIŲ ATLIEKŲ 
KONTEINERIS



Kūrybos metu mes pasineriame į savo vidinį 

pasaulį, stengiamės išlaisvinti ir įgyvendinti 

galvoje kilusias idėjas. Tačiau taip pat vertėtų 

prisiminti, jog kūryba yra neatsiejama nuo at-

liekų tvarkymo. Juk po kiekvienų dirbtuvėlių, 

kad ir kaip stengtumėmės taupyti žaliavas ir 

mažinti likučių kiekį, vis tiek apsikrauname 

nuo galvos iki kojų, tad turime išmanyti ir 

rūšiavimą. Šiame skyriuje sužinosite, kur dėti 

susidariusias įvairias stiklo, plastiko, metalo, 

popieriaus ar kitas atliekas. Vadovaudamiesi 

pagrindinėmis taisyklėmis, būsime ne tik kūry-

bingi bet ir atsakingi.

Verta žinoti



Rūšiavimas:

Stiklo konteineris – visos stiklinės pakuotės

Į stiklo konteinerį metamos stiklinės pakuotės: buteliai, indai ir pakuotės, stiklainiai be dangtelių, taip pat stiklo duženos bei atraižos.
Čia mesti negalima: veidrodžių, porceliano, krištolo, keramikos, dezinfekcinių priemonių butelių, taip pat visų tipų elektros lempučių, 
televizorių ekranų, namų langų stiklų paketų bei automobilių stiklų. Juos derėtų gabenti į stambiagabaričių atliekų aikšteles, esančias 
kiekvienoje apskrityje.

Ką reikia žinoti išmetant stiklines pakuotes?
Pakuočių plauti nebūtina, tik išpilti skysčius
Etikečių nulupti nereikia
El. lemputes ir kitą įrangą galite priduoti surinkimo punktuose

Popieriaus konteineris – visos popierinės ir kartoninės pakuotės

Metamos visos popierinės bei kartoninės pakuotės: laikraščiai, žurnalai, visų rūšių kartonas, vokai, skrajutės, rašomasis popierius, 
lankstinukai, knygos bei jų viršeliai. Popieriaus konteineryje atsiduria ir popierinės ar kartoninės maisto pakuotės, pakavimo popierius, 
dovanų maišeliai bei dėžutės. 
Čia mesti negalima: sauskelnių, vienkartinių servetėlių, popieriaus padengto plastiku, sutepto riebalais ar kitomis medžiagomis
(tepalais, dažais, betonu), dokumentų segtuvų su metalinėmis dalimis. Jie metami į buitinių atliekų konteinerį.

Ką reikia žinoti išmetant popierines pakuotes?
Popierius turi būti sausas ir švarus
Sąvaržėlių išsegti nereikia
Gali būti su lipnia juostele
Dėžutes išlankstykite



Plastiko konteineris – visos plastikinės, kombinuotos ir metalinės pakuotės

Metamos plastikinės pakuotės: buteliai, maisto pakuotės, dėžutės, indeliai, buitinių priemonių tara, maišeliai, plėvelė, 
plastiko loveliai ir žaislai be elektroninių įtaisų. Į konteinerį patenka ir kombinuotos pakuotės, tokios kaip TetraPak, 
Elopak, pieno, sulčių pakuotės bei saldainių, traškučių ir kiti pakeliai. Mesti galima ir šias metalines pakuotes: metalinius 
dangtelius, gėrimų bei konservų skardines, kepimo skardas, kitas smulkias metalines atliekas.
Čia mesti negalima: dantų šepetėlių, skutimosi peiliukų, higienos reikmenų, medicinos atliekų ir švirkštų. Visus juos 
reikia patalpinti į buitinių atliekų konteinerį. Taip pat negalima mesti aerozolio flakonėlių, tepalo bakelių, indelių nuo 
dažų, antifrizo pakuočių, smulkios ir stambios elektroninės įrangos. 

Ką reikia žinoti išmetant plastikines pakuotes?
Butelius užsukite
Maisto likučių pašalinti nebūtina, tik išpilti skysčius
Pageidautina išskalauti indus, kuriuose buvo riebalų (aliejaus buteliai, margarino, žuvies pakuotės)
Plastikinės pakuotės dažnai pažymimos ženklais PET, HDPE, LDPE, PP
Elektroninę įrangą galite priduoti surinkimo punktuose
Dėl medicininių atliekų priėmimo galite pasiteirauti savo regiono stambiagabaričių atliekų aikštelėje

Tekstilės konteineris – visos tekstilės atliekos
Dėvėtų drabužių ir nereikalingos avalynės taip pat nederėtų mesti į buitinių atliekų konteinerį. Kokybiškais, 
nesudėvėtais ir  tinkamais naudoti drabužiais galime dalintis, keistis, dovanoti, parduoti. Tekstilės atliekas metame į 
specialius tekstilės surinkimui skirtus konteinerius, kuriuos gyventojai gali rasti kai kuriose antrinių žaliavų konteinerių 
pastatymo vietose.

Ką reikia žinoti išmetant tekstilės atliekas?
Metami švarūs ir į plastikinius maišus supakuoti drabužiai, avalynė, patalynė, antklodės, užuolaidos, minkštieji žaislai 
bei kiti tekstilės gaminiai. 



Stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės Vilniaus mieste:

Pilaitės pr. 50, Vilnius
Aikštelės operatoriaus tel. 8 620  38 136
Administracijos atstovų tel.: 8 662  12 922, 8 616  90 789

Darbo laikas:
II ir IV nuo 10.00 iki 19.00 val.
III ir V nuo 8.00 iki 17.00 val.
VI nuo 9.00 iki 15.30 val.
Liepkalnio g. 113b, Vilnius
Aikštelės operatoriaus tel. 8 686  38 550
Administracijos atstovų tel.: 8 662  12 922, 8 616  90 789

Darbo laikas:
II ir IV nuo 10.00 iki 19.00 val.
III ir V nuo 8.00 iki 17.00 val.
VI nuo 9.00 iki 15.30 val.
Graičiūno g. 36c, Vilnius
Aikštelės operatoriaus tel. 8 618  32 088
Administracijos atstovų tel.: 8 662  12 922, 8 616  90 789

Darbo laikas:
II ir IV nuo 10.00 iki 19.00 val.
III ir V nuo 8.00 iki 17.00 val.
VI nuo 9.00 iki 15.30 val.
Pramonės g. 209s, Vilnius
Aikštelės operatoriaus tel. 8 614  75 264
Administracijos atstovų tel.: 8 662  12 922, 8 616  90 789

Darbo laikas:

II ir IV nuo 10.00 iki 19.00 val.
III ir V nuo 8.00 iki 17.00 val.
VI nuo 9.00 iki 15.30 val.
Pumpėnų g. 10, Vilnius
Aikštelės operatoriaus tel. 8 614  09 641
Administracijos atstovų tel.: 8 662  12 922, 8 616  90 789

Darbo laikas:
II ir IV nuo 10.00 iki 19.00 val.
III ir V nuo 8.00 iki 17.00 val.
VI nuo 9.00 iki 15.30 val.

*Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgiant į TIPK (taršos in-
tegruotos prevencijos kontrolės) leidimo reikalavimus 
yra taikomi išrūšiuotų buityje atliekų kiekio pristatymo 
į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę vienam gy-
ventojui per  1 kalendorinių metų laikotarpį ribojimai. 
Daugiau informacijos UAB „VAATC“ tinklalapyje http://
www.vaatc.lt/aiksteles/



Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie atliekų tvarkymą:

Klausimas Kas gali padėti Kontaktai

Kur kreiptis dėl 
komunalinių atliekų 
tvarkymo?

Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos seniūnijos, 
būstą administruojančios 
įmonės, daugiabučių namų 
savininkų bendrijos.

Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Miesto ūkio 
ir transporto departamento 
Atliekų tvarkymo programos 
įgyvendinimo skyrius.

Seniūnijų, būstą 
administruojančių įmonių 
telefonus ir adresus galima 
rasti: www.vilnius.lt

Tel: + 370 511 2859

Kur kreiptis dėl 
mokesčių už atliekų 
tvarkymą?

Būstą administruojančios 
įmonės, daugiabučių namų 
savininkų bendrijos.

Būstą administruojančių 
įmonių telefonus ir adresus 
galima rasti: www.vilnius.lt



Klausimas Kas gali padėti Kontaktai

Kur dėti didelių 
gabaritų atliekas?

Didelių gabaritų atliekų pri-
ėmimo aikštelėse Vilniaus 
mieste.

UAB „VAATC“
Tel. + 370 5213 0397
www.vaatc.lt

Kur dėti statybos 
remonto atliekas?

Didelių gabaritų atliekų 
priėmimo aikštelėse Vilniaus 
mieste 
(iki 250 kg).

Didesnius kiekius 
MOKAMAI iš gyventojų, 
įmonių ir organizacijų priima 
statybos ir griovimo
atliekas perdirbančios 
įmonės.

UAB „VAATC“
Tel. + 370 5213 0397
www.vaatc.lt

Informacijos 
ieškoti internete

Kur dėti 
galvaninius 
elementus, 
baterijas, 
akumuliatorius?

UAB „Žalvaris“ 
Geologų g. 4, Vilnius

UAB Atliekų tvarkymo 
centras
Riovonių g. 2A, Vilnius

Surinkimo punktai
didžiuosiuose Vilniaus
prekybos centruose,
daugumoje Vilniaus 
degalinių.

UAB „Žalvaris“
Tel. 8 800 00 653
www.zalvaris.lt

UAB „Atliekų tvarkymo 
centras” 
Tel. + 370 5206 0900
www.atc1.lt



Klausimas Kas gali padėti Kontaktai

Kur dėti senus vaistus,   
buitinę chemiją, 
pavojingas (toksines) 
atliekas.

Vilniaus miesto gyventojai 
senus vaistus  NEMOKAMAI 
gali palikti visose Vilniaus 
miesto vaistinėse.
Pavojingas (toksines) 
atliekas, buitinę chemiją 
priima UAB „Toksika“
(Kuro g. 15, Vilniuje)

UAB „Toksika“
Tel. 8 700 55115
www.toksika.lt

Kur dėti senas padangas?

Didelių gabaritų  atliekų 
surinkimo aikštelėse Vilniuje.

Visuose autoservisuose, kur 
jūsų automobiliams 
montuojamos naujos 
padangos.

UAB „VAATC“
Tel. + 370 5213 0397
www.vaatc.lt 

Kur dėti žaliąsias 
atliekas 
(lapus, šakas ir t.t.)?

UAB „Biastra plius“ aikštelė 
Titnago g. 74, Vilniuje

UAB „Juknevičiaus 
kompostas“ aikštelė 
Liepkalnio g. 172, Vilnius

UAB „Biastra plius“
Tel.: + 370 698  78699 
          + 370 612  63585
biastra@takas.lt

UAB „Juknevičiaus 
kompostas“
Tel. + 370 5  215 2159
www.kompostas.lt 
info@kompostas.lt



Klausimas Kas gali padėti Kontaktai

Kur dėti seną buitinę 
techniką?

UAB „EMP“ 
(Verkių g. 50, Vilniuje),    

UAB „Žalvaris“ 
(Geologų g. 4, Vilniuje)

UAB „EMP“
Tel.: 1806
www.emp.lt

UAB „Žalvaris“
Tel.: + 370 5232 9446
         + 370 6878 2343
www.zalvaris.lt

Kur dėti pavojingas 
atliekas 
susidarančias mūsų 
buityje?

Didelių gabaritų 
atliekų surinkimo 
aikštelėse Vilniuje.

UAB „VAATC“
Tel. + 370 5213 0397
www.vaatc.lt



Ačiū Jums, 
kad rūpinatės mūsų gamta. 

Nepamirškite, jog ir mažiausias darbas prisidedantis prie jos gerovės jungiasi į bendrą visumą,
dėl kurios gyvename švaresnėje aplinkoje.

Leidinį maketavo – Jurgita Baltrukevičiūtė,  nuotraukų autorė – Konstancija Gasaitytė

 Kita Forma            Kita Forma            www.rvagentura.lt +370 633 77609 info@rvagentura.lt

DAUGIAU INFORMACIJOS : 



VšĮ „RV Agentūra“


