KAIP SUMAŽINTI VIENKARTINIŲ PIRKINIŲ MAIŠELIŲ, PUODELIŲ IR
INDŲ MAISTO IŠSINEŠIMUI
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Pasiūlymus parengė VšĮ „Žiedinė ekonomika“, bendradarbiaudama su
Aplinkosaugos koalicija

Šokiruojanti situacija
Įvairiausios vienkartinės pakuotės yra tapusios
vartotojiškumo, aplinkos taršos ir klimato kaitos
sinonimu. Dažniausiai jos yra išduodamos nemokamai
ir vidutiniškai naudojamos tik kelias ar keliolika
minučių. Lietuvoje iš įvairiausių vienkartinių pakuočių
2019 m. susidarė daugiau nei 360 000 tonų atliekų1.
Vienkartinių pakuočių nepaliaujamai daugėja,
ypatingai plastikinių ir popierinių.

Plastikinių ir popierinių pakuočių
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Jokia kita pakuotė taip gerai neiliustruoja šiuolaikinės aplinkos taršos kaip vienkartiniai plastikiniai
maišeliai. Ir jie yra problema visose valstybėse, ne tik Lietuvoje, – pradedant Siera Leone ir baigiant
Šveicarija. Europos Sąjunga 2015 m. išleido direktyvą dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių
mažinimo2, kuria siekiama pažaboti šią problemą. Siūlomos priemonės šalims narėms buvo
draudimai, mokesčiai ar sektoriniai susitarimai siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus – neparduoti
daugiau nei tam tikro vienkartinių plastikinių maišelių kiekio gyventojui. Lietuva pasirinko drausti
nemokamai dalinti plastikinius maišelius, kurių
sienelių storis tarp 15 ir 50 mikronų3, šiuo draudimu
Vienkartinių plastikinių maišelių
pavyko sustabdyti tokių maišelių kiekio augimą, bet
naudojimas Lietuvoje 2018-2019 m.,
mln. vnt.
ne išspręsti situaciją. Remiantis Aplinkos apsaugos
agentūros duomenimis, labai lengvų plastikinių
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https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/atlieku-apskaitos-duomenys/pakuociu-atliekos
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0720&from=LT
3 https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/7a9e4190deef11e59019a599c5cbd673/format/ISO_PDF/
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maišelių (kurių sienelių plotis mažesnis nei 15 mikronų) toliau sparčiai daugėjo (galimai jie buvo
naudojami vietoje storesnių).

PS arba PP

Didelė kaina aplinkai, klimatui ir gyventojams
Kitas didelis taršos šaltinis pakuotėmis Lietuvoje – vienkartiniai puodeliai.
Skaičiuojama, kad vien kavos puodelių sunaudojama apie 40 mln. vienetų4.
Panašus skaičius dar prisidėtų ir įvairių kitokių vienkartinių puodelių –
gaiviesiems gėrimams, alui, ledams ir kt. Tokie puodeliai yra iš esmės
neperdirbami, nes pagaminti iš kombinuotų medžiagų ir surinkimo metu
dažnai būna užteršti maisto ar gėrimų likučiais. Vienkartiniai puodeliai kartu
su vienkartine pakuote maisto išsinešimui tampa dominuojančia miesto
viešųjų šiukšlių konteinerių mase. Apie 90 000 gyventojų turinti Tiubengino
miesto savivaldybė paskaičiavo, kad kiekvienais metais vienkartinės maisto
ir gėrimų išsinešimui pakuotės tvarkymas miesto biudžetui (t.y. visiems to
miesto gyventojams) kainuoja apie 700 000 Eur5.

Išorė: popierius/kartonas,
vidus: LDPE (plastikas)

Vienkartinės pakuotės taip pat prisideda prie klimato kaitos ir miškų
naikinimo. Pasaulio ekonomikos forumas skaičiuoja, kad apie 6 % visos naftos yra panaudojama
plastiko gamybai6. Kartu, kasmet sunaikinama apie 10 mln. hektarų miškų7, iš kurių nemaža dalis
patenka į popieriaus pramonę. Jeigu paskaičiuotume visų 2019 m. Lietuvoje panaudotų8 plastiko (83
218 tonos) ir popieriaus (124 655 tonos) pakuočių poveikį klimatui9,10, jis būtų tarp 250 000 – 400 000
tonų CO2 ekvivalento ir sudarytų 1.2-2.0 %
viso Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekio11. Kadangi naftos išgavimas
vykdomas ne Lietuvoje, šie skaičiai
nepatenka į ŠESD statistiką.

Draugiškiausia aplinkai – naudoti daug
kartų
Nevyriausybinė organizacija „Upstream“
atliko studiją12, apžvelgiančią 14 gyvavimo
būvio ciklų vertinimų ir kiekviename iš jų
daug kartų naudojami daugkartinio
puodeliai (keramikos, plieno, stiklo) turėjo
4

https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1243643/lietuvoje-kasmet-sunaudojama-apie-40-mln-vienkartiniu-kavos-puodeliu-kaip-ismoktigyventi-be-ju
5 https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/palmers-anti-muell-plan-tuebinger-wirte-schwenken-auf-mehrweg-um-77899554.bild.html
6 https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
7 https://www.fao.org/state-of-forests/en/
8 https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/atlieku-apskaitos-duomenys/pakuociu-atliekos
9 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X20307091
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032118302636
11 https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/klimato-kaita/sesd-apskaitos-ir-prognoziu-ataskaitos
12 https://upstreamsolutions.org/reuse-wins-report

mažesnį CO2 pėdsaką nei vienkartinės alternatyvos (popierius, PET, EPS, PP, PLA, laminuotas
kartonas).
Dalis Lietuvoje veikiančių bendrovių, suprasdamos, kad vienkartinio plastiko pakuotės yra labai
netvarūs gaminiai, bando naudoti kitų medžiagų vienkartines pakuotes, tačiau jos vis tiek lieka
netvariu pasirinkimu:
•

•

•

•

Kompostuojamas plastikas (biologinės ir iškastinio kuro kilmės) – nors šį plastiką įprasta laikyti
geresniu pasirinkimu nei gaminamą iš naftos, jo pavadinimas gali klaidinti. Kompostuojamas
plastikas pats suirti negali, nes tam reikia pramoninio lygio kompostavimo proceso. Lietuvoje
šis plastikas nėra perdirbamas, tad jo gaminių kelias panašus, kaip ir įprasto plastiko - jie
atsiduria sąvartyne arba yra sudeginami energijai išgauti.
Biologinis plastikas (turintis visas iškastinio kuro kilmės plastiko savybes) – nėra jokių įrodymų,
kad biologinės kilmės plastikas yra nors kiek pranašesnis nei iškastinio kuro kilmės
plastikas13,14.
Aliuminis – aliuminis pranašesnis už daugelį plastiko rūšių tuo, kad yra lengvai ir daug kartų
perdirbamas, tačiau šis procesas turi neigiamą poveikį aplinkai, nes aliuminiui išgauti ir lieti
reikia didelio kiekio energijos15.
Popierius
–
popierius
perdirbamas tik kelis kartus ir
kiekvieną kartą jo kokybė
prastėja,
todėl
gaminiuose
perdirbto popieriaus paprastai
būna tik dalis, o kita dalis yra iš
naujos medienos.

Palyginimui preliminarus dviejų vienkartinių maišelių poveikis klimatui:

Kraftinis popierius
Perdirbamas

13

Mažo tankio polietilenas (LDPE)
Perdirbamas

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344921000586
https://www.european-bioplastics.org/using-lca-to-compare-bio-based-and-fossil-based-plastics-is-not-that-simple/
15 https://www.metalpackagingeurope.org/sites/default/files/202001/20190723_Metal%20Packaging%20Europe_Alu%20Bev%20Cans%20LCA_Executive%20Summary.pdf
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1 kg kraftinio popieriaus, pagaminto Europoje ir
turinčio 50 % perdirbtos medžiagos, vidutinis
poveikis klimatui16,17 apie 0.8 kg CO2

Svoris: ~52 g

1 kg mažo tankio polietileno, pagaminto
Europoje, poveikis klimatui18, kuomet jis
perdirbamas (mechaniškai) - 1.3 kg CO2,
sudeginamas (su energijos atgavimu) - 4.1 kg
CO2
Svoris: ~12.5 g

Vienkartinio maišelio poveikis klimatui, g CO2
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Pastabos: popierių perdirbant
arba sudeginant poveikis
klimatui yra ganėtinai panašus,
skaičiuojant tik vieną ciklą.
Tikslūs skaičiai, atspindintys
realią padėtį Lietuvoje, galimi
tik atlikus detalius tyrimus.

0
Popierinis maišelis perdirbamas/sudeginamas
Plastininis maišelis perdirbamas
Plastikinis maišelis sudeginamas

Augantys atliekų kiekiai kelia susirūpinimą visuomenei
2019 m. gruodį Europos Komisijos atlikta apklausa19
parodė, kad daugiau nei 90 % Lietuvos gyventojų
aplinkos apsauga yra labai svarbi arba gana svarbi.
Vienkartinės pakuotės labai ženkliai prisideda prie
augančio atliekų kiekio ir šiukšlinimo gamtoje. Toje
pačioje apklausoje Lietuvos gyventojai įvardija augantį
atliekų kiekį kaip pagrindinę aplinkosauginę problemą
Lietuvoje. Kartu „Spinter Tyrimų“ šiais metais atlikta
apklausa20 parodo, kad Lietuvos gyventojai mano, kad
nerūšiuotos atliekos bei plastikinių maišų ir maišelių
naudojimas kelia didžiausią pavojų aplinkai ir klimatui.
Šaltinis: ec.europa.eu

Daugkartinių pakuočių naudojimas sukuria daugiau darbo vietų
Vienkartiniai maišeliai, pakuotės gėrimų ar maisto išsinešimui dažniausiai yra gaminamos užsienyje
arba jų žaliavos importuojamos. Po jų panaudojimo kažkiek darbo vietų sukuriama perdirbime,
deginime ir sąvartyne. Tuo metu daugkartinės pakuotės yra nuolatos naudojamos vietos
16

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032118302636
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261930873X
18 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X20307091
19 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2257
20https://www.delfi.lt/grynas/aplinka/paaiskejo-koki-elgesi-lietuvos-gyventojai-laiko-pavojingu-klimatui-taip-vis-dar-daro-nemazaizmoniu.d?id=87914373
17

ekonomikoje. Jos yra surenkamos, pristatomos, plaunamos ir vėl pateikiamos į rinką tolesniam
naudojimui. Vokietijos nevyriausybinė aplinkosauginė organizacija „Deutsche Umwelthilfe e.V.“
paskaičiavo21, kad mineralinio vandens įmonės, naudojančios daugkartinius butelius sukuria penkis
kartus daugiau darbo vietų nei naudojančios vienkartinius.

Gero teisinio reguliavimo pavyzdžiai iš ES
Airijoje: nuo 2002 m.
vienkartiniams plastikiniams
maišeliams yra taikomas
mokestis, kuris šiuo metu
siekia 0.22€ (plačiau čia).
Planuojama nuo 2022 m.
įvesti 0.25€ vienkartinių
kavos puodelių mokestį
(plačiau čia).

Danijoje: nuo 1993 m.
nustatyta minimali
pardavimo kaina visiems
vienkartiniams
maišeliams storesniems
nei 30 mikronų, kuri šiuo
metu siekia DKK 4 (0.54€)
(plačiau čia).

Prancūzijoje: nuo 2023 m.
maisto pristatymas į namus ir
vartojimas viešbučiuose,
restoranuose bei kavinėse
leidžiamas tik su daugkartiniais
indais (plačiau čia).

Belgijoje: nuo 2022 m. Flandrijos regione
draudžiami vienkartiniai indai ir įrankiai
visuose viešuose renginiuose (plačiau čia).

Nyderlanduose: nuo 2024 m. paruošto
maisto išsinešimui vienkartinėje
pakuotėje bus taikomas mokestis. Dydis
dar nenustatytas (plačiau čia).

Švedijoje: nuo 2020 m. taikomas
3 SEK (0.29€) mokestis
lengviesiems plastikiniams
maišeliams ir 0.3 SEK (0.03€)
mokestis vienkartiniams labai
lengviems plastikiniams
maišeliams (plačiau čia).

Estijoje: nuo 2019 m.
draudžiama nemokamai
dalinti lengvuosius ir labai
lengvus plastikinius
maišelius (plačiau čia). Nuo
2020 Rimi prekybos tinklas
taiko 0.05€ kainą už labai
lengvus plastikinius
maišelius (plačiau čia). Nuo
2022 m. liepos siūloma
taikyti minimalią 0.5€ kainą
vienkartinei gėrimų ir
maisto išsinešimui pakuotei
(plačiau čia).

Lenkijoje: nuo 2018 m.
nustatyta minimali 0.25 PLN
(0.05€) pardavimo kaina už
vienkartinius 15-50 mikronų
storio plastikinius maišelius
(plačiau čia). Nuo 2019 m.
mažiausia kaina išplėsta ir
maišeliams storesniems nei
50 mikronų (plačiau čia).
Austrijoje: nuo 2023 m. bent 25 %
produktų turi būti daugkartinėje
pakuotėje. Rodiklis kyla iki 40 % 2025 m. ir
55 % 2030 m. (plačiau čia).

Vokietijoje: nuo 2023 m. visose maisto ir gėrimų išsinešimo vietose privalės būti
pasiūlyta ir daugkartinė pakuotė, kuri privalės būti ne brangesnė nei vienkartinė
pakuotė. Mažoms prekybos vietoms, tokioms kaip kioskai ir užkandinės, turinčioms
ne daugiau nei 5 darbuotojus arba prekybos plota ne didesnį nei 80 kvadratinių
metrų, taikomos išimtys (plačiau čia).

21https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Mehrwegschutz/Mehrweg_ist_Klimaschutz/210419_Warum_Mehrweg_

der_beste_Weg_ist_final.pdf

Savanoriški susitarimai – neefektyvi priemonė
Kartais viešojoje erdvėje girdimi siūlymai padaryti savanoriškus susitarimus tarp aplinkos ministerijos
bei verslo sektorių dėl vienkartinių pakuočių mažinimo. Įgyvendinant ES direktyvą 2015/72022, kuria
siekiama sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą, tik 2 ES šalių (Vokietijos ir Suomijos)
vyriausybės iš 27 pasirinko savanorišką susitarimą23. Vokietijos vyriausybė, matydama savanoriško
susitarimo menką efektyvumą, nuo 2022 m. sausio 1 d. pritaiko draudimą24 pardavinėti vienkartinius
plastikinius pirkinių maišelius, kurių sienelių storis nuo 15 iki 50 mikronų.

Daugkartinių pakuočių sistemų pavyzdžiai
Visame pasaulyje jau yra daug puikių daugkartinės pakuotės pritaikymo maisto išsinešimui ir kitose
srityse pavyzdžių. Nemažą jų dalį galima rasti projekto „The living landscape of reusable solutions“
svetainėje: https://www.reuselandscape.org/
Dauguma daugkartinių pakuočių maisto išsinešimui sistemų veikia užstato pagrindu. Pirkdamas daiktą
su daugkartine pakuote vartotojas sumoka užstatą, kurį atgauna sugrąžinęs pakuotę. Grąžintas indas
yra išplaunamas ir naudojamas kitam pirkėjui. Keletas iš daugkartinės pakuotės maisto išsinešimui
sistemų, kurios jau reikšmingai išplito:
•

Lietuvoje veikianti daugkartinių kavos puodelių sistema „Cup Cup“25. Naudotojai nusiperka
kortelę už 1 Eur, su kuria gali pasiimti ir daugkartinius kavos puodelius.

Šaltinis: cupcup.lt

•
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Estijoje sparčiai auga daugkartinių maisto ir gėrimų pakuočių sistema „Ringo“26. Taline veikia
75 vietose, o Tartu - 33 (2021-12-12).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0720&from=EN
https://www.ikv.org.tr/images/files/future_of_single_use_plastics_in_turkey_eu.pdf
24 https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-02-25/germany-lightweight-plastic-bag-ban-to-take-effect-january-1-2022/
25 http://cupcup.lt/cupcup-sistema/
26 https://www.ringo.eco/
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Šaltinis: ringo.eco

•

Vokietijoje plačiai paplitusi daugkartinių puodelių sistema „Recup“27 ir daugkartinių maisto
išsinešimui indelių sistema „Rebowl“28. Šiuo metu jos veikia beveik 10000 prekybos vietų.
Užstato dydis siekia 1 Eur už puodelį ir 5 Eur už maisto indelį.

Šaltinis: recup.de

Šaltinis: rebowl.de

•

27

Kitos populiarios daugkartinės maisto pakuočių sistemos įvairiose Europos valstybėse:
ReCircle29, Vytal30, Go Box31, Tiffin32, Swap box33, Reusabol34.

https://recup.de/
https://rebowl.de/
29 https://www.recircle.ch/en/
30 https://en.vytal.org/
31 https://goboxpdx.com/
32 https://tiffin.be/
33 https://www.swap-box.com/
34 https://www.reusabol.com/
28

Parama daugkartinių pakuočių sistemoms
Siekdamos kuo sklandesnio perėjimo nuo vienkartinių pakuočių naudojimo į daugkartinių pakuočių
sistemas, kai kurios ES šalys finansiškai padeda kurti savo sistemą arba naudojimąsi rinkoje esančiais
produktais. Verslams transformuoti buvo galima gauti lėšų iš žiedinės ekonomikos programų
Estijoje35, Airijoje36, Suomijoje37 bei Londono mieste38.

Rekomendacijos
Siekiant išsivaduoti iš perteklinio ir taršaus vienkartinių pirkinių maišelių bei maisto ir gėrimų taros
išsinešimui vartojimo, reikėtų tokių veiksmų:
➢ Nustatyti nacionalinius įpareigojančius tikslus, kurie apimtų vienkartinių lengvųjų maišelių,
gėrimų ir maisto išsinešimo pakuočių sumažinimą 50 % iki 2025 ir 80 % iki 2030 lyginant su
2020 m.
➢ Pakeisti Lietuvos respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 8(2) straipsnį39,
draudžiant:
- neatlygintinai dalinti bet kokius pirkinių maišelius;
- naudoti vienkartinius indus ir įrankius viešųjų renginių metu;
- parduoti bet kokį vienetą vienkartinės gėrimų ar maisto pakuotės taros mažiau nei už 0.50
EUR.
Atitinkamai pakeisti ir Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 1081 straipsnį40,
numatantį atsakomybę už pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo nesilaikymą.
➢ Siekti kurti vieningą daugkartinių pakuočių sistemą, kuri būtų efektyvi, patogi naudotis, plačiai
paplitusi ir nebrangi.
➢ Pradėti paramos programą viešojo maitinimo įstaigoms pasiruošti pasikeitimams ir įsirengti
daugkartinių pakuočių sistemas.

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ ir asociacija „Aplinkosaugos koalicija“ yra pasirengusios padėti įgyvendinti
pateiktus pasiūlymus.
Pasiūlymai parengti pagal projektą „Asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ ir jos narių veiklos
stiprinimas”, finansuojamą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
pagal „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“
programą.
Kontaktai papildomai informacijai: +37061204638, info@circulareconomy.lt
35

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/jaatmetekke-valtimine-ja-korduskasutus-ning-eterniidi-kogumine-ringmajanduse
https://www.gov.ie/en/press-release/3fe6b-draft-national-strategy-for-ireland-to-transition-to-a-circular-economy-published/
37 https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/cision-releases/2021/eur-17-million-to-be-distributed-as-circular-economy-investment-grants
38 https://relondon.gov.uk/business/wp-content/uploads/2021/07/Pilot-grant-inspiration-guide-1.pdf
39 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.150891/asr
40 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr
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