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Kuriantiems ateitį Nr. 1

2014 m. rudenį Lietuvoje pirmą kartą įvyko piliečių konsultacija, kurios tema buvo pasirinktas tvarus 
vartojimas. Tai yra išskirtinis 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 konsultacijos rezultatus bei labiausiai Lietuvoje išryškėjusias ten-
dencijas, piliečių pozicijas ir pateikia rekomendacijas, kurios gali būti svarbios ateityje priimant su tvariu 
vartojimu susijusius sprendimus.

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

Kas yra tvarus vartojimas? Kodėl tvarus vartojimas svarbu?

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).

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 paten-
kinti, 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.

„terminas tvarus vartojimas iki šiandien daugeliui mūsų nieko nereiškė“
diskusijos dalyvio mintis

Tvarus vartojimas – Lietuvos piliečių akimis



Žinių ekonomikos forumas (ŽEF) vienydamas pažangiausius verslo, mokslo ir visuomenės atstovus, siekia 
kurti žiniomis ir kūrybiškumu grįsta konkurencingą valstybę.
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Piliečių konsultacija

Danijos technologijų fondo valdybos sukurtoje metodologijoje ypatingas dėmesys yra skiriamas piliečių 
atrankai. 100 Dalyvių pasiskirstymas turi atitikti iš anksto apskaičiuotą imtį, remiantis Lietuvos demogra-
finę charakteristika, kad galima būtų teigti, jog konsultacijoje dalyvavo „visa Lietuva“.  

Pagal lytį Pagal užimtumą

55

Tvarus vartojimas – Lietuvos piliečių akimis

45 87
13

dirbantys

bedarbiai

Demografinė charakteristika

Su Europos piliečių konsultacijos ataskaita ir pilnais balsavimo rezultatais galite susipažinti 
tinklalapyje citizenconsultation.pacitaproject.eu.

2014 m. spalio 25 d. Lietuvoje ir dar 10-yje Europos valstybių vyko piliečių konsultacija tvaraus vartoji-
mo 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 pasibaigus, 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 apibendrinimų, bet žvelgiant į 
Danijos ar kitų valstybių, kurios taip pat organizavo šią diskusiją patirtį, tikrai yra 
pakankamas, siekiant įžvelgti pagrindines esančias ar besiformuojančias tendencijas šalyje.

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

Vilniaus (27)

Kauno (20)

Klaipėdos (11)

Šiaulių (10)

Panevėžio (8)

Alytaus (5)

Marijampolės (5)

Telšių (5)

Utenos (5)

Tauragės (4)

Pagal apskritį

http://citizenconsultation.pacitaproject.eu
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Piliečių konsultacijos rezultatai

82%
lietuvių dalyvių nuo-
monė apie tvarų var-
tojimą tapo labiau 
teigiama.

65%
dalyvių mano, 
kad pagrindinė 
atsakomybė turėtų 
tekti individui.

46%
dalyvių mano, 
jog svarbus poli-
tikų ir vyriausybės 
į s i p a r e i g o j i m a s .

Tvarus vartojimas – Lietuvos piliečių akimis

„jei aš įdėsiu savo vaikui morką į mokyklą pietums, o kiti vaikai atsineš šokolado, tai mano vaikas 
jausis blogai. Taigi geriau iškart savo vaikui įdėti šokolado ir žinoti, kad jis tikrai neišsiskirs iš kitų“

diskusijos dalyvio mintis

92%
lietuvių dalyvių rūpi 
tvaraus vartojimo 
klausimai.

57%
lietuvių dalyvių 
rinktųsi atstumą 
iki 10 km. keliauti 
nuosavu automobiliu.

36.99%
kitų šalių dalyvių 
rinktųsi atstumą 
iki 10 km. keliauti 
nuosavu automobiliu.

Pagrindinė priežastis – 
prastai išvystyta viešojo 
transporto ir 
dviračių infrastruktūra.

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 klausimams.

„jei nėra jokios šiukšliadėžės, tai tu šiukšlę numesi bet kur. Jei kažkas kitas numes, aš irgi numesiu“
diskusijos dalyvio  mintis    

46%
lietuvių teigia, kad 
geriausia paska-
ta keisti keliavimo 
pasirinkimą būtų 
lengvatinių paskolų, 
tvaresniam nuo-
savam transpor-
tui įsigyti, teikimas.

Atsakant į klausimą kam 
turėtų tekti pagrindinė at-
sakomybė dėl tvaraus var-
tojimo pokyčių buvo gali-
ma pasirinkti du atsakymo 
variantus.



Šis projektas buvo finansuotas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 

programos lėšomis, pagal paramos sutartį nr. 266649.
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Tvarus vartojimas – Lietuvos piliečių akimis

45%
dalyvių iš Lietuvos 
mano, jog švieti-
mas yra geriausia 
priemonė, siekiant 
pagerinti vartotojų 
informuotumą apie 
tvarų vartojimą.

64%
konsultacijos dalyvių 
palaiko ES siūlymą 
pereiti nuo pajamų 
mokesčių prie varto-
jimo mokesčių.

93%
dalyvių pasisako už 
griežtesnį reklaminių 
kampanijų reguliavi-
mą.

45%

86%
būtų linkę sava-
noriškai sumažin-
ti savo vartojimą 

48.84%

Išvados ir pasiūlymai
• Piliečiai ir bendruomenės yra pasiryžę prisiimti atsakomybę už tvarų vartojimą ir nori 
būti įtraukti į politikos formavimo procesus ateityje.
• Asmeninį pasiryžimą būtina sustiprinti aktyvia šviečiamąja, skatinamąja ir reguliacine 
valstybės politika.
• Siekiant pereiti prie tvaresnio vartojimo būtina jį padaryti kuo pigesniu ir paprastesniu – 
tiek patogumo prasme, tiek prieinamos informacijos prasme.
• Finansinės paskatos (subsidijos) yra svarbus veiksnys, galintis lemti tvaresnį vartojimą 
bei paskatinti pačių piliečių iniciatyvas.
• Daugiau dėmesio reikia skirti piliečių švietimui apie tvarų vartojimą įvairiuose lygmenyse 
– ypatingą dėmesį skirti mokinių švietimui, bet nepamiršti ir vyresnio amžiaus žmonių

39%
dalyvių maisto 
produktus renkasi 
atsižvelgdami į jų 
kainą.

50%
dalyvių  mano, kad 
siekiant skatinti tvarų 
vartojimą daugiau-
sia dėmesio reikėtų 
skirti informacinėms 
kampanijoms.

65%
diskusijos dalyvių 
mano, kad finan-
sinės pagalbos tei-
kimas, paremtų 
b e n d r u o m e n i ų 
iniciatyvas iš 
„apačios į viršų“.

d a l y v a v u s i ų 
k o n s u l t a c i j o j e 
piliečių norėtų da-
lyvauti panašiuose 
renginiuose.

79%

85%
dalyvių mano, jog 
susitikimo metu buvo 
pateikta vertingų 
minčių politikams

97%
visų dalyvių mano, 
kad tokio ir panašaus 
pobūdžio renginiai 
yra naudingi ir turi 
būti organizuojami 
ateityje.

iš jų – už reklaminių 
kampanijų, skati-
nančių perteklinį 
vartojimą (3 už 1 
kainą) uždraudimą.

visų pirma pradėtų 
nuo  maisto  produktų.
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