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Likutinės atliekos 
Viskas ko negalima pakartotinai 
panaudoti ar rūšiuoti, išmetama į 
konteinerį 
su pilkos spalvos dangčiu. 
Didesnių gabaritų atliekos pristatomos 
į perdirbimo stotis. 
 
TAIP AČIŪ! 
Sauskelnės ir įklotai 
Gėlės 
Sugadinti batai 
Šalti pelenai ( sudėti į maišelį ir užrišti ) 
Kačių kraikas 
Šunų išmatų maišeliai 
Dovanų popierius 
Malkų maišai 
Nešvarios pakuotės 
 
NE AČIŪ! 
Baterijos 
Cheminės medžiagos 
Akmenys ir smėlis 
Elektronikos atliekos 
	

Maisto atliekos 
 
Metamos į konteinerį su rudu 
dangčiu. 
Naudokite SØIR maisto atliekų 
maišelius. 
 
TAIP AČIŪ! 
Maisto atliekos 
Žuvis ir vėžiagyviai 
Vaisiai ir daržovės 
Kavos filtrai, kavos tirščiai ir 
arbatos maišeliai 
Popieriniai rankšluosčiai ir 
servietėlės 
 
NE AČIŪ! 
Pelenai 
Sodo atliekos 
Vazoniniai augalai 
Sauskelnės ir įklotai 
Naminių gyvūnų ekskrementai 
Akmenys ir smėlis 
Dideli skerdienos kaulai ir oda 
	

Kartonas, popierius ir 
gėrimų dėžutės 

Metamos į konteinerį su mėlynu 
dangčiu. 
Metama laisvai į konteinerį. 
Didesnio gabarito kartonai 
pristatomi į perdirbimo stotis. 
TAIP AČIŪ! 
Picos dėžutės 
Žurnalai ir laikraščiai 
Gėrimų dėžutės 
Knygos 
Rašomasis popierius 
Vokai 
NE AČIŪ! 
Šlapias popierius 
Blizgus dovanų įpakavimas 
Popieriniai rankšluosčiai ir servietėlės 
Panaudoti popieriniai puodeliai ir 
lėkštės 
KARTONO GRAŽINIMO LOTERIJA 
Sulankstytos gėrimų dėžutės ( 
gėrimų ir skysto maisto pakuotės)    
galimybė laimėti iki 100 000,- 
norvegiškų kronų. Daugiau 
informacijos rasite søir.no  
	

Stiklo ir metalo 
pakuotės 

Metamos į konteinerį su oranžiniu 
dangčiu. 
Pirmiausia praskalaukite. Tuomet 
išmeskite į konteinerį. 
 
TAIP AČIŪ! 
Stikliniai buteliai 
Uogienės stiklainiai 
Skardinės 
Maisto tubelės 
Aliuminio folija ir formos 
Metalinės gėrimų skardinės be 
užstato 
 
NE AČIŪ! 
Gėrimų stiklo tara 
Porcelianas ir keramika 
Krištolas 
Veidrodžiai 
Elektros lemputės 
Keptuvės ir puodai 
Karščiui atsparios kepimo formos 
Vinys ir varžtai 
Aerozoliniai flakonai 
 
 
	

Plastikinė pakuotė 
 
Išmesti į maišelį skirtą plastikinei 
pakuotei. 
Pirmiausia praskalauti. 
Naudokite plastikinius maišus iš 
SØIR. 
 
TAIP AČIŪ! 
Plastikinė folija 
Plastikiniai maišeliai 
Plastikiniai indeliai  
( jogurto indeliai, grietinės indeliai 
ir t. t. ) 
Maisto pakuotės 
Šampūno ir muilo buteliukai 
Plastininės pakuotės mėsai, 
vaisiams ir dažovėms 
Tusčia langų ploviklio pakuotė 
 
NE AČIŪ! 
Nešvari plastikinė pakuotė 
Maišeliai iš mišrių medžiagų 
Žaislai 
Plastikiniai baldai 
 
 
	

RŪŠIAVIMO VADOVAS 


