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2014 m. rudenį Lietuvoje pirmą kartą įvyko 
piliečių konsultacija, kurios tema buvo           
pasirinktas tvarus vartojimas. Tai yra išskir-
tinis metodas, kuris naudojamas, siekiant 
įtraukti paprastus piliečius į sprendimų 
priėmimų procesus. Ši konsultacija vyko 11-oje 
Europos valstybių, iš viso joje dalyvavo 1028 
Europos piliečiai (Lietuvoje dalyvių buvo 
lygiai 100). 

Šis trumpraštis apibendrina ir pristato kon-
sultacijos rezultatus bei labiausiai Lietuvoje 
išryškėjusias tendencijas, piliečių pozicijas ir 
pateikia rekomendacijas, kurios gali būti 
svarbios ateityje priimant su tvariu vartojimu 
susijusius sprendimus. 

Tvarus vartojimas – naudojimasis paslaugomis ir produktais, skirtais patenkinti pagrindinius 
poreikius ir kuriančiais geresnę gyvenimo kokybę, kartu siekiant sumažinti natūralių išteklių ir 
toksinių medžiagų naudojimą bei atliekų ir teršalų išmetimą viso produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo metu, nepakenkiant ateities kartų poreikių patenkinimui (1994 m. Oslo simpoziumo 
apibrėžimas).

ATEITĮ 
Kuriantiems ateitį – trumpraštis, kurio paskirtis apžvelgti dabartines pasaulines technologines ir 
socialines tendencijas, pateikti objektyvią informaciją politikams apie galimą jų naudą bei      

kylančius iššūkius.

 



PILIEČIŲ KONSULTACIJA

DEMOGRAFINĖ 
CHARAKTERISTIKA

2014 m. spalio 25 d. Lietuvoje ir dar 10-yje 
Europos valstybių vyko piliečių konsultacija 
tvaraus vartojimo tematika. Šiai konsultacijai 
atlikti buvo naudojama Danijos technologijų 
fondo valdybos parengta metodologija – EWW 
(angl. Europe Wide Views). Šio metodo 
pagrindinė teikiama nauda – piliečių 
įtraukimas į politikos procesą.

Konsultacija buvo suskirstyta į keturias dalis. 
Kiekvienos dalies pradžioje dalyviams buvo 
rodoma iš anksto parengta vaizdo medžiaga 
(bendra visoje Europoje), po jos peržiūros vyko 
diskusijų sesijos prie 14 stalų ir joms pasibai-
gus, piliečiams būdavo pateikiami klausimynai. 
Tai užtikrino labiau informuotos ir pagrįstos 
Lietuvos piliečių nuomonės surinkimą.

Neabejotinas šio metodo ribotumas – sąlyginai 
nedidelis piliečių, dalyvaujančių diskusijoje 
skaičius.  Tai   neleidžia   daryti   tvirtų   apiben-
drinimų, bet žvelgiant į Danijos ar kitų valsty-
bių, kurios taip pat organizavo šią diskusiją 
patirtį, tikrai yra pakankamas, siekiant įžvelgti 
pagrindines esančias ar besiformuojančias 
tendencijas šalyje.

Pasaulio    gamtos    fondo    (angl. WWF)        
generalinio direktoriaus James P. Leape    
žodžiais tariant „jei mūsų poreikiai planetai 
augs tokiu pat greičiau, tai 2030-ųjų viduryje, 
norint juos patenkinti, mums reikės antros 
tokios pat planetos“. Kasdienė žmogaus veikla 
daro didžiulę įtaką gamtai – tarša, visuotinis 
atšilimas. Tai susiję ne tik su verslu ir gamybos 
procesais, bet ir su piliečių įpročiais bei politikų 
sprendimais.

Kiti atrankos kriterijai: pagal amžiaus 
grupes; pagal turimą išsilavinimą; pagal 
užimtumą skirtinguose sektoriuose; pagal 
gyvenamą vietą (miestas, kaimo vietovė). Daly-
vauti buvo kviečiami asmenys, kurie savo 
veikla nėra tiesiogiai susiję su tvariu vartojimu.

Danijos technologijų fondo valdybos sukurtoje 
metodologijoje ypatingas dėmesys yra skiria-
mas piliečių atrankai. 100 Dalyvių pasiskirsty-
mas turi atitikti iš anksto apskaičiuotą imtį, 
remiantis Lietuvos demografinę charakteristi-
ka, kad galima būtų teigti, jog konsultacijoje 
dalyvavo „visa Lietuva“. 
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Žinių ekonomikos forumas (ŽEF) vienydamas pažangiausius verslo, mokslo ir visuomenės atstovus, 
siekia kurti žiniomis ir kūrybiškumu grįsta konkurencingą valstybę.

   



PILIEČIŲ KONSULTACIJOS REZULTATAI

Atsakant į klausimą kam turėtų tekti      
pagrindinė atsakomybė dėl tvaraus vartojimo 
pokyčių buvo galima pasirinkti du atsakymo 
variantus.

Šiuos rezultatus sustiprina diskusijų metu 
išsakytos dalyvių mintys. Renginio metu vyravo 
nuomonė, kad piliečiai yra linkę keistis, bet 
jiems reikia paramos, o kartais ir gero  
pavyzdžio, jie pasigenda politinės lyderystės ir 
didesnio dėmesio tvaraus vartojimo klausi-
mams.
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LIETUVIŲ DALYVIŲ RINKTŲSI 
ATSTUMĄ IKI 10 KM. KELIAUTI 
NUOSAVU AUTOMOBILIU

KITŲ ŠALIŲ DALYVIŲ RINKTŲSI 
ATSTUMĄ IKI 10 KM. KELIAUTI 
NUOSAVU AUTOMOBILIU
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DALYVIŲ MANO, KAD 
PAGRINDINĖ ATSAKOMYBĖ 
TURĖTŲ TEKTI INDIVIDUI.

DALYVIŲ MANO, JOG SVARBUS 
POLITIKŲ IR VYRIAUSYBĖS 
ĮSIPAREIGOJIMAS.

DALYVIŲ IŠ LIETUVOS MANO, 
JOG ŠVIETIMAS YRA GERIAUSIA 
PRIEMONĖ, SIEKIANT PAGERINTI 
VARTOTOJŲ INFORMUOTUMĄ 
APIE TVARŲ VARTOJIMĄ.

DALYVIŲ MANO, KAD SIEKIANT 
SKATINTI TVARŲ VARTOJIMĄ 
DAUGIAUSIA DĖMESIO REIKĖTŲ 
SKIRTI INFORMACINĖMS 
KAMPANIJOMS.

DALYVIŲ MANO, JOG SUSITIKIMO 
METU BUVO PATEIKTA VERTINGŲ 
MINČIŲ POLITIKAMS

DALYVIŲ PASISAKO UŽ 
GRIEŽTESNĮ REKLAMINIŲ 
KAMPANIJŲ REGULIAVIMĄ.

IŠ JŲ – UŽ REKLAMINIŲ 
KAMPANIJŲ, SKATINANČIŲ 
PERTEKLINĮ VARTOJIMĄ (3 UŽ 1
KAINĄ) UŽDRAUDIMĄ.

KONSULTACIJOS DALYVIŲ 
PALAIKO ES SIŪLYMĄ PEREITI 
NUO PAJAMŲ MOKESČIŲ PRIE 
VARTOJIMO MOKESČIŲ.
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LIETUVIŲ DALYVIŲ NUOMONĖ APIE 
TVARŲ VARTOJIMĄ TAPO LABIAU 
TEIGIAMA.

LIETUVIŲ DALYVIŲ RŪPI TVARAUS 
VARTOJIMO KLAUSIMAI.

LIETUVIŲ TEIGIA, KAD GERIAUSIA 
PASKATA KEISTI KELIAVIMO 
PASIINKIMĄ BŪTŲ LENGVATINIŲ 
PASKOLŲ, TVARESNIAM NUOSAVAM 
TRANSPORTUI ĮSIGYTI, TEIKIMAS.

PAGRINDINĖ PRIEŽASTIS – PRASTAI 
IŠVYSTYTA VIEŠOJO TRANSPORTO 
IR DVIRAČIŲ INFRASTRUKTŪRA.

93%



IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Piliečiai ir bendruomenės yra pasiryžę 
prisiimti atsakomybę už tvarų vartojimą 
ir nori būti įtraukti į politikos formavimo 
procesus ateityje.

1.

Asmeninį pasiryžimą būtina sustiprinti 
aktyvia šviečiamąja, skatinamąja ir 
reguliacine valstybės politika.

2.

Siekiant pereiti prie tvaresnio vartojimo 
būtina jį padaryti kuo pigesniu ir              
paprastesniu – tiek patogumo prasme, 
tiek prieinamos informacijos prasme. 

3.

Finansinės paskatos (subsidijos) yra svar-
bus veiksnys, galintis lemti tvaresnį 
vartojimą bei paskatinti pačių piliečių 
iniciatyvas.

4.

Daugiau dėmesio reikia skirti piliečių 
švietimui apie tvarų vartojimą įvairiuose 
lygmenyse – ypatingą dėmesį skirti moki-
nių švietimui, bet nepamiršti ir vyresnio 
amžiaus žmonių.

5.

DISKUSIJOS DALYVIŲ MANO, 
KAD FINANSINĖS PAGALBOS 
TEIKIMAS, PAREMTŲ 
BENDRUOMENIŲ INICIATYVAS 
IŠ „APAČIOS Į VIRŠŲ“. 

BŪTŲ LINKĘ SAVANORIŠKAI 
SUMAŽINTI SAVO VARTOJIMĄ

VISŲ PIRMA PRADĖTŲ NUO 
MAISTO PRODUKTŲ.

DALYVIŲ MAISTO PRODUKTUS 
RENKASI ATSIŽVELDAMI Į JŲ 
KAINĄ.

DALYVAVUSIŲ KONSULTACIJOJE 
PILIEČIŲ NORĖTŲ DALYVAUTI 
PANAŠIUOSE RENGINIUOSE.

VISŲ DALYVIŲ MANO, KAD 
TOKIO IR PANAŠAUS POBŪDŽIO 
RENGINIAI YRA NAUDINGI IR 
TURI BŪTI ORGANIZUOJAMI 
ATEITYJE.

Šis projektas buvo �nansuotas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos lėšomis, pagal paramos 
sutartį nr. 266649.
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