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Mokslininkai teigia, 
kad nykstant bioįvai-
rovei pasaulyje gali 
daugėti infekcinių 
ligų proveržių. Epide-

mijų gausėjimas sietinas ir su natū-
ralias gamtines rūšis keičiančiomis 
„egzotiškomis“. Manoma, kad dėl to 
ligos, kurios buvo būdingos tik tam 
tikriems regionams, lengvai tampa 
globalaus pasaulio dalimi. „Kyla ju-
dėjimas, kuriuo bandoma sugretinti 
epidemiologiją ir ekologiją“, – sakė 
EPA mokslininkė Montira Pongsiri 
(JAV aplinkos apsaugos tarnyba). 
Dar 2006 m. Peru atlikto tyrimo išva-
dos mokslininkams leido pastebėti, 
kad, didėjant deforestacijos laips-
niui, daugėja maliariją pernešančių 
moskitų. 
www.sciencedaily.com

Per beveik tris mė-
nesius vykusią akciją 
„Lašiša 2009“ aplin-
kosaugininkai nusta-
tė daugiau kaip tris 
šimtus aplinkosaugos 

reikalavimų pažeidimų, tarp jų 237 
– Mėgėjiškos žūklės taisyklių pažei-
dimai. Teko konfiskuoti beveik 7 km 
neteisėtai naudotų žvejybos tinklų.
Ši tradicinė traukiančioms neršti la-
šišoms ir jų nerštavietėms apsaugoti 
skirta akcija, kurią Valstybinė aplin-
kos apsaugos inspekcija šiemet su-
rengė jau devintą kartą, vyko dviem 
etapais. Pirmajame – nuo rugsėjo 1 
d. iki spalio 20 d. – daugiausia dėme-
sio skirta Baltijos jūros priekrantės, 
Kuršių marių, Nemuno deltos regio-
no ir upių, kuriomis į aukštupius mi-
gruoja lašišinės žuvys, apsaugai. Per 
antrąjį akcijos etapą – nuo spalio 1 
d. iki lapkričio 20 d. – aplinkosaugos 
pareigūnai kartu su neetatiniais ins-
pektoriais, policijos ir valstybės sie-
nos apsaugos tarnybos pareigūnais 
nepertraukiamai budėjo prie Neries, 
Žeimenos, Vilnelės ir Siesarties upių.
www.am.lt

Pasaulio meteorologi-
jos asociacija (WMO), 
remdamasi prelimi-
nariais duomenimis, 
skelbia, kad 2009-ieji 
gali būti penkti karš-

čiausi metai nuo 1985-ųjų. Itin dideli 
karščiai fiksuoti Centrinėje Afrikoje 
ir Pietų Azijoje. Sąlyginis šaltėjimas 
pastebėtas  tik Šiaurinėje Amerikos 
dalyje (JAV, Kanada).
www.wmo.int

JAV organizacija, 
testuojanti įvairius 
produktus (www.he-
althystuff.org), ištyrė 
apie 700 žaislų. Treč-

dalyje jų rasta sveikatai pavojingų 
toksinių medžiagų sankaupų. Mini-
mas švinas, gyvsidabris, kadmis, ar-
senas ir bromas.
www.healthystuff.org
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Atspausdintas ant ekologiško popieriaus.
Neskubėk išmesti, geriau pasiūlyk 
draugams arba atiduok perdirbti.

Andriaus ERMINO objektai “Eurostandartas”
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Popierius iš perdirbtos 
makulatūros - Papyrus
Spauda - UAB „Druka” - žaliausia 
spaustuvė

„Ozonas“- tai pirmasis ir vienintelis Lie-
tuvoje nemokamas periodinis visuome-
nės aplinkosauginio švietimo leidinys, 
skirtas ekologinių sprendimų, darnios 
raidos, ekologiškos kultūros plėtrai bei 
atsakingos gyvensenos skatinimui. Kar-
tu tai pagrindinis informacijos bei ver-
tybinių orientacijų sklaidos įrankis, pa-
siekiantis dešimtis tūkstančių žmonių, 
neabejingų ne tik asmeninei ekologijai 
(sveikatai, artimiausiai aplinkai ir asme-
ninei gerovei), bet ir globaliai ekologinei 
problematikai bei jos sprendimų paieš-
kai, siekiant  ne  tik nežalojančios, bet ir 
atkuriančios pažangos.

Leidinio misija – nuoseklus informaci-
jos skleidimas, visuomenės švietimas bei 

vertybių formavimas, skatinant atsakingą 
vartojimą, išteklių bei aplinkos tausojimą, 
alternatyvių ir aplinkai draugiškų sprendi-
mų ieškojimą bei įgyvendinimą.

Vienas svarbiausių leidinio prioritetų – di-
dinti visuomenės, viešo ir privataus sektorių 
atstovų bendradarbiavimą ir bendravimą, 
paremtą asmenine atsakomybe, nepriklauso-
mai nuo užimamų pareigų, socialinės padė-
ties, amžiaus bei išsilavinimo.

Pagrindiniai leidinio tikslai – užmegzti, 
vystyti ir palaikyti dialogą tarp eko entuzi-
astų, visuomenės, valstybės ir verslo; siekti 
atsakingos gyvensenos bei veiklos, ekolo-
ginio sąmoningumo; mažinti vartojimą ir 
neigiamus jo padarinius.

Esame dėkingi remiantiems „Ozoną“. 
Jūs taip pat galite tapti rėmėju. Susisiekite, 
ir mes pasiūlysime Jums geriausias ben-
dradarbiavimo sąlygas. Kontaktai: info@
ozonas.lt

Deklaruojate pajamas - paremkite „Ozo-
ną“.
Jei jūs deklaruojate metines pajamas, iki 
kiekvienų metų gegužės mėn. 1 d. galite 
paskirti 2 % pajamų mokesčio sumos.

Nuoširdžiai dėkojame parėmusiems 
mus 2009 m.
Iš Jūsų skirtų lėšų apmokėjome dalį spaudai 
užsakyto popieriaus bei dalį spaudos darbų. 

Mūsų duomenys 
paramai gauti:
Paramos gavėjo identifikacinis 
numeris (įmonės kodas): 
300125569

Paramos gavėjo pavadinimas: 
VšĮ “Kultūros idėjų institutas”

Registracijos adresas:
Pašilaičių g. 12A-10, Vilnius

Atsiskaitomosios sąskaitos 
numeris LT28 7044 0600 0574 0636

Remkite „ozoną“ – kursite švaresnę ateitį!

***
Kvapą gniaužiantys nuotykiai vaikys-
tėje buvo klajonės po pasaulio atla-
sus. Juose vėrėsi atogrąžų ir dykumų, 
margaspalvių paukščių ir egzotiškų 
žvėrių vaizdai, daugybė įsivaizduoja-
mų tautų su savitais aprangos stiliais, 
mistiniais tikėjimais, keista kulinarija 
ir būstais, socialine santvarka. Vėliau 
sužinojau, kad pasaulis iš tiesų yra 
vienodas, ar bent jau siekiama jį vaiz-
duoti uniforminį, pateikiant vieno-
dos informacijos srautą globaliuose 
visuomenės informavimo priemonių 
kanaluose, apgaubiant visų kultūrų 
atstovus vienodais korporacinių gi-
gantų prekių ženklais. 
Ramu ir tvarkinga. Net kraštovaizdis 
supanašėja, dygstant giminiškiems 
stiklo ir plieno pastatams... 

***
Kalbininkai skaičiuoja, kad įmanoma, 
jog lietuvių kalba egzistuos dar kokį 
šimtmetį. Viena vertus, galime nepa-
tikliai gūžčioti pečiais; antra vertus – 
apsižiūrėti, kaip praretėjusios mūsų 
draugų ar giminaičių gretos, kiek 
pasirenkančių darbą, mokslus ar šei-
mos kūrimą kitose šalyse. Galime ir 
savo kalbą pafiltruoti, t. y. pastebėti, 
kaip siaurėja mūsų pačių žodynas: kai 
kurie pasakymai net neįsivaizduojami 
jokia kita kalba, tik anglų, pvz.:  come 
on!, cool arba okay. Ir tie žodžiai var-
tojami nesąmoningai, natūraliai. 
Tiesiog taip yra. 

***
Įdomu tai, kad tautiškumas yra ir 
aplinkosauginių problemų spektre.
Mokslininkai, ieškantys aplinkai nau-

dingų sprendimų pačiuose įvairiau-
siuose sektoriuose (nuo žemės ūkio 
iki statybos), dažnai gręžiasi į konkre-
čių tautų patirtis. Pavyzdžiui, senųjų 
žemės ūkio praktikų atgaivinimas 
susijęs su pasipriešinimu monopoli-
nėms globalioms žemės ūkio kom-
panijoms. Sveikos mitybos judėjimai 
– ūkininkų turgeliai, sezoninių ir vie-
tinių vaisių bei daržovių prekyba – su-
siję su vietinių bendruomenių gaivi-
nimu ir tvirtinimu. Tautinio identiteto 
rekonstrukcijomis užsiima ir įvairių 
sričių kūrėjai. 
Tad ir mes, neatsilikdami, šį laikraščio 
numerį skiriame saviems dalykams.  

***
Tegu pasaulis lieka didelis ir margas, 
kupinas skirtybių, nes tik jų dialogo 
metu gali gimti prasmė.

lEIdINIo „ozoNAs“ IEŠkokItE:
VILNIUJE
„OLLO grindys“ salonuose:
Lukšio g. 32 (p.c. „Domus galerija“), Verkių 
g. 29, 3 korp.
„Fortas“ ir „Forto Dvaras“ restora-
nų tinkle:
Algirdo g. 17, Konstitucijos pr. 7a (p.c. 
„Europa“), Konstitucijos pr. 26 (restoranas 
Terraza, „Forum Palace“), Pilies g. 16, J. Ku-
biliaus g. 16, Saltoniškių g. 9 (p.c. „Pano-
rama“), Ulonų g. 1, Ukmergės g. 369 (p.c. 
„BIG“), Priegliaus g.1
„Coffee INN“ tinkle:
Vilniaus g. 17, Trakų g. 7, Pilies g. 10, Gedi-
mino pr. 9, Gedimino pr. 44, Didžioji g. 40, 
Saltoniškių g. 9 (p.c. “Panorama”)
„Vero Cafe“ tinkle:
Trakų g. 2, J.Jasinskio g. 16 (“Verslo trikam-
pis”), Ozo g. 25 (p.c „Akropolis“)
Kitose kavinėse:
„Balti drambliai”, Vilniaus g. 41
„Cafe de Paris“, Didžioji g. 1
„Cozy”, Dominikonų g. 10
„Baraca“ vegetarinė kavinė, 
Šv.Ignoto g. 12
„Barbacan“ boulingas, Bokšto g. 19
„Jalta“, Vykinto g. 17A
„Le Boheme“, Šv. Ignoto g. 4/3
„Mano guru“, Vilniaus g. 22/1
„ŠMC kavinė“, Vokiečių g. 2
„Sulčių baras“, Totorių g. 15
„Radharanė“, Ozo g. 18
Ekologiškų prekių parduotuvėse:
„Baroca“, Šv.Mykolo g. 14
„Eko studija“, Ozo g. 25 (p.c. „Akropolis“, 
priešais Maxima kasas), Konstitucijos pr. 16 
(p.c. VCUP, IIIa. prie įėjimo)
„Ekologiški produktai”, Antakalnio g. 78
„Rasakila“, Vito Gerulaičio g. 1
„Žalia žalia”, Šv. Stepono g. 6

„Weleda/Holos”, Užupio g. 4, Vito Gerulai-
čio g. 1
„Eko Banga“, Gedimino pr. 9, IVa (p.c. Ge-
dimino 9)
Knygynuose „VAGA“:
Gedimino pr. 50 („Knygų namai“), Gedi-
mino pr. 2 („Draugystė“), Gedimino pr. 9 
(p.c „Gedimino 9“), Didžioji g. 27 (Vers-
mė), Pilies g. 22 (Pilies), Ukmergės g. 369 
(p.c. BIG), Darbininkų g. 16 (Naujininkai), 
Pergalės g. 13/2 (Naujojis Vilnia), Ateities 
g. 20 (Mykolo Romerio universitete), Prie-
gliaus g. 1 (p.c Pupa), Liepkalnio g. 112 
(p.c. Maxima), Ozo g. 18 (p.c. OZAS).
KAUNE
„OLLO grindys“ salone, Savanorių pr. 
290
„Vero Cafe“ tinkle:
Karaliaus Mindaugo pr. 49 (p.c „Akropo-
lis“), Laisvės al. 75, Vilniaus g. 43, Vilniaus 
g. 18
Kitose kavinėse:
„Forto Dvaras“ restorane, Baršausko g. 
66A (p. c. „Molas“)
„Arbatinė/Sveikas maistas“, Laisvės al. 
99A
„Coffee INN“, Laisvės al. 72
„Morkų šėlsmas“, Laisvės al. 78b-1
„Radharanė“, Panerių g. 187
Ekologiškų prekių parduotuvėse:
„Sveiko maisto parduotuvė“, Savanorių 
pr. 214
Knygynuose „VAGA“:
Islandijos pl. 32 (p.c. MEGA), Savanorių pr. 
346 (p.c. SAVAS), Kovo 11-osios g. 22 (p.c. 
Girstupis)
KLAIPĖDOJE
„OLLO grindys“ salonuose:
Šilutės pl. 105a, Baltijos pr. 6a,( p.c. „SBA 
Idėjos namams“)
Kitose vietose:
„Cafe Kubu“, H.Manto g. 10

„Cukrainė“, Žvejų g. 17
„Tapo d’oro”, Sukilėlių g. 10 (Teatro a.)
I.Simonaitytės viešoji biblioteka, 
H.Manto g. 25
Knygynuose „VAGA“:
H. Manto g. 9, H. Manto g. 84 (p.c. Baltai), 
Taikos pr. 97 (Debrecenas)
ŠIAULIUOSE
Fortas“ ir „Forto Dvaras“ restora-
nų tinkle:
Tilžės g. 109 (p.c. „Saulės miestas“), Pra-
monės g. 6 (p.c „Bruklinas“)
„Vero Cafe“, Aido g. 8 (p.c „Akropolis“)
„Eko studija“, Aido g. 8 (p.c „Akropolis“, 
IIa, prie ledo arenos)
PANEVĖŽYJE
„Forto Dvaras“ restorane, Savitiškio g. 61 
(p.c. „Babilonas“)
„OLLO grindys“ salone, Klaipėdos g. 
143a, (p.c. „Babilonas II“)
ALYTUJE
„OLLO grindys“, Naujoji g. 50
DRUSKININKUOSE
„Forto Dvaras“, M.K. Čiurlionio g. 55
ORGANIZACIJOSE
„Šiaurės miestelio technologijų parkas”, 
J. Galvydžio g. 5/ Žygio g. 96, Vilnius
Mokslo ir technologijų parkas, H.Manto 
g. 84, Klaipėda
Ekologinis klubas „Žvejonė“, Taikos pr. 
42-3
BEI
ekologiniuose renginiuose ir projektuo-
se, konferencijose, seminaruose, susitiki-
muose, pas ekologiškus draugus, prenu-
meratorius, aukštojo mokymo įstaigose, 
mokyklose, savivaldybėse, ministerijose, 
savivaldybėse ir kt., taip pat elektroniniai 
leidinio numeriai PDF failais interneto 
svetainėje www.ozonas.lt 

Kviečiame prisijungti prie „Ozonosferos“, 
teirautis info@ozonas.lt

Kristina KUČINSKAITė 
editor@ozonas.lt

„Žmonių bendruomenės negali egzis-
tuoti be kultūros ir komunikacijos”, – 
prof. Juan Carlos Miguel de Bustos.

vIRtUvė

Čia žmonės, be kurių 
nesavanaudiškos pagalbos 
Ozonas nebūtų galėjęs augti ir 
tobulėti. Dėkojame jiems už laiką, 
už idėjas ir už moralinę paramą. 
Visi jie skirtingi – nuo studentų 
iki mokslininkų, bet vienijami 
idėjos propaguoti atsakingesnį ir 
aplinkai draugiškesnį gyvenimo 
būdą.

Vita Surdokaitė
Miglė Anušauskaitė
Donata Radžiūnaitė
Agnė Toleikytė
Reda Mikėnaitė
Vilija Ivanauskaitė
Raminta Indrašiūtė
Justė Jagminaitė
Marijus Širvinskas
Vaida Olšauskytė Skorupskienė
Aistė Paulina Virbickaitė
Gintarė Jonušauskaitė
Asta Audzijonytė
Inga Babelytė
Ingrida Andrulytė
Rasa Buslavičienė
Vilius Kurauskas
Vincas Grigas
Kristina Adomaitytė
Simona Vaitkutė
Justina Vinokurova
Aurimas Stabinis
Ūkininkas Edmundas Henrikas 
Jastramskas
Ūkininkas Vynantas
Vaida Apanavičiūtė

P.S. Mūsų lentoje visada yra vietos 
naujiems bičiuliams. Jie visada lau-
kiami ir mylimi



Ozonas 2009/9 (25) www.ozonas.lt
tema / 3

Nuotr. Arno Usevičiaus

lIEtUvIŠkI MAIsto PRodUktAI – kodėl IR kAIP JUos RINktIs
Žiūrėdama į parduotuvių lentynose gulinčią, iš 
įvairiausių šalių atvežtą, produkciją galvoju, ar šią 
dieną vis dar svarbus lietuviškas maisto gaminys. Šiais 
metais „TNS Gallup“ atliko rinkos tyrimą ir nustatė, 
kad 91% vartotojų Lietuvą renkasi kaip patraukliausią 
maisto produktų kilmės šalį. Sutikite, procentas tikrai 
nemažas ir, tikėtina, suformuotas ne vien stereotipų 
ar patriotinių jausmų, bet ir objektyvių produkcijos 
savybių. Tą patvirtina ir Nacionalinio maisto ir veteri-
narijos rizikos vertinimo instituto vadovas Jonas Mi-
lius. Anot jo, pirkdami legaliose prekybos vietose visada 
įsigysime kokybišką produktą. Rinktis lietuvišką maisto 
gaminį ar ne – kiekvieno asmeninis reikalas.

stiprinama šalis
Pirkdami savų maisto gamintojų 
produktus prisidedame prie Lie-
tuvos augintojų ir produkcijos 
perdirbėjų sektoriaus gyvybingu-
mo bei aprūpinimo maistu šalies 
viduje. Vienas Europos Parlamento 
nurodomų prioritetų yra būtent 
žemės ūkio gamybos skatinimas ES 
viduje. Didžiulės lėšos skiriamos sie-
kiant išvengti maisto stygiaus pavo-
jaus ir užtikrinti ES ūkininkų pozicijas 
pasaulinėje rinkoje. 
Pritaikius Europos Sąjungos paramą, 
sparčiai modernizuojamas ir Lietuvos 
žemės ūkis: didinamas jo konkuren-
cingumas, rūpinamasis aplinka ir 
kraštovaizdžiu, gerinama gyvenimo 
kaime kokybė. Parama žemės ūkiui 
jau davė ir savo vaisių: Europos 
Komisijos atstovybės vadovo Kęstučio 
Sadausko teigimu, „dabartinės 
ekonominės krizės metais žemės 
ir maisto ūkis yra vienas iš galimų 
ekonomikos proveržio sektorių“, 
o eksportas, lyginant 2004-uosius 
ir 2008 metus, išaugo tris kartus. 
Tačiau dėl krizės planuojama smarkiai 
mažinti valstybės paramą tolesnėms 
žemės ir maisto ūkio plėtros pro-
gramoms bei tiesioginėms ūkininkų 
konkurencingumą didinančioms 
išmokoms. SEB makroekonomikos 
analizėje tvirtinama, kad šiais metais 
jau prasidėjo lietuviškų maisto 
gaminių eksporto mažėjimas. Taigi 
šiuo metu savų vartotojų palaikymas 
žemės ūkio ir maisto produktų gamin-
tojams labai reikalingas.   

Prekybos centrų stabdys
Vienas iš patogesnių būdų „paremti“ 
savą gamintoją yra dairytis lietuviškos 
produkcijos didžiuosiuose prekybos 
centruose. Tačiau Europos Parlamento 
(EP) ataskaitoje nurodoma, kad būtent 
didieji centrai, naudodamiesi turima 
perkamąja galia, tiekėjams nustato 
ypač nepalankias sąlygas. Teigiama, 
jog per 50 metų Europos gamintojų 
gaunama mažmeninės maisto prekės 
kainos dalis smarkiai sumažėjo (nuo 
maždaug 50 % iki 7 % Jungtinėje 
Karalystėje ar 18 % Prancūzijoje). Anot 
EP Žemės ūkio reikalų komiteto nario 
Gintaro Didžioko, Europoje už maisto 
produktus galutiniam pirkėjui patei-
kiama kaina iki 5 kartų viršija žaliavos 
pardavėjų pajamas. Prekybos cen-
trai savo tiekėjus spaudžia įvairiomis 
priemonėmis: pageidavimais prekes 
parduoti už kainą, nepadengiančią 
produkto savikainos, grasinimais 
išbraukti iš prekybos sąrašo, specialiais 
papildomais mokesčiais (už tam tikro 
prekės ženklo naudojimą, įtraukimą į 
prekybos sąrašą ar garantuotą prekių 
pardavimą), nuolaidų jau parduotai 
produkcijai taikymu atgaline data, 

rinkliavomis mažmenininkų reklamos 
išlaidoms padengti arba reikalavi-
mais tiekti išskirtines prekes. O tarp 
didžiųjų prekybos centrų vykstantis 
kainų karas ne tik neigiamai veikia 
žemės ūkio ir gamintojų sektorių, bet 
ir produkcijos kokybę. 
Siekiant suvaldyti šią situaciją, 
siūloma sukurti sistemą kainų skaid-
rumui užtikrinti, o kol tai nutiks, kiek-
vienas gali prisidėti prie produkcijos 
platintojų koncentracijos mažinimo, 
stengiantis remti smulkiuosius žemės 
ūkio produktų perdirbėjus ar perkant 
tiesiogiai iš ūkininkų.

Aplinkai draugiškas pasirinkimas
Vietos ūkininkų produkcijos var-
tojimas dažnai rekomenduoja-
mas ekologiško gyvenimo būdo 
šalininkams. Ūkininkų produkciją 
perkant mieste veikiančiuose turguo-
se ar iš nelabai toli įsikūrusių ūkių, 
sumažėja transportavimo išlaidos, 
o išvengiant produktų pakavimo 
tarpininkų, sunaudojama mažiau 
medžiagų. Nedirvonuoja vietiniai lau-
kai, be to, kaimo gyventojai skatinami 
pereiti nuo produkcijos pardavimo 
prie perdirbimo. Anot kaimo reikalų 
komiteto pirmininko Edmundo Pu-
pinio, Europos Sąjungoje 13,3 % 
ūkininkų užsiima įvairiomis papildo-
momis veiklomis, iš jų – 6,8 % žemės 
ūkio produkcijos perdirbimu, o Lietu-
voje atitinkamai 1,2 % ir 0,2 %. Taigi, 
mums dar toli iki ES vidurkio, tačiau 
tikėtina, jog, išaugus vartotojų pa-
klausai, didės ir pasiūla (tuo labiau, 
kad šiuo metu ūkininkų veiklų dife-
rencijavimui teikiama ir ES parama).  
Perkant tiesiogiai iš ūkininkų, palaiko-
mas dialogas tarp miesto ir kaimo, o 
rinkos dalyvius sieja šiltesnis ryšys. 
Be to, paprastai ūkininkų siūlomas 
maistas neturi sintetinių konservantų 
ar dažiklių, todėl jis ir sveikesnis, ir 
skanesnis. Tikėtina, kad ūkininkas, 
iš kurio perkate ne pirmą kartą, 
produktą pritaikys pagal jūsų pagei-
davimus (pavyzdžiui, jūsų prašomais 
prieskoniais pagardins sūrį).

Turbūt svarbiausia, siekiant remti 
Lietuvos ūkio ir maisto gamintojų 
konkurencingumą ir ilgaamžiškumą, 
yra panorėti, o tada atsiras ir būdai, 
patogūs tiek vartotojams, tiek 
gamintojams. Pavyzdžiui, daržovių 
krepšelius iš ūkininko daržo galima 
užsisakyti į darbo vietą, susitarus su 
keliais kolegomis (mažėtų pristatymo 
kaina ir transportavimo išlaidos). Pasi-
tarus mokyklos tėvų taryboje galima 
valgykloje naudoti šviežius vaisius ir 
daržoves. Yra ir daugiau galimybių 
prekiauti vietinių ūkininkų produk-
cija (pavyzdžiui, prie prekybos centrų 
MAXIMA ūkininkai jau pardavinėjo 
pieną, o viename iš jų net stovėjo 
naujoviškas pieno pilstymo aparatas, 
veikiantis įmetus monetą). Jei pietau-

ūkininkai internete
Nuolat skubantys, tačiau norintys pirkti Lietuvos ūkininkų produkciją, gali tai padaryti ir internetu. Tinklapyje http://
ekologiskiproduktai.lt galima užsisakyti ne tik sertifikuotų maisto gaminių, bet ir prekių pirčiai, buitinės chemijos. 
Šiuo metu produktai pristatomi Vilniaus ir Kauno gyventojams; šiuose miestuose svetainės kūrėjai turi ir nuolat 
veikiančias parduotuves. Klaipėdos gyventojai ūkininkų produkcijos gali įsigyti apsilankę http://www.tukis.lt/ 
Ši svetainė dar tik pradeda savo veiklą, tačiau tikėtina, kad išaugus vartotojų susidomėjimui, didės ir tinklapyje 
siūlomas asortimentas.

jantys viešose maitinimo įstaigose 
dažniau rinktųsi Lietuvos ūkininkų 
augintą produkciją naudojančią 
virtuvę, tokius produktus imtų naudo-
ti ir daugiau maisto gaminimo įstaigų. 

Donata RADŽIŪNAITė
donata.radziunaite@yahoo.com
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„ūkininkų turgeliai“
2008 metais, siekiant suteikti ūkininkams daugiau konkurencingumo bei galimybę už savo darbą gauti aukštesnį 
atlygį, buvo pradėta Žemės ūkio rūmų iniciatyva „Lietuvos ūkininkų gaminamos produkcijos propagavimas 
mugėse“. Projekte dalyvaujantiems ūkininkams padedama perdirbti savo produkciją ir ją realizuoti, o specialių 
turgelių pirkėjai yra tikri, kad gaus natūralų ir tikrai lietuviškame ūkyje užaugintą gaminį. Nuo 2009 m. projektas 
įgavo „Ūkininkų turgelių“ pavadinimą, pirkėjai gali lankytis mobiliuose (keičiančiuose savo vietą mieste) turgeliuose 
ir jau tapusiuose tradiciniais savaitgalio ūkininkų turguose (daugiau informacijos apie projektą „Ūkininkų turgeliai“ 
ir pardavimo vietas internete: http://www.zur.lt ). 
Specialūs natūralia produkcija prekiaujančių ūkininkų turgeliai kuriami ir privačia iniciatyva. Pavyzdžiui, turgaus 
Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projekto steigėjas – ūkininkas Mykolas iš Panevėžio. Panevėžyje mobilieji turgeliai taip 
pat kuriami pačių ūkininkų pastangomis. Produkcijos kokybė čia kontroliuojama, o kaina dažnai (dėl sumažėjusių 
tarpinių grandžių tarp gamintojo ir vartotojo) žemesnė nei parduotuvėje. Produkcijos kokybę užtikrinti stengiasi ir 
patys ūkininkai – norėdami, kad pirkėjai sugrįžtų, saugodami gerą pardavimo vietos vardą. Dažnai ne tik savo prekę 
prižiūri, bet ir kaimynui nuvilti pirkėjų neleidžia. Vartotojams stengiamasi siūlyti kuo įvairesnį asortimentą (skirtingų 
mėsos, pieno, duonos produktų, aliejaus, medaus ir kt.). 
Jei specialių turgelių netoli jūsų nėra, galima bandyti šiltesnį ryšį su pardavėju užmegzti pačiame turguje, pasik-
lausti, kur ir kaip produkcija auginta. Be to, ūkininkų prekyvietę organizuoti galima ir patiems, nes, anot „Ūkininkų 
turgelių“ projekto koordinatoriaus M. Maciulevičiaus, galinčių prekiauti ūkininkų yra, tik dažnai jiems trūksta laiko 
užsiimti prekybos organizavimu.

„tatulos“ programa
Kalbant apie ekologiškesnį vartojimą būtina paminėti „Tatulos“ mini turgelius ir muges, kurie skiriasi tuo, jog pirkėjui 
siūlo ne tik natūralų, bet ir būtinai sertifikuotą ekologišką produktą (http://www.organic.lt). Remiantis ekologinės 
gamybos sertifikavimu ir kontrole užsiimančios VšĮ „Ekoagros“ apibrėžimu, ekologiškas produktas išsiskiria ne tik 
savo savybėmis, bet ir auginimo ar apdorojimo būdu, ekologinės gamybos sistemą taikant praktikoje. Ūkininkai 
vietoj sintetinių trąšų, pesticidų ar kitų techninių medžiagų žemę gerina organinėmis trąšomis ar sėjomaina, o 
kenkėjus naikina biologinėmis priemonėmis. Išsaugoma rūšių įvairovė ir ekologinis balansas aplinkoje bei darnus 
ryšys tarp augalininkystės ir gyvulininkystės veiklų. Tokiu būdu išauginami ne tik sintetinių cheminių medžiagų, 
hormonų ar antibiotikų neturintys produktai, bet ir nedaroma žala aplinkai. Ekologiški produktai negali būti 
genetiškai modifikuoti. Daugeliui pirkėjų kyla įtarimų, ar pardavėjai negali manipuliuoti savo siūlomų produktų 
„ekologiškumu“. Anot „Ekoagros“ kokybės vadovo Tomо Demeikio, visa sertifikuota lietuviška ekologiška produk-
cija turi būti pažymėta „Ekoagros“ ženkliuku. Nesupakuota ir dėl to nepažymėta tokia produkcija gali prekiauti tik 
sertifikuotų ūkių savininkai. Neturintieji laiko ar galimybių apsilankyti „Tatulos“ programos prekybos vietose, VšĮ 
„Ekoagros” sertifikuotų kokybiškų produktų jau gali nusipirkti ir didžiuosiuose prekybos centruose.

Išskirtinė kokybė
Dar vienas dėmesio vertas prekinis ženklas yra “Išskirtinės kokybės produktas”, ženklinantis gaminius, pasižyminčius 
gamybos ar perdirbimo proceso natūralumu, aplinkos tausojimu bei ypatingomis maistinėmis savybėmis. Tokių 
produktų dar nėra daug, tačiau vartotojams jau dabar yra siūloma tokios vištienos, medaus bei kelių rūšių daržovių. 
Rinkdamiesi šiuos gaminius ne tik gautumėte sveikesnį ir maistingesnį produktą, bet ir prisidėtumėte prie gamtai ir 
žmogui draugiškesnės produkcijos įsitvirtinimo rinkoje. 
Taip pat Lietuvos gamintojai skatinami sertifikuoti savo gaminius ES kokybės ženklais. Vienu iš jų, „Garantuotas tradi-
cinis gaminys“, jau žymimas lietuviškas skilandis, gaminamas iš tradicinių žaliavų, iš kartos į kartą perduodamu būdu. 
Tikimasi ateityje sulaukti produktų su prekiniais ženklais: „Saugoma kilmės vietos nuoroda“ ir „Saugoma geografinė 
nuoroda“. Galiausiai, planuojama, kad iki 2010 metų patvirtinus naują ES ekologiško produkto atpažinimo ženklą, jis 
bus taikomas visiems ES pagamintiems ekologiškiems produktams, nurodant produkto kilmės šalį, sudedamąsias 
dalis ir sertifikavusią instituciją. Taigi vartotojui bus aišku, kuris produktas (ar jo sudedamosios dalys) gamintas jo 
gimtojoje šalyje.

Nuotr. Mistagregory
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RūPEstIs APlINkA – įžodINtAs, bEt NEįdARbINtAs
„Žmogaus sėslumas – svarbi sąlyga būti ekologiškam. Tačiau net jeigu lietuvis yra sėslus, jo 
darnaus sugyvenimo su savo aplinka nuostatas nugali nelemti baudžiauninko instinktai“, – 
sako etnologė, tautos savasties tyrinėtoja Gražina Kadžytė.

Dabartinis „ipodais“ 
apsikarstęs ir saldainio 
gabalėlį į tris popierėlius 
vyniojantis žmogus, be 
abejonės, – atitrūkęs nuo 
gamtos, praradęs su ja 
pirmapradį ryšį. Gamta 
postindustriniam žmogui – 
tai jau ne namai, o išteklių 
ir rekreacijos šaltinis. Tačiau 
netikslu teigti, kad prieš 
šimtmečius viskas buvo ki-
taip, mano G. Kadžytė.
Galima numanyti, kad tokių 
kaip Vinco Krėvės apsakymo 
„Skerdžius“ herojus Lapi-
nas, miręs nukirtus Grainio 
liepą, būdavo tik vienetai. 
„Baudžiauninkai buvo nus-
tumti nuo nuosavybės ir 
nevertino to, kas buvo ne jų. 
Todėl ir mišką ne nuodėmė 
pasikirsti“, – sako etnologė.

Anot mokslo, anais laikais 
klajoklių gentys nusiaubdavo 
savo gyvenamąją aplinką, kai 
sėslieji ja rūpindavosi. koks buvo 
lietuvis – alinantis ar sugyve-
nantis?
Tarp dabarties lietuvių rastume ir 
klajoklių, ir sėsliųjų. Yra žmonių, 
neturinčių savo vietos, kurie eina, 
pameta ir netgi apėję ratą randa 
savo pačių šiukšles. Tačiau ir sėslieji 
žmonės skirtingi: vieni turi ribotą 
akiratį – jie apsitveria tvora ir už jos 
meta šiukšles, kiti mąsto plačiau – 
suprasdami, kad už jo sodybos yra 
laukas, miškas, kad viskas priklauso 
ir ateisiantiems.
Apie pastarąjį tipą poetas satyrikas 
Gediminas Astrauskas yra parašęs 
eilėraštuką, kurį vis kartais prisi-
menu: 
O, žmogus žmogus – protingas,
Ir galingas, ir kilnus,
Gamtai baisiai reikalingas –
Toks nepaprastas sūnus.

Na, padauža, tu, padauža,
Paūgės – apsigalvos,
Kad tiktai nekurtų laužo
Jis ant Motinos galvos.

Na, švaistūnas – tai švaistūnas,
Bet subręs, susiprotės,
Kad jos dukterys ir sūnūs
Gali likt be ateities.
Tačiau lietuviui yra labiau būdinga 
savo vaikams palikti ką nors mate-
rialaus. Aš suprantu, kad mano so-
dyba – tai mano, ir tik tiek.

Išeitų, kad vidutinis lietuvis yra 
sėslus, bet siauro akiračio?
Taip, jis apsitveria tvora. Lietuviui 
labai svarbus nuosavybės jausmas. 
Vadinasi, visos Lietuvos idėjos turėtų 
susidėlioti kaip mozaika iš lokalių 
idėjų. Todėl būtų gerai, jei atgimtų 
bendruomenės – kaimų, miestelių, 
miestų, mikrorajonų.  Tokį plotą 
lietuvis dar gali suvokti kaip sau 
reikalingą, artimą nuosav ybei, todėl 
gražintiną bei puoštiną.

Net istoriniai šaltiniai liudija, kad 
žmogus pirma pasirūpindavo namu, 
šiluma, o tik paskui – sodu.

ką tai rodo?
Kad deklaruojamos gamtos pajau-
tos vis dėlto mažoka. Jos netrūksta 
žodžiuose, tekstuose, tautosakoje: „Ko 
liūdi, putinėli/ Ko liūdi, bernužėli?“ 
arba „Augo girioj ąžuolėlis/ Pas tėvelį 
sūnaitėlis“ – kaip matome, žmonės 
lyginami su medžiais. Tačiau praktiškai 
tos pajautos ima ir pritrūksta, nes 
žmogus labiau rūpinasi kasdiene 
buitimi.
Mane pačią labai nustebino patarlė, 
kurią radau tautosakos archyve: „Mes 
visi – Adomo vaikai, o miškai – Adomo 
plaukai“.

Mįslinga patarlė...
Tai būdavo už valstybinio miško 
kirtimą be leidimo teisiamų 
baudžiauninkų pasiteisinimas. Juk 
miškas yra ne pono, o Dievo, todėl 
jiems priklauso.

ką tokia baudžiauninkų nuos-
tata sufleruoja apie jų požiūrį į 
aplinką?
Kalbant apie jų nuostatą, dar gali-
me pridėti ir Antano Baranausko 
„Anykščių šilelį“. Matome, kad iš 
pradžių, prie Caro valdžios, šilelį kirto 
ir vežė svetimi. Tačiau XX a. pirmoje 
pusėje, sukūrus Lietuvos Respubliką, 
miškai ir toliau kertami. 
Tai matydamas „Anykščių šilelio“ 
parodiją sukūrė Teofilis Tilvytis: 
„Miškan, būdavo, eini, tai net akį ve-
ria / Čia girininkas medžioja, eigulys 
pusbonkį geria“... Nors deklaruojamas 
idealistinis santykis su mišku, bet jis 
naikinamas dėl praktinės žmogaus 
veiklos.

vadinasi, nesvarbu valdžia, – lie-
tuvio mentaliteto tai nekeičia.
Taip, nors miškas saugomas, bet ne 
nuodėmė jį pasikirsti. Antai, antrą 
kartą atkūrus Lietuvos valstybę, at-
statoma ir nuosavybė. Pradėta grąžinti 
žemė, bet ką pirmiausia su ja daro?..

Parduoda mišką.
Baisiausiai. Net jeigu tai jau nuosavas 
miškas ir būtų galima jį auginti. Reika-
lus pakeičia nebent tai, kad lietuviai 
mėgsta gyventi pagal projektus: jeigu 
kas nors pažada pinigų, tai jie iš karto 
pradeda aktyviai mąstyti.

kalbate apie Europos sąjungos 
fondų paramą miškams atsodinti?
Būtent. Tačiau jeigu žmogus yra savo 
žemėje šeimininkas, tai savaime 
turėtų savo mišką atsodinti, tam 
nereikėtų europinių pinigų. Žinau tai 
iš savo tėviškės pavyzdžio – prie mūsų 
namų visuomet augo nuolat atsodi-
namas pušynėlis.

Ar skyrėsi mūsų istorinių 
visuomeninių sluoksnių – 
valstiečių ir bajorų – požiūris į 
savo aplinką?
Taip, ir tai gerai matyti Adomo 
Mickevičiaus poemoje „Ponas Tadas“. 
Bajoras buvo tas, kuris turėjo savo 
tėvoniją, savo žemę ir tą paveldą 
labai saugodavo. Giminei svarbiau-
sia būdavo turėti gerą mišką, kuria-

me medžiodavo vienos arba dviejų 
savaičių viešnagėn atvykę svečiai. Juk 
neparodysi bet kokio miško. Prie dvarų, 
o ypač kunigaikštiškų, net būdavo 
įvairių pareigybių, besirūpinusių vien 
tik miškais: sokai, jėgeriai ir daugybė 
kitų. Taigi, prižiūrėtas miškas tarnau-
davo bajorų statusui ir reprezentacijai.
O baudžiaviniai valstiečiai buvo nus-
tumti nuo nuosavybės ir nevertino to, 
kas buvo ne jų.

kuriuos iš anuometinių papročių 
būtų galima priskirti ekologinei 
elgsenai? Antai, atiduoti likučius 
nuo maisto kiaulėms – turbūt 
tinkamas antrinių žaliavų panau-
dojimo pavyzdys.
Pirmiausia, žmonės gyveno taupiau. 
Štai dabar sėdime prie autentiško 
Jono Basanavičiaus stalo (pokalbis 
vyko Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institute, – aut. past.). Prie šito paties 
jis sėdėdavo ir Lietuvoje, ir Bulgari-
joje: jeigu jau įsigijo baldą – tai gerą 
ir visam gyvenimui. Dabar pjuvenų 
plokščių staliukai sugriūva po kelerių 
metų.
Būdavo tokie balandžio 1-osios bernų 
kvailiojimai: ant stogų užkeldavo 
akėčias ar vežėčias. Šitaip parody-
davo, kad kuris nors iš kaimynų gy-
vena netvarkingai, kad pasibaigus 
darbams, užėjus rudens šalnoms, pa-
dargai nebuvo įvežti pastogėn arba 
pridengti. Tokia būdavo pokštininkų 
„sanitarinė komisija“.
Tvarkymosi talkos vykdavo ne 
tik balandį. Rudenį, kai viskas jau 
sutraukta po stogu, į rūsius, aruodus, 
vežimines, prisimenami tie, kurie 
buvo prieš mus. Taigi – Vėlinės ir jų 
ritualai.
Dar XIX a. prie kiekvieno kaimo dunk-
sojo kapinaitės. Jos šimtmečius gy-
vuodavo, užimdamos tokį patį plotą. 
Tose kapinaitėse kiekviena kaimo 
šeima turėdavo savo kapavietę, kurią 
ženklino kryžius. Anuomet ramiai 
nugyvendavo viena karta, kita, o kol 
ateidavo dar vienos kartos saulėlydis, 
toje žemėje palaikai jau būdavo 
sudūlėję, ir trečia karta būdavo laido-
jama ten pat. Šeimos vyrų priedermė 
buvo rūpintis mediniais antkapiniais 
kryžiais. Kai jie sutrešdavo, būdavo 
sudeginami. Iš tiesų į kapines per 
Vėlines Dzūkijos žmonės nešdavo ne 
žvakes ir ne žibintinėlius, o kurdavo 
laužus. Surinkdavo šakas, nugriuvu-
sius kryžius, sausus lapus ir – į Vėlinių 
laužą. Tuomet pavasarį, po žiemos 
polaidžio, pelenui susigėrus į žemę, 
ji tapdavo derlingesnė – medžiai ir 
krūmai gražiau sužysdavo. Tai buvo 
gražu. Dabar po Vėlinių už kapinių 
tvoros lieka šiukšlynas, beveik pi-
liakalnis.

lietuvis ekologiškiau galvoti ir 
elgtis imdavo mirties akivaiz-
doje...
Yra tokių užuominų ir kituose 
papročiuose, tačiau iš tiesų mirties 
akivaizdoje pasidarai protingiausias, ir 
nėra ko čia baidytis.
Ekologinių nuostatų randame visame 
kalendoriuje. Štai ateina Kūčios 
ir Kalėdos. Kiek dabar prikertama 
eglučių? XIX–XX a. sandūroje Ieva 
Simonaitytė rašė apie Evės norą 
turėti eglutę namuose, ir kaip visi ją 
atkalbinėja: kam per tokį šaltį važiuoti 
netikrų blizgučių, kai aplink tiek daug 

paties Dievalio papuoštų medžių (kal-
bama apie gražiai apsnigtą pušyną). 
Eglutės į namus atėjo į Kauną tik 
prieš Antrąjį pasaulinį karą, o kaime 
įsitvirtino dar vėliau.
Manau, apsivalymas per peleną yra 
užsilikęs ir žemaitiškoje Užgavėnių 
tradicijoje.

kaip manote, kurie iš jūsų minėtų 
ekopapročių išliko iki šiol, o kurie 
jau negrįžtamai prarasti?
Daugiausia kalbėjome apie santykį su 
medžiu ir ugnimi. Ryšys su pastarąja 
dar neprarastas: juk prie laužo žmonės 
suartėja, net jų mintys pasikeičia. Lie-
tuvio požiūris į medį svyruoja tai į 
vieną, tai į kitą pusę.
Bet dar yra vanduo. Anksčiau jis 
būdavo šventas, legendomis api-
pintas, o dabar santykis su vandeniu 
perdėm vartotojiškas. Matyt, žmogaus 
ir vandens santykis yra  labiausiai 
pažeistas.

Atsimenu, prieš beveik 20 metų su 
jaunimo bendrija „Lituanica“ buvome 
nuvažiavę į kaimus Saratovo stepėse, 
kur gyveno lietuvių tremtiniai. Tuo-
met ištremtų sukilėlių palikuonis Jur-
gis Jankūnas vieną vakarą pasakė: 
„Nė viena valdžia mano gyvenimu ir 
duona nepasirūpins.“
Šitai mes ir matėme Saratovo guberni-
joje. Tremtinių sūnų įkurtame kaime 
buvo iškastas prūdas, į kurį kadaise ei-
davo maudytis. Telkinys mums padarė 
didelį įspūdį: apsodintas medžiais, iš 
iškastos žemės aplinkui suformuoti 
kalneliai – gabalėlis tikro lietuviško 
peizažo!
Mūsų tautosakoje yra daug gamtos 
filosofijos ir išminties – būtent san-
tykis su gamta darė įtaką visiems 
mūsų papročiams. Tačiau meluotume, 
jeigu sakytume, kad anuomet viskas 
buvo gražu ir šventa. Papročiai rodo, 
kaip turime elgtis, kad būtų gražu ir 
šventa.

Marijus ŠIRVINSKAS
Marijus.xanga.com

Nuotr. Marijus Širvinskas
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į RYtUs NUo RoJAUs: tYRINėtoJos PožIūRIs į lIEtUvos 
PolItIką, IstoRIJą IR gAMtą

...Devintą XX amžiaus dešimtmečio pabaigą galima laikyti savotišku lūžiu: tada keitėsi 
tautinės valstybės aplinkos ir politikos suvokimas, įkūnijantis gamtos ir visuomenės 
sąveiką. Tuo metu, kai žalieji ir kitos grupės Lietuvoje protestavo už ekologinį 
teisingumą ir nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, Vakarai ėmė globaliu mastu 
domėtis aplinkosaugos problemomis. 1988 metais Jungtinių Tautų Aplinkosaugos 
programos įsakymu buvo sukurta Tarpvyriausybinė grupė klimato kaitos klausi-
mams nagrinėti. Nuo to laiko aukščiausio lygio susitikimai, – nuo garsaus Rio de 
Žaneiro susitikimo ir Kioto protokolo iki Kopenhagos susitikimo – šaukiami svarstyti 
žmogaus poveikio aplinkai klausimus. Svarbu tai, kaip mes suvokiame aplinką ir su 
ja sąveikaujame.

Lietuvoje aplinkosauginis judėjimas 
retai virsta dideliais protestais prieš 
globalizmo ar valstybės politiką, kaip 
tai buvo Atgimimo laikais; žmonės 
tapo pilietiškai apatiški. Aplinko-
sauginis aktyvumas vis labiau virsta 
individualia veikla, išreiškiama – kiek 
ironiškai – vien vartojimo bruožais, 
pvz.: perkant aplinkai nekenkiančius 
produktus ir maistą, naudojant 
mažiau vandens ir elektros arba per-
dirbant panaudotas medžiagas. Deja, 
tyrinėjimų apie tai, ką šios naujos 
aplinkosauginio aktyvumo formos 
reiškia žmonėms, kaip piliečiai su-
vokia aplinką ir kokios šio poslinkio 
link individualios atsakomybės sau-
gant gamtą pasekmės, beveik nėra. 
Kaip tai formuoja dabartinį gamtos ir 
visuomenės sąveikos suvokimą Lietu-
voje?  
Praeitą vasarą atvažiavau į Lietuvą 
tyrinėti šių klausimų savo baigiama-
jam magistro darbui. Norėjau suvokti 
šiuolaikines gamtos sampratas ir 
požiūrius į aplinkosauginį judėjimą. 
Mane ypač domino tai, ką žmonės 
laiko Lietuvos gamtos tvarkytojais bei 
prižiūrėtojais ir kodėl. Buvo įdomu ir 
tai, kodėl šalyje trūksta plataus masto 
aplinkosaugos judėjimo. 
Visą vasarą susitikinėjau ir bendravau 
su aktyviausiais nevyriausybinių 
aplinkosauginių organizacijų nar-
iais, specializuotų leidinių da-
lyviais, aplinkosauginių klubų na-
riais, žmonėmis, dalyvavusiais ir 

dalyvaujančiais žaliųjų veikloje, į 
aplinkos apsaugą orientuotų verslų 
savininkais ir eiliniais piliečiais. Savo 
tyrime panaudojau ir nemažai antrinių 
šaltinių – knygų, mokslinių darbų ir 
laikraščių straipsnių. Po daugybės in-
terviu prieš akis iškilo intriguojantis ir 
gana prieštaringas Lietuvos aplinkos 
ir aplinkosaugos vaizdas. 
Akivaizdu, kad gamta ir peizažas (is-
torinis, kultūrinis, politinis) yra pa-
grindinis lietuvių tapatybės politikos, 
t. y. to, ką reiškia būti lietuviu, dėmuo. 
Tačiau kalbant apie valstybinę politiką 
reikia pastebėti, kad žmonės netiki 
politikų gebėjimu ką nors esmingo 
nuveikti aplinkosaugos srityje. Dau-
guma apklaustųjų teigė, kad valstybės 
parama būtina siekiant pagerinti gam-
tos ir visuomenės sąveiką (pvz.: geri-
nant perdirbamų atliekų surinkimą, 
statant tam skirtus konteinerius pa-
togiose vietose arba kuriant daugiau 
gamtos draustinių). Respondentai 
pripažino savo nusivylimą valstybe 
ir valdančiųjų atsakomybės trūkumu 
ir manė, kad protestuoti ar įsijungti 
į politinės organizacijos veiklą yra 
beprasmiška. 
Apibūdindami gamtą, mano infor-
mantai suskilo į dvi panašaus dydžio 
priešingas stovyklas: tuos, kurie 
laikė gamtą užteršta, ir tuos, kurie 
manė ją esant gražią. Buvo keletas 
žmonių, teigusių, kad gamta yra ir 
graži, ir kartu užteršta: „žalia, užteršta“, 
„graži, bet purvina“. Manyčiau, kad 
šitoks priešingų požiūrių derinimas 
susijęs su dviem socialinio pasaulio, 
įsitvirtinusio gamtoje, aspektais: 

kultūriniu, kuriame lietuviai suvokia-
mi kaip esantys arčiau žemės (juk 
tai paskutinė Europos šalis, priėmusi 
krikščionybę), ir politiniu, kuriame 
aplinkos užterštumą lėmė tiek Lie-
tuvos teritorijos okupacija, tiek 
perėjimas į posovietinę ekonomiką.
Vienas iš pačių įdomiausių atsakymų, 
kurį paanalizuosiu plačiau, susijęs su 
klausimais apie tai, kas yra gamta ir 
kaip žmonės privalėtų kontaktuoti 
su ja. Vienas apklausos dalyvis rašė: 
„Aš nesijaučiu esąs  gamtoje, kai  
būnu  mieste. Su savo šunimi dažnai 
važiuoju į mišką arba prie upės. Man 
taip pat patinka lankyti draugus, kurie 
gyvena už miesto, netoli gamtos. To-
bulas santykis su gamta egzistavo tik 
antikinėje visuomenėje. Bijau, kad tai 
šiandien nebeįmanoma.“ 
Šis atsakymas itin informatyvus ir 
prašosi interpretacijos, todėl bandy-
siu išskirti du svarbiausius dalykus. 
Pirmiausia, pastebėtina tai, kaip šis 
komentaras išreiškia kolektyvinę visų 
kitų tyrimo dalyvių pasąmonę, tarsi 
visi jie norėjo, bet neįstengė išreikšti 

savo nusivylimo tokiais žodžiais. An-
tra, mane nustebino ilgesys kažkada 
galbūt egzistavusiam harmoningam 
santykiui su gamta. Galima pridėti, 
kad šis požiūris yra tvirtai įsigalėjęs 
gamtos ir visuomenės santykio te-
orijose. Iš tikrųjų – tai vienas iš pačių 
populiariausių filosofinių požiūrių, 
kuriam pritaria ir ekocentristai gamto-
saugininkai, ir teologai: tai „į rytus nuo 
rojaus“ principas arba mintis apie tai, 
kad kažkada žmogiškoms būtybėms 
buvo duota švari „nesugadinta“ gam-
ta, tačiau savo poelgiais jie ją sugriovę. 
Pasak ekoncentristinės mitologijos, 
nesutepta gamta egzistavusi tam 
tikru istorijos laikotarpiu, tačiau dabar 
ji yra prarasta ir ją susigrąžinti galima 
tik griežtai apribojus žmonių elgesį (t. 
y. kontroliuojant gyventojų skaičių). 
Pagarba idealizuotai praeičiai pri-
mena tai, apie ką rašė Benedict An-
derson knygoje „Įsivaizduojamos 
bendruomenės“ (1991), kur indi-
vidai konstruoja savo tapatybę, at-
siremdami į istoriją, atmintį, mitą ir 
t. t. Kalbėdami apie lietuvių kovas 
už nepriklausomybę XX a. pabai-
goje, lietuvių mokslininkai yra teigę, 
kad įsivaizduojama laisvų lietuvių 
bendruomenė – tokia, kokia ji buvo 
praeityje, tarpukario laikotarpiu – mo-
tyvavo žmones ir skatino juos organi-
zuotis bei priešintis. Puikus pavyzdys 
yra Kryžių kalnas, kurį sovietinė 
valdžia mėginimo sulyginti su žeme, 
siedama jį su religine propaganda, ir 
tuomet jis pasidarė itin svarbus rezis-
tencijos simbolis. Galų gale, po trečio 
nesėkmingo bandymo sunaikinti 
kalną, valdžia atsisakė savo ketinimų; 

šie įvykiai išreiškė nedidelę politinę, 
kultūrinę ir religinę žmonių pergalę 
kuriant Lietuvos peizažą. 
Kaip teigia Katrina Harper knygoje 
„Laukinis kapitalizmas: aplinko-
sauginis aktyvumas ir posocialistinė 
politinė ekologija Vengrijoje“ (2006), 
įsivaizduojamos bendruomenės taip 
pat gali remtis gamtosauginiais tin-
klais. Pasak jos, po Sovietų Sąjungos 
žlugimo Vengrijos aplinkosaugininkai 
„perkūrė save kaip įsivaizduojamos 
tarptautinio aplinkosaugos judėjimo 
ir globalizacijos „iš apačios“ 
bendruomenės dalį“. Tačiau panaši 
įsivaizduojama aplinkosaugininkų 
bendruomenė, mažų mažiausiai tu-
rinti tiek pat politinės ir pilietinės 
įtakos, nesusikūrė Lietuvoje. Galbūt 
nauja mitologija, atskirianti mus 
nuo Andersono ir Harper teorijų 
etninių ir geopolitinių ribotumų, 
galėtų būti naudingesnė Lietuvai? 
Gal vaisingesnė būtų perspektyva, 
nesižvalganti atgal į prarastą rojų, 
bet žvelgianti į priekį, į potencialų 
kosmopolį, įkūnytą Andrew Dobsono 
sąvoka „ekologinis pilietiškumas“: 
privalu veikti dabar; veiksmai dabar 
kuria įsivaizduojamą aplinkosauginio 
teisingumo ateitį; jie gali suteikti ga-
lios žmonėms ir priversti tautines val-
stybes prisiimti atsakomybę. 
Istorija tebėra ir visada bus svarbi 
tapatybės politikos ir nacionalinio 
peizažo dalis, tačiau nepasiekia-
mos praeities ilgesys turi potencia-
liai neigiamų padarinių, tokių kaip 
pilietinė apatija.

Michelle K. ALGER
Iš anglų k. išvertė Artūras TEREŠKINAS

Nuotr. Laurynas Šumskas
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PRIvAloMA PAžINtIs –
clAUd lévI -stRAUss PAsAUlIs

Prieš 101 metus gimė žmogus, vardu Claud Lévi-Strauss. Šiais metais jis paliko pasaulį. 
Galbūt Lietuvoje šį vardą žino daugiausia tie, kurie turi šį tą bendro su socialiniais 
mokslais, tačiau vakaruose C. Lévi-Strauss siejamas (ir tai ne reklaminis teiginys) su 
svarbiausiais XX amžiaus mąstytojais. Išgyvenęs du pasaulinius karus, dėl vieno jų 
nacistinės gaidos emigravęs į Ameriką, nemažai keliavo po Lotynų Ameriką. Vėliau 
grįžo į Prancūziją. Etnologija, antropologija – mokslas apie kultūrą, žmogų – žodžiai 
skambūs... Kaip bebuvę, kalbant apie kultūrų savitumą neįmanoma neatsiremti į 
Claud Lévi-Strauss tyrinėjimus.

„Norint suprasti žmogų, reikėjo vengti 
užsisklendimo introspekcijoje ar tenk-
intis vienos – mūsų – visuomenės 
apmąstymu ar keleto Vakarų pasaulio 
istorijos šimtmečių apžvalga. Norėjosi 

dėmesio įvairiausioms ir labiausiai 
mums tolimoms kultūrinėms patirtims.“

„Negaliu sakyti, jog atsitiktinai gimęs 
šiame šimtmetyje, jaučiuosi gerai. Ir 

AMERIkA NėRA PlAstIkINė
Keletą metų Lietuvoje žmogaus ir aplinkos santykius 
tyrinėjo Michelle K. Alger iš Portlando (JAV).
Kai darbai baigti, o jų apibendrintas išvadas spausdi-
name „Ozone“, įdomu su Michelle tiesiogiai pakalbėti 
apie tai, kaip Lietuvos aplinkosauginė situacija atrodo 
žiūrint iš šalies. Ir žinoma, kokie reikalai senoje geroje 
„pažadėtoje žemėje“ – Amerikoje. 
Pateikiame trumpą mūsų  pokalbį.

Aplinkosauginės organizacijos
...Dėl aktyvių aplinkosauginių grupių. 
Manau, kad jos daro tikrai gerą darbą, 
tačiau reikėtų, kad tokių būtų daugiau. 
Būtų idealu, jei kiekvienas žmogus 
Lietuvoje ir apskritai pasaulyje būtų 
aplinkosaugininkas.
Pastebėjau ir tam tikrą besidominčiųjų 
aplinkosauga įvairovę – nuo studentų, 
visuomeninių grupių, profesionalaus 
verslo atstovų, net politinių partijų 
kūrėjų. Ta įvairovė gerai, nes pritrau-
kia skirtingas interesų grupes, tačiau 
yra ir negatyvių aspektų: skirtingos 
organizacijos siūlo skirtingus tų pačių 
problemų sprendimus, vadovauja-
masi skirtingomis vertybėmis (net 
siekiant to paties tikslo). Bet taip yra 
visame pasaulyje.

lietuviška apatija
...Nesu tikra, ar galiu daryti 
apibendrinančias išvadas apie lie-
tuvius ar kokią kitą tautą, išskyrus 
amerikiečius. Galiu tik pasakyti, kad 
nesu tikra, jog valstybė daro viską, 
kad skatintų ir tvirtintų aplinkosaugą. 
Dauguma lietuvių mano esantys pesi-
mistai ir apatiški, kai kalbama apie 
politiką. Iš kur ta apatija – nežinau. 
Nejaugi praėjo tik 20 metų, kuo-
met lietuviai vieningai susibūrė ir 
išsikovojo nepriklausomybę? Sutinku 
su prielaida, kad pesimizmas ir apa-
tija kliudo bet kokio tipo reformoms. 
Pesimistiškas žmonių mentalitetas 
užtikrina korumpuotų ir neveiklių 
politikų vietą postuose. Todėl ta tau-
tos apatija turbūt yra pats didžiausias 
valdžios ginklas. 

įspūdinga gamta
...Gamta Lietuvoje yra labai labai graži! 
Ežerai, miškai, pievos, o dar Kuršių 

nerija. Aš pati esu iš Portlando, Meino 
(JAV dešinėje pusėje, tiesiai po Kana-
da) – ten gamta labai panaši: daug 
ežerų, miškų, daug ūkių, stipri omarų 
ir žvejybos pramonė, nes esame šalia 
vandenyno. Tik Meine yra daugiau 
kalvų, kalnų. 
Lietuvoje daug unikalių vietų. Gali 
skambėti keistai, bet man patinka 
lietuviškos kapinės, pavyzdžiui, An-
takalnio – lyg žalias rojus. JAV visos 
kapinės yra plokščios su keliais mede-
liais, griežtai linijomis suguldytais ka-
pais. 

lietuva vs Amerika 
...Dauguma tų, su kuriais kalbėjausi, 
mano, kad aplinkosauga Lietuvoje 
vis dar tebėra ankstyvojoje vystymosi 
stadijoje. Nepaisant to, kad aplinko-
sauginiai klausimai buvo svarbūs dar 
prieš nepriklausomybės atgavimą, 
prioritetai visgi teikiami šalies saugu-
mui, ekonomikai, mėginimams prisi-
taikyti prie chaotiško politinio ir so-
cialinio pasaulio, todėl tik keleri metai, 
kai šalis pradėjo rūpintis aplinka. 
Tuo tarpu JAV jau apie 50 metų vystosi 
aplinkosauginė sąmonė – pradedant 
1960 metais, kuomet buvo išleista 
Rachel Carson knyga „Tylus pavasaris“ 
(„Silent spring“). Knygoje akcentuota 
tarša, sukeliama pesticidų. Nuo tada 
aplinkosauginiai klausimai tapo neat-
skiriama politinio ir visuomeninio gy-
venimo dalimi. 
Manau, kad aplinkosauga Amerikoje 
užėmė svarbias pozicijas dėl dviejų 
priežasčių. Pirmiausia – dėl taršos, 
kurią lėmė aktyvi industrinė veikla. 
Tai skatino visuomenę protestuoti, 
o valdžią – kurti žmonių ir aplinkos 
saugumą užtikrinančius įstatymus. 
Antra priežastis yra ta, kad aplinkosau-
ga tapo stipria prekybos strategijos, 
orientuotos į kuo didesnį vartojimą, 
dalimi. Jei turima pakankamai pinigų, 

galima gyventi „žalią“ gyvenimą. 
Bet kartais atrodo, kad amerikiečiai 
pamiršta antrąją priesaiką iš garsiojo 
šūkio „recycle, reduce, reuse“ (per-
dirbk, mažink, pernaudok).
Kai svarstau apie sąmoningumo 
gilėjimą Lietuvoje, manau, kad jo  
vystymasis turi būti palaikomas trijų 
faktorių. Pirmiausia turi daugėti šalies 
valdžios ir ES palaikomų švietimo 
iniciatyvų bei investicijų, nukreiptų 
į aplinkosauginių praktikų diegimą. 
Antra, turi plisti „žalioji rinkodara“ 
(nepaisant mano nuomonės, kad 
ji dažnai susijusi su „žaliu smegenų 
plovimu“). Na ir trečia – tiesiog reikia 
daugiau laiko. 

tai, kaip jis vystosi, neleidžia man gal-
voti, jog mano palikuonys jausis geriau 
nei aš. Jaučiu, jog šis pasaulis tampa 
perpildytas netgi ten, kur populiacijos 
perviršio nesijaučia. Taip jaučiu dėl to, 
jog populiacijos tirštumas dauginasi 
fizinių ir intelektinių komunikacijos 
priemonių augimo greičiu. Taigi dabar 
mes tampame vis didesniais vartoto-

jais, bulimiškais vartotojais to gėrio, 
kuris mus supa. Ar tai būtų konkretūs 
visatos turtai, kuriuos mes vartodami 
sunaikiname, ar intelektinai turtai, kuri-
uos mes su tokiu greičiu ir intensyvumu 
absorbuojame, jog jis yra didesnis negu 
mūsų gebėjimai tuos turtus atnaujinti.“ 
– Claud Lévi-Strauss
Citatas parinko Miglė BAREIKYTė

Citatos iš: 
„Claud Lévi-Strauss in His Own Words“. 
Režisieriai: Pierre-Andre Boutang, An-
nie Chevallay, 2008 m.
Iš arti ir iš toli / Claude Lévi-Strauss, Di-
dier Eribon ; iš prancūzų kalbos vertė 
Marius Daškus. - Vilnius : UAB “Baltų 
lankų” leidyba”, 2002. - 218 p. - ISBN 
9955-429-63-1

Amerika nėra plastikinė
...Tikrai nėra taip, kad JAV labai 
užteršta. Turime stiprią aplinkosauginę 
teisę, daugybę saugomų valstijos ir 
nacionalinių parkų, pelkių, ežerų ir t. 
t. Mano nuomone, viena pagrindinių 
aplinkosauginių problemų yra oro 
tarša (smogas), kurį sąlygoja trans-
porto sektorius ir pramonė, taip pat 
industrinių nuotėkų užteršti grun-
tiniai vandenys ir upės; trečias taršos 
šaltinis yra visa buitinė chemija, kurios 
sudėtyje dar galima rasti švino, ar-
seniko, sintetinių hormonų. 

Apie maistą
...JAV yra daug paprasčiau rasti 

natūralių maisto produktų, ypač 
dideliuose  miestuose.  Pas  mus 
svarbiausia yra tai, kur produktas 
užaugintas ar pagamintas. Jaučiamas 
itin stiprus vietinės produkcijos pa-
laikymas. Žmonės mielai apsiperka 
mažose parduotuvėlėse, kur parduo-
dami vietos ūkininkų ar gamintojų 
produktai. Restoranai ir kavinės 
taip pat dažnai akcentuoja, kad jų 
valgiaraštis sudarytas iš būtent tokios 
produkcijos. 
Šis judėjimas svarbus, nes rinkdamiesi 
vietinę produkciją prisidedame ne tik 
prie bendruomenių stiprinimo, bet ir 
prie taršos mažinimo.

Eglė Kvas

Nuotr. Kristina Kučinskaitė

Nuotr. badische-zeitung.de
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sAvI kūRėJAI
savas stilius ir sava rankinė
Interviu su kūrėja gin cherry

susipažinkime (trumpai apie save 
kaip kūrėją )
Apie save kalbėti labai sunku, tad 
paprašiau sielos draugės apibūdinti 
mane keliais žodžiais. Įsivaizdavusi 
save manimi, ji atsakė taip: „Keista, 
neįprasta, talpinanti daugiau klausimų 
nei yra atsakymų, smulkmeniška 
perfekcionistė.“ Įsiklausius į save 
turbūt galėčiau pasakyti tą patį, tik 
dar pridėčiau – atvira, nuoširdi ir 
nostalgiška. Tai mane apibūdina ir 
kaip žmogų, ir kaip kūrėją. 
O oficialiai save pristatau tiesiog kaip 
tinklaraštininkę, papuošalų ir rankinių 
kūrėją.

tavo namai – tavo kūrybinės 
dirbtuvės?
Visas kūrybinis procesas nuo a iki 
ž vyksta mano namuose. Vasarą 
tam turėjau specialų kampą – 
medžiu iškaltą, įstiklintą balkoną, 
su lentynėlėmis, pilnomis siūlų, 
džiovintų rožių, bazilikų, įvairių 
smulkmenų bei smulkmenėlių, su 
sena skaičiavimo mašinėle, sena, dar 
vyro prosenelio iš Amerikos parvežta 
siuvimo mašina „Singer“ ir trejomis 
poromis vintage batų. Siūdama, 
siuvinėdama karoliukus ar darydama 
darbus, kurie reikalauja ypatingo 
rankų kruopštumo, visada girdėdavau 
kieme triukšmaujančius vaikus. 
Rudenį persikėliau į savo kambarį, 
kuriame ištisus metus tęsiasi Kalėdos 
ir supa įvairūs mažmožiai, kartais tap-
dami įkvėpimo šaltiniu.

„sava“ rankinė – kokia ji? 
Mintis apie rankinių kūrimą krebždėjo 
galvoje jau senokai, galbūt todėl, kad 
sudėtinga rasti tokią, kokios tikrai 
norėčiau. Kad būtų ne tik funkcionali, 
talpi, bet ir graži. Pirmoji rankinė, kurią 
padovanojom draugei (sukūrėme 

dviese), buvo pasiūta iš seno švarko ir 
sijono. Užsibrėžėme sau tikslą pasiūti 
ją per porą naktų. Vėliau mano ir 
draugės keliai išsiskyrė, tad rankinių 
ėmiausi viena. Idėjos gimsta labai 
netikėtai. Kaip aš sakau – mūzos kar-
tais aplanko ne laiku ir ne vietoje. Ant 
mano rankinių paprastai būna vintage 
nuotraukos, tad dažnai visam pro-
jektui įkvepia kaip tik jos. Kiekviena 
moteris, žvelgianti iš tų fotografijų, 
turi savo charakterį, savo aurą, kuri ir 
padiktuoja spalvas ir bendrą rankinės 
vaizdą. 
Rankines dažniausiai siuvu iš 
vilnonės, paltinės medžiagos, su 
odos detalėmis. Svarbi ne tik rankinės 
išorė, bet ir vidus. Labai sunku rasti 
pamušalinės medžiagos, kuri atitiktų 
mano sumanymą. Pamušalui beveik 
visada naudoju ką nors seno, t. y. seną 
sijoną, suknelę, palaidinę arba išimu 
audinį iš seno lietpalčio. Kartais nutin-
ka, kad gražus pamušalas padiktuoja 
visą rankinės dizainą.

Ir dar... Apie tavo pačios kuriamą 
savitą stilių...
Viena fotografė fotosesiją su manimi 
apibūdino man labai patikusia fraze 
– vyšnios su cinamonu. Šie žodžiai 
turbūt viską ir pasako apie mano 
stilių. Jis nostalgiškas, šiltas, šiek tiek 
eklektiškas. Labiausiai prie širdies vin-
tage, 1940-ųjų ir 1950-ųjų laikotarpis. 
Pati apsiperku tik dėvėtų drabužių 
parduotuvėse. 
Savo tinklaraštį pradėjau rašyti 
siekdama žmonėms parodyti, 
kad stilius nekainuoja daug, bei 
norėdama paskatinti būti mažiau 
vartotojiškiems.

Gin Cherry tinklaraščio adresas
gincherry.blogspot.com
Darbų galerija www.cherry-boutique.tk

Aplinkai draugiška kūryba
Interviu su Rima kaušaite ir giedre brazaityte, „Repli-
que boutique“ šeimininkėmis

 „Replique Boutique“ – tai rankų 
darbo papuošalų, aksesuarų ir mielų 
smulkmenų parduotuvėlė, kurią be-
veik prieš porą metų Kaune įkūrė dvi 
draugės entuziastės – Rima Kaušaitė 
ir Giedrė Brazaitytė. Savo dydžiu pri-
menanti kišenę, bet itin spalvinga ir 
jauki vietelė užėjusiuosius pasitinka 
jaunatviška atmosfera bei neįprastu 
interjeru – medžiaginėmis lubomis, 
sofos imitacija ant sienos ir vietoj 
lempų kabančiais gatvės žibintais. Tai 
ne paprasta parduotuvė – žmonės čia 

...Gatvėje sutikę merginą, kurios ranką puošia ,,Coca Cola“ buteliuko kamšteliai, 
ausyse – tikrų tikriausios arbatinių šaukštelių ar lego dalelės, susižvalgome... Ir 
pripažįstame – originalu ir, be abejo, gražu. Iš kur visa tai?

mielai užsuka pabendrauti, pasida-
linti idėjomis, pasidžiaugti įspūdžiais 
iš kelionių, pasitarti, kaip įgyvendinti 
vieną ar kitą savo kūrybinį užmojį ar 
tiesiog išgerti arbatos.
 

Čia akys raibsta...
Paklaustos, kokiais darbais džiugina 
originalių ir drąsių idėjų šalininkus, 
merginos pažėrė daugybę pavyzdžių: 
„Tai papuošalai ir įvairios smulkmenos: 
sagės, kaklo papuošalai, auskarai, 
apyrankės, nuotaikingi rankų darbo 

žaislai, keramikos dirbiniai ir kt. Mūsų 
parduotuvėlėje galima rasti apie 
40-ies skirtingų menininkų kūrinių. 
Tai ir yra viena iš mūsų idėjų – burti 
jaunus, kuriančius žmones, kad jie 
galėtų pristatyti savo darbus plates-
nei auditorijai, nes dažnai „rimtos“ 
galerijos juos ignoruoja, kūrėjai ne-
turi kur pasireikšti. Tai ne tik galimybė 
pasidalinti savo idėja, bet ir gauti 
pirmąjį įvertinimą ar patarimą.  Mes  
pačios  esame „barbės-devyndarbės“ 
ir darome daug įvairių dalykų: nuo 
auskarų vėrimo, žaislų bei pagalvėlių 
siuvimo iki parduotuvėlės admi-
nistravimo bei talentingų kūrėjų 
paieškų.“ 

kaip atgimsta daiktai...
„Kadangi mūsų tikslas – išskirtiniai, 
drąsūs, kartais provokuojami dirbiniai, 
tad neretai jiems sukurti naudojame, 
atrodo, visai tam netinkamas priemo-
nes. Pavyzdžiui, pas mus galima rasti 
karolius, pagamintus iš kokakolos ar 
alaus kamštelių, auskarus, padarytus 
iš šaukštelių, lego kaladėlių, domino ar 
„rubiko kubikų“. Mūsų nuomone, be-
veik iš visko galima padaryti originalų 
papuošalą, svarbiausia – įdomi idėja ir 
būdas bei technika. Tokie papuošalai 
iš tiesų išskirs bet kurią moterį ar 
merginą iš pilkos minios. Šaukšteliai 
ausyse, ausinės, kabančios vietoje 
auskarų, akimirksniu atkreipia dėmesį. 
Tai mes išbandėme pačios – ne vienas 
nori prieiti arčiau, paliesti ir pasi-
tikrinti, ar tai tikrai yra tai, ką jie mato. 
Mums svarbu ir labai smagu, kad ga-
lime prikelti daiktą antram gyvenimui 
ir dar padaryti, kad jis puoštų žmogų.“

semiam idėjas...
„Mūsų nuomone, norint atrodyti 
įdomiai ar net unikaliai, nebūtina į 
savo aksesuarus ar įvaizdį investuoti 
daug pinigų. Todėl ir mėginame 
kurti tokius papuošalus, kurie daug 
nekainuotų, bet būtų išties išskirtiniai. 
Idėjos dažniausiai gimsta spontaniškai 
– kartais reikia tik įdėmiai ir kūrybiškai 
pažvelgti į daiktus, kurie mus supa, ku-
riuos mes naudojame kasdienėje bui-
tyje, ar tuos, kurie atrodo jau niekam 
nenaudingi. Mums tai – savotiškas 
žaidimas, smagūs eksperimentai.“

kūrybiškas gyvenimo būdas...
„Mūsų veikla neapsiriboja vien „Repli-
que Boutique“ – esame dažnos įvairių 
renginių lankytojos, „workshop’ų“  
rengėjos, įdomių idėjų entuziastės. 
Gana aktyviai dalyvaujame mūsų 
miesto kultūriniame gyvenime, 
kiek galėdamos prisidedame prie 
įvairių meninių-kultūrinių projektų 
įgyvendinimo. Kiekvieną vasarą da-
lyvaujame įvairiuose festivaliuose ir 
renginiuose, kurių metu organizuo-
jame kūrybines dirbtuves bei nuo-
taikingas atrakcijas lankytojams. Tik-
riausiai tai ir atsispindi mūsų kūryboje 
bei veikloje, kur daug spalvų ir geros 
nuotaikos.“

Parengė:  Vaida APANAVIČIŪTė

nuotraukos iš Gin Cherry asmeninio albumo

nuotraukos iš Gin Cherry asmeninio albumo nuotraukos iš Replique Boutique asmeninio albumo

nuotraukos iš Replique Boutique asmeninio albumo
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HERvé lE tREUt: „NEIgIANtYs klIMAto
PokYČIUs sMARkIAI klAIdINA vIsUoMENę“

kaip galėtumėte trumpai 
pristatyti Pjero simono liaplaso 
instituto veiklą?
Mes prisidedame prie tarpdisci-
plininio požiūrio į klimato sistemą 
kūrimo ir veikiame dviem pagrin-
diniais būdais: klimato sistemos 
skaitmeninis modeliavimas ir satelitų 
duomenų stebėjimas. Stengiamės 
sukurti išbaigtą vaizdą, apimantį 
įvairius klimato sistemos komponen-
tus bei jų pokyčius. Dirbame su kitų 
šalių mokslininkais ir tyrimų orga-
nizacijomis, naudojamės įvairių šalių 
satelitų duomenimis. Kita veiklos 
kryptis – skaitmeninių žemės siste-
mos modelių sudarymas, remiantis 
fizikos dėsniais. Turėdami šiuos žemės 
pavyzdžius, galime nustatyti dabar-
tinio poveikio aplinkai pasekmes il-
gam laikotarpiui. 

o ką manote apie natūralaus 
gamtos ciklo teoriją?
Žinoma, yra natūralūs klimato 
svyravimai. Tačiau jeigu pažiūrėtume 
į visą mūsų civilizacijos vystymosi 
laikotarpį, klimatas buvo reliatyviai 
stabilus. Tikrasis pokytis yra visai nese-
niai smarkiai išaugusių šiltnamio dujų 
emisijų, kurios, sulaikydamos šilumą, 
atmosferoje išsilaiko tikrai ilgai, pada-
rinys. Galima sakyti, kad tai tik pradžia, 
– kol kas jaučiame padarinius tų dujų, 
kurios buvo išmestos į atmosferą 
po Antrojo pasaulinio karo. Klimato 
pokyčius galima lyginti su vandens 
šildymu: vanduo užverda ne iš karto. 
Taigi, atmosferos šildymą įjungėme 
prieš 30 metų: tada šiltnamio dujos 
pradėjo kauptis ir temperatūra ėmė 
kilti. Ateityje bus žymiai karščiau, o 
dabar matome pirmuosius tos ateities 
ženklus.
 

ką manote apie tuos, kurie neigia 
klimato pokytį?
Jie smarkiai klaidina visuomenę. Sa-
vaime suprantama, jei netiki fizika ir 
tik dairaisi aplinkui, klimato atšilimas 
neatrodo labai ryškus. Tikėjimą globa-
liniu atšilimu riboja dvi priežastys. Vis-
kas įvyks tolimoje ateityje ir tuomet, 
kai pamatysime tikruosius pokyčius ir 
jais patikėsime, bus jau per vėlu. Kita 
problema: kiekvienas susiduriame 

tik su tuo, kas vyksta aplink mus, o 
kol kas didžiausias kaitos pasekmes 
galima stebėti ašigaliuose ar dykumų 
regionuose. Bandymus įvertinti kli-
mato kaitą galima lyginti su vande-
nyno potvynių ir atoslūgių matavimu: 
negali jų įvertinti vien tik stebėdamas 
ateinančias ir nueinančias bangas, 
tačiau sekdamas mėnulį – gali. Taip 
pat ir žmonės – negali įvertinti tikro-
sios klimato kaitos, žiūrėdami į da-
bartinius temperatūros pokyčius ir 
netikėdami fizikos modeliais, kurie 
rodo, kad atmosfera šyla progresyviai.  

taigi, vykstantys procesai sumuo-
jasi ir yra inertiški?
Taip. Todėl, kad dujos, išmestos į 
atmosferą, lieka joje. Pavyzdžiui, pusė 
CO2 kiekio vis dar bus atmosferoje net 
po 100 metų. O atšilimo procesų imti 
ir sustabdyti iškart tikrai nepavyktų. 
Tai – lyg didelis laivas, kurio variklį 
išjungus dar reikia palaukti, kol iki 
galo sustos. Veikiausiai, dar 10–20 
metų nejustume didelio pokyčio, ne-
priklausomai nuo to, ar mažinsime 
išmetamų šiltnamio dujų kiekį, ar ne. 
Tikrasis skirtumas būtų jaučiamas 
amžiaus gale. Bet laukti negalima, nes 
kuo ilgiau lauksime, tuo bus stipresnis 
efektas.

daug kas baiminasi sausumos 
plotų mažėjimo ateityje. ką galite 
pasakyti, ar daug teritorijų bus 
užlieta 2050 metais?
Užtvindymas bus labai nevieno-
das. Planuojama, kad per 40 metų 
vandens lygis turėtų pakilti apie 
15 cm, lyg ir nedaug. Tačiau kai ku-
riems regionams tai turės neigiamų 
pasekmių. Pavyzdžiui, didžiųjų upių 
(Nilo, Kongo, Gango) deltų  gyven-
tojams. Iš pradžių deltų vanduo taps 
sūrus, vėliau, audrų metu, teritorijos 
bus nuolat užtvindomos. Amžiaus 
gale vandens lygio kilimas gali siekti 
iki 50 cm ar daugiau. 

Pagrindinis informacijos apie kli-
mato kaitą šaltinis šiandien yra 
IPcc (tarpvyriausybinis klimato 
kaitos komitetas, – aut. past.). Ar 
sutinkate su jais?
IPCC yra besikeičianti mokslininkų 
grupė, kuri kas 5–6 metus pristato 
išsamų protokolą apie  žemės būklę. 
Paskutinė ataskaita buvo kelis kar-
tus perrašyta atsižvelgiant į įvairių 
mokslininkų bei valdžios atstovų 
nuomones, todėl sunku nesutikti su 
jais. Mūsų mokslininkų bendruomenė 
pripažįsta pateikiamus duomenis. 
Svarbu žinoti, kaip šią informaciją 
panaudoti. Štai čia mes liaujamės 
kalbėti apie mokslą ir pasukame į 
politiką.

bet juk IPcc sulaukia nemažai kri-
tikos...
Ir tai gana ironiška, nes IPCC daugiau 
nei prieš 20 metų sukurtas tam, kad 
būtų pasiektas sutarimas tarp visų. O 
dabar komitetą bandoma pavaizduoti 
kaip slaptą organizaciją. Iš tiesų, IPCC 
ataskaitos yra būdas išsamiai parody-
ti, kas naujo klimato kaitos tema buvo 
išleista mokslo pasaulyje. Pateikiama 
ir ta informacija, kur aiškiai nurodoma, 
su kuriais faktais  žmonės sutinka, o 
su kuriais ne. Šios ataskaitos tikrai yra 
patikimos.

ko tikitės artimiausioje ateityje, 
kalbant apie klimato kaitos prob-
lemas?
Būtina, kad į problemų sprendimą 
įsitrauktų du pagrindiniai politiniai 
žaidėjai: JAV ir Kinija. Nepasirašydama 
Kioto protokolo JAV pasitraukė iš visų 
procesų. Kiek kitokia situacija yra 
su Kinija, kuri pateko į daugiausiai 
teršiančių valstybių sąrašą dar visai 
neseniai ir dėl to gavo teisę nedaly-
vauti emisijų mažinime. Tačiau dau-
giau negalima leisti Kinijai nesiimti 
jokių veiksmų. Būtina įtraukti ir kitas 
dideles šalis, tokias kaip Indija ar Bra-
zilija. Taip pat, jau suprantame, jog 
visų mūsų veiksmų neužteks sustab-
dyti klimato kaitai ir todėl reikia su-
kurti solidarumo sistemą tarp šalių, 
turinčių įtakos klimato kaitai, ir šalių, 
kurios kenčia nuo jos. Kartais tai tos 
pačios šalys, bet dažniausiai – ne. Jei 
tokia sistema nebus sukurta, gali kilti 
rimtų problemų.  

kas galėtų nutikti blogiausiu 
atveju?
Aš nesu tarp sakančių, kad žmonija 
išnyks, tačiau esu tikras, kad situacija 
bus sudėtinga. Visame pasaulyje rasis 
smarkiai paveiktų regionų. Pavyzdžiui, 
teritorijos, kurios yra žemiau ar arti 
jūros lygio: po to, kai jas užlies tris 
kartus, žmonės ims kraustytis. Jei kelis 
metus iš eilės nebus sulaukta lietaus, 
tas pats bus ir sausringuose regionuo-
se. Taigi daugybė žmonių bus privers-
ti išsikraustyti, o žinojimas, kad dėl 
to kaltos Vakarų šalys, juos padarys 
dar piktesnius. Jau šiandien gyve-
name pasaulyje, kuriame labai daug 
nelygybės, tad atsižvelgdami į klimato 
poveikį turime būti ypač atsargūs. 

Ar sunku konstruoti pokyčių kli-
mato sistemoje modelius?
Mūsų modeliai remiasi fizikos prin-
cipais. Jei gali parašyti matematikos 
formulę, kuri leistų tavo planetai turėti 
savą klimatą, tada gali bandyti pakeis-
ti saulės vietą, gali pabandyti perteikti 
ledyninį klimatą, vasarą ir žiemą. 
Žinome, kad formulės tikrai veikia, 
kai jas panaudodami galime suku-
rti daugelį klimatinių situacijų. Tada 
modelį naudojame simuliuodami 
mus dominančius reiškinius. Turime 
daugiau nei 20 metų patirtį ir galime 
pasakyti, kad tie modeliai yra gana 
patikimi, jei norime apibendrinto pa-
saulio ir ateities vaizdo. Tačiau negal-
ime tiksliai nustatyti dviejų dalykų: kli-
mato kaitos amplitudės (stiprus / labai 
stiprus) ir tikslaus poveikio atskiriems 
regionams. Kartais sakau, kad jau 
padarėme pakankamą pažangą, kad 
galėtume informuoti apie grėsmes, 
bet nepakankamą, kad patartume 
žmonėms, kaip tinkamiausiai spręsti 

kylančias problemas. Pavyzdžiui, ko-
kiu būdu gali apsisaugoti pakrančių 
gyventojai? Ar sausringus regionus 
verta palikti, ar verčiau juose užsiimti 
kitokio tipo žemės ūkiu? Kalbama apie 
maksimalų galimą šiltnamio efektą 
keliančių dujų lygį, tačiau niekas dėl 
šių skaičių nėra tikras. Iš tiesų, mes 
esame labai toli nuo reikiamo emisijų 
kiekio sumažinimo ir tai, kad jo tiksliai 
negalime įvardyti, mus tik dar labiau 
atitolina nuo būtinų veiksmų. 

Ar jūsų modeliai tikrai patikimi?
Jie patikimi. Įdomiausias daly-
kas tas, kad, nepaisant modelių 
kompleksiškumo augimo, mūsų su-
vokimas apie problemos priežastis 
nepasikeitė. Jau galime teigti, kad 
esminės klimato kaitą lemiančios 
jėgos iš pat pradžių buvo tinkamai 
įvardytos ir yra gerai suprantamos, 
o jų prognozės patikimos. Iš kitos 
pusės, vis dar negalėdami atlikti 
prognozių konkretiems regionams 
abejojame, ar jos bus įmanomos 
ir ateityje. Pavyzdžiui, dėl fizikos 
dėsnių neįmanoma nustatyti deta-
lios meteorologinės prognozės ilges-
niam nei 10 dienų laikotarpiui. Tačiau 
būtina tęsti tyrimus tam, kad supras-
tume, ką galime daryti geriau.

o jei pažvelgtume į praktinę pusę? 
kas galėtų būti daroma, norint 
sušvelninti klimato pokyčius?
Būtini ir politiniai, ir asmeniniai 
sprendimai. Iš esmės, turėtume nau-
doti mažiau energijos ir mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijas. Žinau, kad Prancūzijoje pusė 
emisijų ateina iš privačių asmenų veik-
los: namų šildymo ar kondicionavimo, 
transporto.  Taigi būtina priimti strate-
ginius sprendimus tarp šalių, tačiau 
juos įgyvendinti turi vietos politikai, 
tinkamai pritaikydami viešojo trans-
porto sistemą, skatindami efektyvų 
namų šildymą bei naudodami kitas 
priemones. 
Kai buvau jaunas, Prancūzijoje dar 
buvo ryškus Antrojo pasaulinio karo 
prisiminimas, o žmonės labai rūpinosi 
elektros taupymu, maisto ir kitų 
resursų saugojimu. Tačiau bėgant 
metams ėmėme eikvoti vis daugiau.

o ar Prancūzijoje žmonės tampa 
atidesni gamtosauginėms prob-
lemoms? Ar jie keičia savo požiūrį 
į vartojimą?
Dalis – taip, tačiau dauguma – ne.  

Jaunesni žmonės yra atidesni prob-
lemai. Vyresnieji užaugo su mintimi, 
kad viskas, ką darome remdamiesi 
technologijomis, yra teisinga, nes 
tai pažangos požymis. O jaunimas 
pradeda abejoti šiuo požiūriu. Galbūt 
tai susiję ir su švietimu: mokyklose yra 
dėstomi specialūs kursai apie klimato 
kaitą, šiltnamio efektą. Mano amžiaus 
žmonės gauna daugybę panašios 
informacijos iš žiniasklaidos, tačiau 
jiems tai tėra informacijos nuotrupos, 
neskatinančios apie problemą galvoti 
nuosekliai. Taigi, mokymas yra labai 
svarbus. Iš kitos pusės, ekologinė krizė 
ateina labai greitai. Galbūt, jei ji vyktų 
lėčiau, mes galėtume pasiruošti ge-
riau, nes reikia ištisos kartos žmonių, 
kad, pavyzdžiui, pakeistume trans-
porto sistemą. Dabar būtina stengtis 
viską padaryti taip greitai, kaip galime. 
Geras pavyzdys galėtų būti rūkymas 
viešose patalpose. Prieš 30 metų 
susitikimų kambarys būtų buvęs pil-
nas dūmų, o bandymas paprieštarauti 
rūkantiems rodytų blogą toną. O 
jei šiandien šalimais esančiame 
kambarėlyje kažkas bandytų tyliai 
parūkyti, jį užsipultų minia žmonių. 
Įdomus aspektas yra tai, kad idėjai 
apie nerūkymą tapus priimtina, įvyko 
sąlyginis lūžis – per kelerius me-
tus prasidėjo tikrai griežti pokyčiai: 
buvo uždrausta rūkyti traukiniuose, 
lėktuvuose. Praeitais metais, kai imta 
kalbėti apie draudimą rūkyti kavinėse, 
žmonės negalėjo patikėti, kad tai 
įmanoma, bet per dvi savaites įvyko 
visi procesai. Manau, kad panašiai nu-
tiks ir su ekologinėmis problemomis. 
Ateis metas, kai tai tiesiog nebebus 
toleruojama, ir esu tikras, kad tas me-
tas ateis greitai.

o ar turite susidaręs nuomonę 
apie mūsų regiono šalių požiūrį į 
globalinį atšilimą?
Sunku pasakyti, nes apie šias šalis 
žinau labai nedaug. Prancūzijoje 
vyrauja požiūris (nežinau, ar jis remia-
si faktais), kad didžiausias šiltnamio 
efektą lemiančių dujų mažėjimas 
per paskutinius 20 metų vyko dėl 
Sovietų Sąjungos griuvimo. Paprastai 
turima omenyje čia taikyta neefek-
tyvi elektros energijos gamyba ar 
technologinis atsilikimas. Žinome, 
kad Rytų Vokietijoje emisijos buvo 
sumažintos labai ryškiai. Manome, 
kad panašios tendencijos būdingos 
ir kitoms buvusio sovietinio bloko 
šalims.

Apie klimato kaitą skanduoja tiek tie, kuriems rūpi aplinko-
sauga, tiek tie, kurie domisi apokaliptine tematika. Gal ir 
drąsu taip teigti, bet iš tiesų susidaro nuomonė, kad gyven-
dami mažoje valstybėje esame linkę per daug nesukti galvos 
dėl globalinių bėdų. Šiuo atveju – dėl klimato kaitos. Ar daug 
kas namuose imatės kokių nors taupymo „pratimų“, ar daug 
kas keičiate automobilį į viešąjį transportą? Turbūt reikia 
siūlyti kitokį mąstymo modelį, tai yra – kai kalbame apie glo-
balias bėdas, reikia galvoti ne kaip konkrečios valstybės nar-
iams, bet kaip vieno didelio pasaulio gyventojams. Sienos 
jau nėra svarbios.

Spausdiname specialų interviu su 
prancūzų klimatologu Hervé Le Treut, 
Pjero Simono Liaplaso instituto (Insti-
tut Pierre Simone Laplace
http://www.ipsl.fr ) direktoriumi ir 
Prancūzijos mokslų akademijos nariu. 
Įdomu, kaip į klimato kaitą žiūrima 
stambioje ES senbuvėje Prancūzijoje.

Donata RADŽIŪNAITė
donata.radziunaite@yahoo.com
ir
Karolina LIUTAITė

nuotr. Mouvement des Entreprises de France
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EkodAIktAs Parengė:  Miglė ANUŠAUSKAITė

Yra žmonių, kurie nesugeba skai-
tyti romanų. Perskaitę trečdalį kny-
gos jie sako: „Kol kas neįdomu – vien 
aprašymai, nesuprantu, kur čia svarbi 
informacija.“ Išgirdę, kad esmė gali 
glūdėti detalėse, jie netiki ir ieško san-
traukos, moralo ar panašių dvasinio 
išlepimo požymių.
Tačiau mes – ne tokie. Mes poetiški. 
Mes literatūriškai išsilavinę. Mes su-
prantame detalių svarbą.
Mes gebame pastebėti žavias smul-
kmenas! Daiktus, kurie gyvena 
savo gyvenimus, kinta, mainosi 
įvairiomis spalvomis, formomis bei 
medžiagomis. Tad atverkime plačiai 
akis fenomenaliam smulkmenų pa-

Krakšlė sujudina nendrę ant jos 
atsitūpdama. Nuo šios laša rasa, krinta 
į kitą, didelį vandenį, kuriame laukia 
Žuvis. Ji glūdės gelmėje, mėgindama 
pergudrauti žvejus, tykančius tai 
ant kranto, tai valtelėje, kompanijon 
pasiėmusius šprotų – mažyčių žuvyčių 
be galvų, mat šprotais itin gera užkąsti 
vakaro vėsą. 
„Savo gyvenimo žuvies“ gaudy-
mas skamba romantiškai. Vyriškai. 
Atšiauriai. 
Namuose dvelkia pelke, ant alkūnių 
prilipę žvynai. Ašakos, sustumtos ant 
lėkštės krašto, balta keptos žuvies 
akis. Nuo riebalų dėmės laikraštyje 
nebeįžiūrimi laimingi loterijos bilietų 
numeriai, nes į jį buvo suvyniota 
rūkyta skumbrė. Pailgi stikliniai in-
dai silkei, kuriuos po švenčių reikia 
išplauti. Ir pagaliau – vyrai taiso tin-

Aš iškepsiu kepinaitį ir išvirsiu 
virtinaitį...
Nors, kaip moteris prie puodų, esu vi-
sai nevykusi. Galiu nebent sudaužyti 
kokį dangtį, sukiotis aplink, apsimes-
dama, kad padedu. Dar moku pjausty-
ti bulves ir praskaidrinti dieną linksma 
daina. 
Dėl viso to galbūt reikėtų susirūpinti. 
Bet man nė motais, nes kepinių gali-
ma ir nusipirkti. „Ekologiški produktai“ 
parduoda natūralius avižinių dribsnių 
sausainius („Pati iškepiau, tikrai, 
tikrai!“), saldžius grybukus („Bobutė 
padarė, aš jai padėjau, eee... tešlą 
maišiau...“), kvietinių miltų sausai-

sauliui.
Pradėti galime nuo tinklalapio www.
ekodovanos.lt, kuris siūlo galybę 
ekologiškų biuro dovanų. Akis 
užkliūva už pirmosios smulkmenos 
– popieriaus segiklio, nenaudojančio 
sąsagėlių. Iš pirmo žvilgsnio jis 
atrodo kaip nugenėta šaka ant po-
pieriaus segiklių evoliucijos medžio. 
Tačiau nedera pamiršti, jog medžių 
genėjimas pastariesiems išeina į 
naudą, lygiai kaip šis segiklis yra po-
pieriaus segiklių evoliucijos žiedas. 
Dirbdamas be metalinių sąsagėlių 
jis ne tik mažina metalo naudojimą. 
Popierių be sąsagėlių daug lengviau 
perdirbti. 

klus, ištempia juos per visą namą, ant 
grindų prikrinta sudžiūvusių dumblių 
ir virvelių atplaišų. Lakstyti aplink 
negalima, nes, jei supainiosi tinklą, 
baigsis blogai – vyrai barsis, o žuvis 
liks laukti dar ilgiau. 
Į Išlaužo kaimą galima atvykti tiesiog 
pažvejoti – jei neturite leidimo žvejoti 
kitur, čia galite susimokėti ir pagauti 
tam tikrą skaičių žuvų. Išlaužo kaimo 
žuvininkystės ūkyje veisiami karpiai, 
lydekos, šamai, lynai, karosai ir t. t. Tai-
gi žvejodami čia nepakenksite žuvų 
populiacijai. 
O jei gaudyti bei valyti žuvį netu-
rite laiko, bet paragauti lydekaitės 
neatsisakytumėte, „Išlaužo žuvyse“ 
galite nusipirkti žuvelių netgi tokiais 
įmantriais vardais kaip plačiakaktis 
arba amūras.
Tikriausiai nieko nenustebinsiu pa-

sakydama, kad „Išlaužo žuvys“ – 
ekologiškas ūkis. Taigi krimsdami 
tvenkinyje sugautą karosą negausite 
daugiau fosforo negu žuviai natūralu. 
O žūklaudami – „Pramoginiame“ ar 
„Karališkame“ tvenkiniuose – nebra-
konieriausite. 
Tiesa, jei trokštate „gyvenimo žuvį“ 
auginti savo tvenkinyje, galite čia 
įsigyti mažyčių žuvyčių. Tuomet vaka-
rais galėsite stebėti pilkšvus dan-
gaus atšvaitus jų blizgiose nugarose, 
kai visas būrys metasi prie duonos 
gabalėlio, suvirpindamas vandenį, 
nukratydamas rasą nuo nendrių, 
išbaidydamas krakšlę.

Ekologiškas žuvų ūkis –
www.islauzozuvis.lt

nius („Šituos iškepiau, kai tu miego-
jai, tikrai, šitie juk greitai pavyksta.“) 
ir netgi meduolį („Ir šitą kepiau pati... 
Ką sakai? Įjungti orkaitę? Dabar 
staiga pamiršau, kaip ją reikia įjungti, 
įsivaizduoji?“). 
Kai būsiu suaugusi bei rimta, taip ir 
darysiu. Pirksiu natūralius, ekologiškus 
kepinius ir patieksiu kaip savus. Kad 
būtų įtikinamiau, įsigysiu net šiek 
tiek miltų, juos maišysiu, išsiterliosiu, 
neva pati kepiau, dirbau. Išpurvinsiu 
keptuves, visgi pamėginsiu įjungti 
orkaitę, greičiausiai viskas užsidegs, 
bet ar kas nors liudija darbą geriau 
negu svilėsių kvapas? 

O jei kada nors užsimanysiu iš tiesų 
pati iškepti sausainių, įsidėmėsiu 
natūraliųjų kepinių sudėtį: drib-
sniai (galima spėti, kad natūralūs), 
moliūgų sėklos, visokios razinos, 
žodžiu, dalykėliai, kuriuos galima tiek 
nusipirkti, tiek užsiauginti. 
Be to, keletas šių kepinių yra įtraukti į 
„Kulinarijos paveldo fondą“, taigi tinka 
ir svečiams iš užsienio, ir giminėms iš 
miesto, ir į Airiją supakavus nusiųsti. 

Įvairiausi kepiniai – nuo 3,50 Lt.
www.ekologiskiproduktai.lt

EkologIŠkos sMUlkMENos bIURUI

IŠlAUžo žUvYs

kEPINIAI

ožkų PIENo PRodUktAI
Ką darysi, kai pasenėsi?
Aš tai turėsiu mažytį namelį, sodą 
obelų, netoliese – tvenkinuką, 
kad varlių kvarkimas neleistų 
užmiršti pavasario. Upelė irgi bus, 
švendrėmis apaugusi, kad sykiais 
plaukčiau pažvejoti sena valtele, 
šunytį įsisodinusi. Kadangi būsiu la-
bai sena ir rami, nelaikysiu karvių nei 
arklių, tik mažytę ožkelę, jos baltą 
vilną šukuosiu, pienelį melšiu ir sūrį 
spausiu. Ir dar turėsiu senuką, kad 
su dvivamzdžiu šautuvu įsibrovėlius 
baidytų.
Kadangi taip tikriausiai nebus, gali-
ma ožkos pieno bei sūrio nusipirkti 
iš tų, kurie augina tokias ožkeles. 
S. Ambrozienės individuali įmonė 

„Vysūreta“ 2003 m. gavo ekologinės 
produkcijos sertifikatą, na ir 
pardavinėja. Šios įmonės sūrių bei 
pieno galima rasti dažname preky-
bos centre, o „Vysūretos“ tinklalapis 
skelbia, kad lietuviškų ožkų pieno 
produktų ragavo ir Didžiosios Britani-
jos princas Čarlzas. 
Vos ne pasakos pavadinimas: mažame 
ūkelyje – karališka ožkelė.

Ekologiški ožkų pieno produktai 
„Vysūreta“.
Jei nerandate prekybos centruose, 
nuvažiuokite pažiūrėti:
Guldenų k., Užusalių sen., Jonavos r.
Tel. (8-37) 77 45 51, (8-616) 34 854 ziku-
ratas@gmail.com

Toliau dovanėlių lentynoje matyti 
pieštukų eilės – visi atrodo panašiai, 
tačiau atsirado skirtingai: vienas – iš 
perdirbto popieriaus (jis yra apvalaus 
korpuso, dėl to ant jo telpa didelis 
įmonės logotipas), kitas – iš perdirbtų 
laikraščių, trečias – iš perdirbtų... 
pinigų. 
Atvirukas, pieštukas, padėkliukas 
kompiuterio pelei kažkam gali at-
stoti bilietą į ekologijos ir smulkmenų 
pasaulį.

Ekologiškos smulkmenos biurui –
www.ekodovanos.lt

Miglės Anušauskaitės koliažai

Miglės Anušauskaitės koliažai

Miglės Anušauskaitės koliažai

Miglės Anušauskaitės koliažai
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Padangos, padangos, padangos. Jų neįmanoma išvengti: jomis „apauti“ automo-
biliai, jomis nusėtos meilei tinkamos miškų ir paplūdimių vietelės, į jas susodinti 
gėlynai, jomis žymimos motociklų sporto trasos ribos. Taip naudojamos neperdirb-
tos padangos. Be to, dar yra keliolika būdų, kaip galima naudoti jas perdirbus.
Panaudoto automobilių ,,apavo“ kasmet pasaulyje prisikaupia milijonai tonų, tačiau 
padangos nėra jau toks didelis blogis, jei tinkamai saugomos ir perdirbamos. O per-
dirbamos jos puikiai ne tik išsivysčiusiose šalyse, bet, pasirodo, ir Lietuvoje. 
„Ozonas“ dar nė karto nesigilino į tokią grėsmingai skambančią temą, kaip naudotų 
padangų perdirbimas. Šis straipsnis yra apžvalginis, skirtas tiesiog susipažinti su 
padangų perdirbimo situacija Lietuvoje. 

veik visos naudotos padangos yra 
perdirbamos. 2007 metais pasiektas 
antrinio panaudojimo laipsnis yra 91 
proc. Tai yra 4 proc. daugiau nei 2006 
m. Europa yra vienas pažangiausių 
regionų pasaulyje naudotų padangų 
perdirbimo ir panaudojimo srityje, 
net palyginus su Japonija (89 proc.) 
ar Kanada (80 proc.). Kai kurios Euro-
pos Sąjungos šalys sutvarko 100 proc. 
panaudotų padangų: Austrija, Belgija, 
Danija, Švedija, Norvegija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija, Olandija, Por-
tugalija. Netgi naujokės Vengrija ir 
Slovakija yra pasiekusios tokius rezul-
tatus. 
Lietuva sutvarko 94,6 proc. padangų. 
Tai tikrai aukštas rodiklis, turint 
omenyje,  kad naudotos  padangos  
Lietuvoje pradėtos perdirbti tik 2004 
m. 
Remiantis gaminio mokesčio 
mokėtojo deklaracijų duomenimis, 
į Lietuvos vidaus rinką 2007 metais 
buvo išleista 20 683 tonų padangų. 
Ekspertų vertinimu, į perdirbimo 
sistemą galėjo nepatekti apie 20 
proc. padangų, taigi Lietuvoje turėtų 
susidaryti apie 25 000 tonų naudotų 
padangų. Europos šalyse vienam gy-

ventojui vidutiniškai tenka apie 7 kg 
padangų. Atsižvelgiant į šias tenden-
cijas, Lietuvoje per metus naudotų 
padangų susidarymas turėtų siekti 
apytikriai 24 000–30 000 tonų. 
Naudotų padangų tvarkymo (tiek 
perdirbimo, tiek naudojimo energijai 
gauti) pajėgumai Lietuvoje yra pa-
kankami ir siekia apie 30 tūkst. tonų 
per metus.

Perdirbtų padangų panaudojimas
Padangų panaudojimo būdų yra 
daug, „Ekokonsultacijų“ atliktoje 
analizėje pateikiama net 19 būdų, 
kaip galima panaudoti senas padan-
gas Lietuvoje. Pavyzdžiui, perdirbtų 
padangų produktas granuliutanas, 
sumaišytas su kitomis medžiagomis, 
naudojamas sporto patalpų, mokyklų 
žaidimų aikštelių paviršiui, pėsčiųjų ir 
dviračių takams padengti. Iš perdirbtų 
padangų gaminamos ir trinkelės, 
kuriomis galima iškloti tiek gamy-
bines patalpas, tiek privačių namų 
kiemus. Danga iš tokių plytelių tvirta 
ir amortizuojanti – ant jos parkritęs 
vaikas susižeis gerokai mažiau nei 
ant betoninių trinkelių. Perdirbus 

PANAUdotos PAdANgos vIRstA
bAtAIs IR PlYtElėMIs

Rimas GRIGONIS

Milijonai tonų padangų
Pirmoji pneumatinė padanga išrasta 
ir užpatentuota XIX a. viduryje, o XX 
a. pradžioje jau pastatytos pirmosios 
padangų gamyklos. Manoma, kad 
pasaulyje kasmet pagaminama apie 
3 milijardai padangų ir jų poreikis 
nuolat auga. Naudotos padangos 
sudaro didelę dalį bendro atliekų srau-
to. Bėda ta, kad natūraliai šios atliekos 
nesuyra daugybę metų, sąvartynuose 
užima didelį tūrį, o padangų gais-
rai yra sunkiai gesinami ir pavojingi 
aplinkai bei žmonių sveikatai. 
Europoje netinkamos naudoti pa-
dangos nuo 1989 metų laikomos 
„prio-ritetiniu  atliekų srautu“,  kurio  
reglamentavimui skirtas nemažas 
dėmesys. 
Kiekvienais metais Europoje susidaro 
apie 3,2 mln. tonų naudotų padangų 
(apytiksliai 300 mln. vienetų), iš kurių 
3 mln. tonų yra perdirbama arba pa-
naudojama energijai gauti. 

lietuva neatsilieka
Teigiamas dalykas, nepaisant 
didėjančio kiekio, yra tai, kad be-

padangas gaunami milteliai, iš kurių 
gaminama avalynė, – įprasti, darbi-
niai, sportiniai ar specialios paskirties 
batai. 
Perdirbus padangų gumą, galima 
gauti produktų, tinkančių laidų izolia- 
cijai, panaudoti automobilių detalių 
gamyboje; tai gali būti ir kuro pakaita-
las, vadinamoji pirolizės anglis.
Tekstas parengtas pagal:
Paulo Ferrao, Paulo Ribeiro, Paulo 
Silva straipsnį „A management system 
for end-of-life tyres: A Portuguese 

case study“;
Lisa Halberg, Erik Karrman (Swedish 
Environmental Research Institute Ltd) 
parengtą studiją „LCA of the utilisa-
tion of used tyres“;
Ingos Silvestravičiūtės magistro 
baigiamąjį darbą „Naudotų padangų 
tvarkymo sistemos valdymas“;  
Rasos Uselytės, Ingos Silvestravičiūtės, 
Ingos Karaliūnaitės (Ekokonsultacijos) 
parengtą studiją „Atliekų panaudoji-
mo naujiems produktams gaminti ir 
šių produktų įteisinimo galimybės“.

Kokios naudingos padangų savybės?

Padangos yra 100 proc. perdirbamos, jų cheminės ir fizikinės 
savybės paverčia naudotas padangas vertingu žaliavų šaltiniu. 
Naudotos padangos nėra nei kenksmingos, nei pavojingos, jei 
jos tinkamai tvarkomos, transportuojamos ar saugomos. Pa-
dangos išlaiko joms būdingas charakteristikas. Pavyzdžiui, 
lėtą bakterijų vystymąsi, atsparumą pelėsiams, karščiui ir 
drėgmei, saulės ir UV spinduliams, daugeliui tirpiklių. Padan-
gos nėra toksiškos, biologiškai neyrančios; jų forma, svoris ir 
plastiškumas leidžia jas naudoti sveikas, smulkintas, gran-
uliuotas ar sumaltas.

Kokia energetinė padangų perdirbimo nauda?

Perdirbus (ir tinkamai panaudojus perdirbimo produktus) 68 
tūkst. tonų padangų gamtosaugine prasme nauda būtų to-
kia: į orą būtų išmesta 22 tūkst. tonų CO2, (anglies dvideginio) 
dujų mažiau. Maždaug tiek anglies dvideginio dujų per me-
tus išmestų 8 tūkst. aukštos klasės automobilių, kai šimtui 
kilometrų būtų sunaudojama 9 litrai benzino, o per metus 
nuvažiuojama apie 12 tūkst. kilometrų. Skaičiuojant elektros 
energijos išraiška, perdirbus minėtą kiekį padangų, nauda 
siektų 200 milijonų kWh. Automobilių pardavėjas, kuris per-
duoda perdirbti 20 tonų padangų, už sutaupytą energiją 
galėtų apvažiuoti tris ketvirtadalius pasaulio ir metus šildyti du 
privačius namus.

Krizė paveikė ir didžiausią pasaulyje ekologinę mugę „Biofach“, 
jau daugelį metų į Niurnbergą sukviečiančią pirkėjus ir pardavėjus 
iš viso pasaulio. Šiemet mugės rengėjai laukia šiek tiek mažesnio 
dalyvių skaičiaus nei pernai. Tačiau jų kiekis vis tiek išlieka 
įspūdingas – apie 2500 (2733 dalyvių pernai).
2010 metų mugės tema „organiška+sąžininga“ – tai dar viena 
pastanga suvienyti du atskirus, tačiau dažnai labai susijusius 
judėjimus: organiško ūkio ir sąžiningos prekybos (fairtrade).

Pernai didžiulio visuomenės 
susidomėjimo sulaukė mugėje ati-
darytas naujas skyrius. Tai – tekstilė. 
Statistika rodo, kad organiškos 
medvilnės pardavimai pasaulyje nuo 
2007-ųjų iki 2008 metų kilo daugiau 
nei 60 procentų. Tikimasi, kad pa-
klausa, nors ir mažesniais tempais, 
bet didės. 
„Biofach“ prisistatę gaminto-
jai pabrėžia, kad jų produkcija 
išgaunama nekenkiant aplinkai ir 
neišnaudojant žmonių (jokio vaikų 
darbo, sąžiningas atlygis, normalios 
darbo valandos).
Kongreso salėje, kur vyksta paskai-
tos, diskusijos su mokslininkais, 
šiemet bus galima sužinoti tekstilės 
sektoriaus naujienas, tendencijas ir 
galimybes. Pačioje mugėje net kelis 
kartus per dieną vyks įvairių kolekcijų 
pristatymai.

Prieš kelerius metus mugėje atidary-
ta organiško vyno salė tapo vienu 
iš neblėstančių traukos centrų. Tiki-
masi, kad šiemet bus pristatyta apie 
700 vyno rūšių iš viso pasaulio. Svari 
naujovė – šiemet, susivienijus su 
garsiausia pasaulyje vyno akadem-
ija „Mundus vini“, bus skelbiami 
organiško vyno apdovanojimai. Tai 
svarus, prestižinis įvertinimas gamin-
tojams. 
Apžvelgiant šių metų pasaulines 
vyno tendencijas, pastebimas au-
gantis nestipraus raudonojo vyno 
poreikis, prancūziškų vynų populiar-
umas. Vynas atsparus krizei. 

 „Biofach“ mugė yra žymi visame pa-
saulyje. Pasitikėjimą ja garantuoja 
tai, kad norint pakliūti į dalyvių gre-
tas, reikia atitikti itin griežtus reika-
lavimus. Mugę globoja įtakingas 
tarptautinis organinio žemės ūkio 
judėjimas IFOAM.

Eglė KVAS

vokIEtIJA kvIEČIA į

nuotr. Magnum
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PAkElkIME AkIs į dANgų 
(stRAIPsNIs vIsAI NE APIE RElIgIJą)

Saulė yra pats didžiausias 
atsinaujinančios energijos šaltinis, 
keliasdešimt kartų viršijantis vėjo 
energijos potencialą ir net 36 000 
kartų – pasaulinį hidroenergetikos 
potencialą. Saulės energijos pa-
naudojimas žmogaus reikmėms 
yra palyginti nesenas reiškinys, per 
daugiau nei penkis dešimtmečius 
pasiekęs gana aukšą technologinį lygį 
ir efektyvumą. Mokslininkų teigimu, 
artimiausią dešimtmetį technologijos 
dar labiau tobulės, saulės elektrinių 
įrengtoji galia išaugs keliasdešimt 
kartų, o gaminamos elektros energi-
jos kaina žymiai sumažės. 

saulė lietuvos
Nors lietuviai linkę save vadinti šiaurės 
rytų tauta ir pasiskųsti dėl apniukusio 
dangaus bei šviesos trūkumo, situa-
cija saulės energetikos požiūriu nėra 
jau tokia prasta. Per metus vidutinė 
saulės ekspozicija siekia 926-1042 
kWh/m2. Palyginti: Vokietijoje, kur ši 
sritis yra gana gerai išvystyta, saulės 
ekspozicija yra tik šiek tiek didesnė 
– 967–1212 kWh/m2 (pietinėse teri-
torijose). Lietuvoje perspektyviausia 
būtų saulės energetiką plėtoti šalies 
vakaruose – Klaipėdos, Nidos, Telšių 
apskrityse. Mažiausiai saulės gauna 
šiaurinė ir vakarinė Lietuvos dalys – 
Biržų, Vilniaus, Varėnos regionai. 
Paskaičiuota, kad  Lietuvoje yra apie 
150 km² stogų, ant kurių būtų gali-
ma įrengti saulės jėgaines. Jei saulės 

elementų efektyvumas siektų bent 15 
%, per metus pagaminamos fotoele-
ktros kiekis būtų toks pats, koks per 
metus pagaminamas visose šiuo metu 
veikiančiose elektrinėse. Ar nevertėtų 
rimčiau pažvelgti į šią alternatyvią ele-
ktros gamybos rūšį?

saulės mokslas ir verslas lietuvoje
Prieš dešimtmetį  Lietuvoje buvo 
vykdyta programa „Saulės ir kiti atsi-
naujinantys energijos šaltiniai žemės 
ūkiui“. Joje dalyvavo Mokslininkų 
sąjungos institutas, Lietuvos žemės 
ūkio inžinerijos institutas, Kauno 
technologijos universitetas, Lietu-
vos energetikos insitutas ir Lietuvos 
žemės ūkio universitetas. Tai buvo 
pirmoji mokslinė programa, kurioje 
tirti saulės energijos ištekliai ir galimi 
jos panaudojimo būdai Lietuvoje. 
Šio ir panašių projektų tikslas – tirti 
galimybes, tobulinti fotojautrius or-
ganinius junginius bei panaudoti juos 
saulės elementų gamybai, siekiant 
sumažinti elektros kainą. 
Džiugina tai, kad Lietuvoje yra gami-
nami monokristalinio silicio saulės 
elementai ir moduliai, taigi, aukštųjų 
technologijų atžvilgiu mes neatsil-
iekame nuo vakarų valstybių. Tad jei 
ir toliau būtų investuojama į šią sritį, 
per metus būtų galima pagaminti 
1-2 MW saulės elementų. Tai ne tik 
patenkintų Lietuvos rinką, bet ir taptų 
eksportuojamu  produktu.  Laikui  ei-
nant technologijos pigs, taigi ir foto-
elektros kaina turėtų mažėti tapdama 
konkurencinga alternatyva. 

Fotoelektros gamyba
Kaip pagaminama elektra iš saulės? 
Fizikams to aiškinti nereikia, o štai 
paprastiems žmonėms fotoele-
ktros gamybos procesas yra „tamsus 
miškas“. 
Viskas prasideda nuo mokslininkų 
atrastų puslaidininkių fizikinės 
savybės – gebėjimo šviesos energiją 
paversti elektros energija – žinoma, 
ne be pačių mokslininkų pagalbos. 
Šviečiant saulei, silicio plokštelėse 
vyksta atomų branduolių ir elektronų 
persigrupavimai ir judėjimai. Norint 
gauti elektros energijos šaltinį, reikia 
neigiamus elektronus nukreipti viena 
linkme, o teigiamas „skyles“ (tuščios 
vietos, kuriose buvo elektronai) – kita. 
Šiam reikalui naudojamas boras ir fos-
foras sudaro „p“ ir „n“ tipo laidumą ir 
sukuria reikalingą elektros lauką. Šis 
reiškinys vadinamas fotoelektriniu 
efektu, o plokštelė, kurioje vyksta 
procesas, – fotoelektriniu keitikliu. Jų 
gamyboje naudojamas monokrista-
linis, polikristalinis ir amorfinis silicis 
bei kitos puslaidininkinės medžiagos: 
indžio fosfatas, galio arsenidas, indžio 
galio nitridas ir kt. 
Saulės energijos kritimo į žemę inten-
syvumas priklauso nuo metų laiko, 
paros meto ir oro sąlygų. Paprastai 
žiemos mėnesiais saulės energijos 
srautai sumažėja iki 20 %. Todėl Lie-
tuvoje pasikliauti vien fotoelektra 
nederėtų. Tokiais atvejais būtinas 
elektros energijos akumuliavimas 
įprastiniuose elektros akumuliato-
riuose, vandens akumuliaciniuose 
baseinuose arba jungiantis prie val-
stybinio elektros tinklo per reversinius 
skaitiklius. 
Saulės elektrinės gali būti mažo ga-
lingumo autonominės, kuriose pa-
gaminta energija naudojama tik ats-
kiro objekto vietiniame tinkle, arba 
integruotos į valstybinį energetikos 

sistemos tinklą. 

saulės šiluma 
Šilumą, kurią išspinduliuoja saulė, 
galima naudoti ir karšto vandens 
gamybai bei pastatų apšildymui. 
Saulės šilumos tiekimo sistemos yra 

dviejų tipų – turinčios skystą arba orinį 
šilumos nešiklį. Šios sistemos sugeria 
saulės spindulius ir perduoda šilumą 
tiesiai į patalpas arba į kaupiamąją 
sistemą. Skystiniai saulės rinktuvai 
geriausiai tinka centrinio šildymo sis-
temoms. Labiausiai paplitę yra plokšti 
rinktuvai, tačiau pastaruoju metu, dėl 
didesnio efektyvumo ir atsiperka-
mumo, populiarėja vakuuminiai – jų 
darbo temperatūra gali siekti net 250 
ºC; toks rinktuvas yra žymiai efekty-
vesnis, energijos nuostoliai labai maži, 
o dėl esančio vakuumo nevyksta 
temperatūrinis plėtimasis, taigi toks 
rinktuvas tarnauja daug ilgiau. 
Labai svarbu saulės rinktuvus tinka-
mai įrengti. Jie turi būti nukreipti į 
pietus, jų pasvirimo kampas turi būti 
apytiksliai lygus vietovės platumai, 
o plotas priklauso nuo gyventojų 
skaičiaus ir reikiamos šilumos ar ele-
ktros energijos poreikių. Lietuvoje 
vanduo gali sušilti iki 70–100 ºC, žiemą 
iki 30-50 ºC. Nors patalpų šildymui rei-
kia gerokai aukštesnės temperatūros, 
tačiau bet kuriuo atveju saulės rink-
tuvai padeda taupyti, mat sumažėja 
išlaidos, skirtos vandens temperatūrai 
pakelti nuo +5 ºC iki 75 ºC (vidutinė 
vandens temperatūra vandentiekyje 
ir radiatoriuose). 
Žinoma, daugiausia karšto vandens 
tokiu būdu galima pagaminti vasarą. 
Kyla klausimas, kam gali prireikti tiek 
daug karšto vandens vasarą? Šiuo 
metu smarkiai populiarėja vandens 
naudojimas privačių namų ba-
seinuose ir SPA centruose. Ankstyvą 
pavasarį ir rudenį šiuo karštu 
vandeniu, tiekiamu į šildymo sistemą, 
galima ir namus pasišildyti. Deja, šaltą 

žiemą vien saulės tikriausiai nepakaks. 

Pasyvieji namai
Pasirodo, pats gyvenamasis namas 
taip pat gali būti saulės rinktuvu. 
Žinoma, tokį – pasyvųjį namą rei-
kia kruopščiai suprojektuoti, tiksliai 
apskaičiuoti, kiek energijos jis sugebės 
„surinkti“ pats, ir kiek jos prireiks iš kitų 
šaltinių. Labai svarbi pastato padėtis 
pasaulio šalių atžvilgiu, masyvių 
konstrukcijų galimybės akumuliuoti 
saulės šilumą, namo šilumos izoliacija 
ir gera vėdinimo sistema. 
Laikantis šių principų ir įrengus saulės 
rinktuvus ant namų stogų ir sienų, 
galima sutaupyti nuo 30 % iki 90 % 
šildymui reikalingų pinigų net ir Lietu-
voje. 
Aukštųjų technologijų laikais, kai 
atrodo, kad nieko nėra neįmanomo, 
didžiųjų energetikos ir ekologinių 
krizių išvengti galima tik vienu būdu 
– pereinant nuo tradicinio mąstymo, 
paremto nesaikingu Žemės turtų 
eikvojimu ir niokojimu gyvenant tik 
šia diena, prie brandaus ir atsakingo, 
minčių ir veiksmų vienybe pagrįsto 
planetos tausojimo ir gebėjimo pasi-
imti tai, kas nekainuoja politinės / 
energetinės priklausomybės, ir, svar-
biausia, visų mūsų saugios ir laimin-
gos ateities.

Tolimesniam domėjimuisi
http://saule.lms.lt/
http://www.alternative-energy-news.
info/technology/solar-power/ 
http://www1.eere.energy.gov/solar/in-
dex.html 
http://www.solarenergy.org/

siekti švaresnės aplinkos 
„Siekdami švaresnės aplinkos visų pir-
ma privalome skatinti atsinaujinančių 
išteklių vartojimą, nes būtent tai 
daro mažiausią įtaką klimato kaitai, 
globalios temperatūros didėjimui. 
Šiandien Lietuvoje plačiausiai degina-
mas iškastinis kuras – gamtinės dujos, 
mazutas, kuris yra pats taršiausias ir 
kenksmingiausias atmosferai“, – teigė 
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 
pirmininkas Jonas Šimėnas, Seime va-
dovaujantis darbo grupei, kuri rengia 
„žaliąjį“ įstatymą. 
Vietinis biokuras yra nuo 40 iki 80 
procentų švaresnis už gamtines dujas, 
mazutą. „Ne veltui visame pasaulyje 
iškastinio kuro vartojimą siekiama 
mažinti, o atsinaujinančių energijos 
šaltinių naudojimą – skatinti. Paradok-
salu, kad brangų kurą šilumos gamy-

bai šiandien vis dar importuojame, 
nors savo šalyje turime į valias perpus 
pigesnio vietinio kuro“, – sakė Lietu-
vos biomasės energetikos asociacijos 
LITBIOMA prezidentas Remigijus Lap-
inskas. 
  

skaičiuoja galimybes 
Plėsti Lietuvos iš atsinaujinančių en-
ergijos išteklių gaminamą energiją 
įpareigoja Europos Sąjungos direk-
tyva. Europos komisijos duomeni-
mis, šiuo metu Lietuvoje pagami-
nama „žalioji“ energija sudaro vos 15 
procentų visos suvartojamos energi-
jos. „Iki 2020 metų šį rodiklį privalome 
padidinti iki 23 procentų“, – teigė R. 
Lapinskas. 
Anot J. Šimėno, didžiulį potencialą 
turi vėjo jėgainės (jos šiandien šalies 
ūkyje praktiškai nėra naudojamos): 
„Šiandien vos 70 MW instaliuotos 
galios sudarančios vėjo energijos 

pajėgumai 2020 metais galėtų būti 
1000 MW.“ 
Pasak ekspertų, didžiausią energijos 
potencialą Lietuvoje turi biomasė. 
Paskaičiuota, kad 2020-aisiais ben-
dri biomasės, tinkamos kuro gamy-
bai, resursai per metus šalyje turėtų 
sudaryti 1,1 milijono tne (tonos naftos 
ekvivalento). 
„Lietuvoje energijos gamybai kol kas 
iš viso nenaudojamos komunalinės 
atliekos – vienas iš atsinaujinančių 
energijos išteklių. Tai nedovanoti-
nas kuro švaistymas, kurį laidodami 
sąvartynuose plečiame šiukšlynų teri-
torijas šalyje“, – pastebėjo J. Šimėnas. 
Sąvartynuose per metus susikaupia 
apie 1,3 mln. tonų atliekų. Moderni-
ose jėgainėse iš jų kasmet galima 
būtų pagaminti apie 2,6 TWh šilumos 
ir 0,65 TWh elektros. „Per metus Lietu-
vos centralizuotam šildymui pagami-
nama 10 TWh šilumos, taigi atliekų 
kuro pakaktų ketvirtadaliui šalies“, – 
sakė J. Šimėnas.   
  

gamybą skatins tarifais 
J. Šimėnas pasakojo, kad 
atsinaujinančių energijos išteklių 
įstatymo projekte numatoma įkurti 
nacionalinį atsinaujinančių energi-
jos šaltinių skatinimo fondą. Jį galėtų 
papildyti iškastinio kuro naudojimo 
šilumos ir elektros gamyboje akci-
zas. Pagal ES reikalavimus, Lietuva šį 
akcizą privalo įvesti nuo 2010-ųjų sau-
sio 1 dienos. 

„Įstatymo projekte siūlysime iš šio 
fondo finansuoti „žaliosios“ elektros 
energijos skatinamuosius tarifus ir 
subsidijuoti investicijas į energijos 
gamybą iš atsinaujinančių šaltinių“, – 
teigė J. Šimėnas. 
Paramos turėtų sulaukti ir privatūs 
ūkiai – naujojo įstatymo rengėjai siūlys 
subsidijuoti modernių automatizuotų 
biokuro katilų (pavyzdžiui, kūrenamų 
medienos ar šiaudų granulėmis) 
diegimą ūkiuose.
   

Neužmiršti biodegalai ir biodujos 
Rengiamame įstatyme nebus pamiršti 
ir biodujų gamintojai. Numatoma, 
kad gyvulininkystės, paukštininkystės 
ir kituose kompleksuose, kur susidaro 
organinės atliekos, turi būti įrengtos jų 

Apie alternatyvią energetiką Lietuvoje kalbama 
pašnibždomis. Ir kaipgi garsiai kalbėsi, kai reikia de-
rinti naujas dujų ir naftos pirkimo kainas, strategiškai 
planuoti atomines elektrines ir svarstyti, verta ar ne-
verta sujungti VST ir RST. Tarp tiek „svarbių“ sprendimų 
ir darbų pasimiršta svarbiausia – naudoti tai, kas Die-
vo duota: protą, darbščias rankas ir, žinoma, Saulelę 
Motulę.

„žAlIosIos“ ENERgEtIkos PlėtRą 
UžtIkRINs įstAtYMAs
Nuo pažangių Europos Sąjungos valstybių „žaliosios“ 
energetikos sprendimais kol kas atsiliekanti Lietuva 
gali tikėtis pastebimo proveržio šioje srityje. Plėtra 
numatyta Atsinaujinančių energijos išteklių įstatyme, 
kuris šiuo metu rengiamas.

utilizavimui skirtos biodujų jėgainės. 
Sąlygas biodujoms tiekti į gamtinių 
dujų tiekimo tinklus privalės sudaryti 
dujų perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai. 
Transporto sektoriuje naudojamo bi-
okuro, biodegalų ir bioalyvų gamin-
tojams ir naudotojams planuojama 
taikyti įstatymais nustatytas lengva-
tas. Ketinama siūlyti iki 2011 metų 
įteisinti benzino ir dyzelino, kuriame 
yra ne mažiau kaip 10 proc. biodegalų, 
prekybą. 
„Tik visapusiškai skatindama 
atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimą Lietuva gali tikėtis pasiekti 
vieną pagrindinių savo strateginių 
tikslų – energetinę nepriklausomybę 
nuo kaimynų“, – sakė J. Šimėnas.

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra leidžia lietuvai 
užtikrinti energetikos nepriklausomybę.

•	 Per	 metus	 vidutinė	 saulės	 ekspozicija	 Lietuvoje	 siekia	 926-
1042	kWh/m².	Vokietijoje,	kur	saulės	ernergetika	yra	gerai	 išvystyta,	 ji	
yra	tik	šiek	tiek	didesnė	–	967–1212	kWh/m²	(pietinėse	teritorijose).
•	 Lietuvoje	yra	apie	150	km²	stogų,	ant	kurių	būtų	galima	įrengti	
saulės	jėgaines.	Jei	saulės	elementų	efektyvumas	siektų	bent	15	%,	per	
metus	pagaminamos	fotoelektros	kiekis	būtų	toks	pat,	koks	pagamina-
mas	visose	šiuo	metu	veikiančiose	elektrinėse.
•	 Saulės	energijos	panaudojimas	namų	šildymui	ne	 tik	gali	 su-
taupyti	pinigų,	bet	ir	padėti	tausoti	gamtą.	Paskaičiuota,	kad	4	m²	saulės	
rinktuvas	per	metus	gali	sumažinti	nuo	450	iki	1000	kilogramų	į	aplinką	
išmetamo	anglies	dioksido.	

Darius VYLIŪNAS

Vita SURDOKAITė

vokIEtIJA kvIEČIA į
nuotr. Compound eye
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AlIEJUs – MAIstUI, gRožIUI, JAUkUMUI
Senosios civilizacijos aliejų naudojo maistui, gydymui, grožiui. 
Egiptiečiai gamino tepalus ir kremus iš migdolų, alyvuogių 
aliejų, grūstų sezamo, pankolių sėklų, šalavijų, mėtų lapų, gėlių 
žiedų, medžio dervos, miros. Sumaišydavo tirštą masę ir tep-
davo skaudančias kūno vietas. Tepalai saugojo ir nuo kaitrių 
saulės spindulių. Būtent aliejiniai mišiniai suteikdavo odai 
žvilgesio, gyvybingumo, kvepindavo kūną.
Vienas iš graikų medicinos pradininkų Galenas grožio tepalų ir 
kremų gamybai naudojo bičių vašką, aliejus, rožių vandenį. Šie 
receptai gyvi ir šiandien, taikomi gaminant organinę kosmetiką.

Arabijoje, Indijoje aliejų, hidroliatų 
(kvapiųjų vandenų), eterinių aliejų 
naudojimas yra kasdienybė. Alie-
jus maitina odą, palaiko jos vidinę 
drėgmę, stangrumą ir žvilgesį, saugo 
nuo aplinkos poveikio. Indijoje po-
puliaru kas rytą išsitepti visą kūną ir 
plaukus sezamo aliejumi. Toks yra 
apsiprausimo procesas. Aliejus skver-
biasi į odą, išlaisvina susikaupusius 
nešvarumus, toksinus ir šie pašalinami   
tiek  išoriniais,  tiek  vidiniais kanalais. 
Aliejus neatskiriamas nuo Ajurve-
dos mokslo, netgi masažas, sakoma, 
išrastas tam, kad aliejus būtų geriau 
įtrinamas į kūną.

Jaunystės eliksyras
Aliejų galima naudoti labai įvairiai. Tai 
– tikras jaunystės eliksyras. Viduržemio 
jūros regiono gyventojai nesiskundžia 
širdies kraujagyslių ligomis, nes 
kasdien vartoja aliejų salotoms pa-
gardinti. Aliejuje gausu sočiųjų ir 
nesočiųjų riebalų rūgščių, vitaminų, 
mineralų.  Aliejai spaudžiami iš se-
zamo, erškėtuogių sėklų, vynuogių 
ir abrikosų kauliukų, migdolų, 

simondsijų branduolių, alyvuogių, 
kokoso, avokadų minkštimo. Jie gali 
būti skirstomi į lengvos ir sunkios 
tekstūros: „lengvasis“ aliejus greičiau 
susigeria ir mišiniuose naudojamas 
kaip pagrindinė sudedamoji dalis 
(pvz.: migdolų, dygminų, abrikosų 
kauliukų, saulėgrąžų, sezamo), 
sunkios tekstūros aliejai: erškėtuogių, 
avokadų, simondsijų, nakvišų, sviesto 
iš  mango, kakavos, sviestmedžio. 
Mišiniuose rekomenduojama ne 
daugiau kaip 10-20 procentų bendro 
tūrio.
Sausai, jautriai odai tinka: avokadų, 
simondsijų, nakvišų, makadamijų, 
migdolų, abrikosų kauliukų, graikinių 
riešutų, kokoso aliejai. Efektas bus 
pastebimesnis įlašinus eterinių 
aliejų. Eteriniai aliejai – tai ak-
tyviosios medžiagos, kurios skatina 
odos regeneracinius procesus, ak-
tyvina kraujotaką, padeda odai geriau 
įsisavinti aliejuose esančius vitaminus 
ir mineralus, veikia kaip antioksidantai 
– lėtina senėjimą.
Rekomenduojama išsitepti alie-
jumi visą kūną, pabūti kelias mi-
nutes, kad susigertų, o tada nuplauti 
perteklių vandeniu, be muilo. Sku-
bantys gali teptis aliejumi po dušo, 
ant drėgnos odos, – taip jo bus su-

naudojama mažiau, greitai susigers, 
neištepsdrabužių. Pamaitinta oda 
geriau laikys vidinę drėgmę, įsisavins 
vitaminus, mineralus, bus švelni ir 
gyvybinga. Šaltuoju sezonu apie 90 
proc. mūsų kūno dengia drabužiai, 
oda mažiau kvėpuoja, todėl reikia 
papildomai pasirūpinti jos sveikata, 
grožiu. Kasrytinė odos ištepimo alie-
jumi procedūra užims tik 5 minutes, o 
saugos visą dieną.

sudėtinga substancija
Eterinis aliejus – tai stiprios koncen-
tracijos kvepianti substancija, suside-
danti iš daugybės cheminių junginių. 
Augalui eterinis aliejus yra šalutinis 
metabolizmo produktas, padedan-
tis prisitaikyti prie temperatūrinių 
svyravimų, pritraukti vabzdžius.
Eteriniai aliejai išgaunami iš sėklų, 
lapų, žiedų, šaknų, medienos, dervų. 
Yra keletas jų išgavimo būdų, kurių 
populiariausias – distiliavimas 
vandeniu. Primityvesniais būdais ete-
riniai aliejai išgaunami ir naudojami 
jau ne vieną tūkstantį metų. Rimtas 
distiliavimo aparatas buvo sukurtas 
VIII amžiuje, vidurio rytuose. Euro-
poje kvapiąsias substancijas išgauti 
pradėjo tik XII amžiuje. Mūsų aromat-
erapijos praktika labai jauna, todėl 
žinių semiamasi iš arabų, indų kultūrų. 
Eteriniai aliejai naudojami maisto, 
gėrimų, buities pramonėse, par-
fumerijoje: kuriami kvepalai, kos-
metikos priemonės veido ir kūno 
priežiūrai. Profilaktiškai jie naudojami 
nuo peršalimo ligų, masažams – 
kaip  šildanti, procesus aktyvinanti 
priemonė. Teigiama, kad eteriniai 
aliejai veikia ir psichiką – tam tikri 
kvapai mažina įtampą, padeda suba-
lansuoti emocinę būklę. Ne veltui rytų 

kultūrose kvapieji aliejai naudojami 
apeigose, ritualuose, meldžiantis, 
atverti sąmonę platesniam suvokimui, 
suartėti su kosmoso didybe. 

Svarbu žinoti, kad eteriniai aliejai yra 
labai koncentruoti, todėl jų negalima 
ant odos tepti grynų, būtina skiesti 
baziniame aliejuje.

sušildykite žiemą
Su trupučiu žinių ir užsidegimo galima pagerinti namų orą, sukurti 
jaukumą ir šilumą, išvengti peršalimo ligų, nuimti raumenų įtampą, 
nuraminti protą, džiuginti save ir artimuosius. 
Į aromatinę lempą įlašinkite cinamono, muskato, juodojo pipiro, kalend-
ros, benzoino dervos, levandų, mandarinų, apelsinų eterinių aliejų. Taip 
sukursite šiltą, jaukią nuotaiką. Čiobrelių, raudonėlių, mairūno, baziliko, 
rozmarino eteriniai aliejai stiprina imunitetą, saugo nuo peršalimo ligų. 
Juos tereikia 20 min. pagarinti aromatinėje lempoje.

sENovINIs tINkAs IŠskIRtINIAMs IR svEIkIEMs NAMAMs
Gyvenant dabartinėje dinamiškoje aplinkoje, natūralios 
statybinės medžiagos iš pirmo žvilgsnio atrodo nepato-
gios: jos dažniausiai reikalauja kruopštesnio valymo ir 
ypatingesnės priežiūros. Tačiau namų aplinka, kurioje gy-
vename, turi tiesioginį poveikį mūsų gyvenimo kokybei. 
„Sveikai“ pastatyti namai – sveiki mes, sveiki mūsų vaikai. 
Prieš šimtmečius Rytuose atrastas natūralus senovinis tinkas 
„Tadelakt“ mums leidžia susikurti išskirtinį, savitą ir sveiką 
namų interjerą patiems. Darbas su „Tadelakt“ gali būti lygi-
namas su terapija, išlaisvinančia kūrybiškumą.

kas yra „tadelakt“?
Pavadinimas kilo nuo arabiško žodžio 
„minkyti“, apibūdinančio antikos 
meistrų interjero bei eksterjero de-
koravimo techniką. „Tadelakt“ kilmės 
šalis yra Marokas. Ten šis natūralus, iš 
žemės išgaunamas, kalkių pagrindu 
susiformavęs tinkas yra naudoja-
mas tiek vidaus, tiek išorės sienoms, 
grindims, vonioms, stalviršiams ir 
šaliai būdinguose „Hammam“ poilsio 
namuose. 
Kai europiečiai sužinojo apie šią 
senovinę dekoravimo technologiją, 
jie sukūrė patobulintą „Tadelakt“ 
gamybos formulę, labiau atitinkančią 
europietišką kultūrą. Todėl šiuo gam-
tos suformuotu stebuklu dabar galime 
dekoruoti ir savo namus.
Visos sudėtinės „Tadelakt“ dalys yra 
iš žemės, natūraliai susiformavusios 
gamtoje, tačiau tai netrukdo išgauti 
blizgų paviršių. „Tadelakt“ pagalba 
išgaunamas įspūdingas, kiek ban-
guotas, „gyvas“, natūraliai blizgus 
paviršius. Kintant apšvietimui, „Tade-

lakt“ tinku dengto paviršiaus atspalvis 
kaskart būna vis kitoks. 

,,tadelakt“ pritaikymas 
Europoje vienas žinomiausių „Ta-
delakt“ kūrėjų yra vokiečių gaminto-
jas „Kreidezeit Naturfarben GmbH“. 
Jiems pavyko sukurti tinko mišinį, 
kurio savybės analogiškos Maroke 
naudojamo tinko savybėms, tik šis 
„Tadelakt“ labiau pritaikytas naudoti 
europietiškomis sąlygomis. 
Dėl savo sudėtinių savybių jis puikiai 
sulaiko vandenį, todėl tinka naudoti 
patalpose, kuriose neišvengiama 
drėgmė. Vonios kambario interjere šis 
tinkas gali atstoti įprastas keramines 
sienų plyteles, standartinę dušo 
kabiną, akrilinę ar kitos medžiagos 
vonią bei vonios praustuvą. Su „Ta-
delakt“ galima paįvairinti virtuvės, 
gyvenamojo ar poilsio kambarių 
interjerą, dekoruoti sienas, židinį, pa-
langes, pasigaminti originalias lenty-
nas ar atskiras interjero detales: indus, 
menines skulptūras ir panašiai. 

„Tadelakt“ ypatingas tuo, kad neturi 
jokios standartinės formos, juo galima 
dengti bet kokios formos paviršius: 
horizontalius ir vertikalius, lygius, 
apvalius, banguotus, nestandarti-
nius, pavyzdžiui, medžio šaka ar sode 
rastas akmuo. Šiuo tinku padengtą 
paviršių galima išraižyti ar išpiešti 
įvairiais ornamentais. Daiktai atrodo 
savitai ir originaliai. Tai lemia darbo su 
„Tadelakt“ technologija.

kuo ypatinga darbo su „tadelakt“ 
technologija?
„Tadelakt“ tinku galima dengti orui 
laidų ir gerai drėgmę sugeriantį 
paviršių, prieš tai jį tinkamai paruošus. 
Įdomiausias ir pats svarbiausias eta-
pas – tankinimas, būtinas siekiant 
suformuoti norimą paviršių. „Tadelakt“ 
tankinamas rankomis, naudojant ypač 
kietą, lygiu paviršiumi akmenį. Tinka-
mai sutankinus, paviršius paden-
giamas natūraliu alyvuogių muilu ir 
nupoliruojamas tuo pačiu akmeniu. 
Išbaigtas paviršius atrodo šiek tiek 

Sukurk išskirtinį namų interjerą pats
Vienas iš tinkui „Tadelakt“ būdingų išskirtinumų yra darbo su šia medžiaga paprastumas. Žmogus pats gali įrengti savo vo-
nios kambarį ar pagaminti atskiras interjero detales. Darbui nereikalingas specialus išsilavinimas, tačiau, norint sėkmingai 
dirbti su „Tadelakt“, reikalingi tam tikri teoriniai pagrindai bei praktiniai įgūdžiai. To galima išmokti kursuose.
Lietuvoje darbo su „Tadelakt“ kursus organizuoja bei patį tinką parduoda išskirtinis gamintojo „Kreidezeit Naturfarben 
GmbH“ atstovas – UAB „Ecodesing“, prekiaujantis natūraliomis statybinėmis vidaus interjero medžiagomis. „Ecodesing“ 
parduodami produktai yra skirti puoselėjantiems ekologiškų namų idėją bei siekiantiems susikurti „sveiką“ namų aplinką 
iš natūralių, gamtos sukurtų ir žmogui padovanotų produktų.
Plačiau apie „Ecodesing“ UAB organizuojamus kursus bei senovinį dekoratyvinį tinką „Tadelakt“ galite sužinoti tinklapyje 
www.tadelakt.lt arba susisiekę su mumis elektroniniu paštu: info@ecodesign.lt.

sendintas ir primena akmenį.
Darbo su „Tadelakt“ technologija gera 
tuo, kad kiekvienas, ją perpratęs, gali 
savo namus dekoruoti pats. Kiekvie-
nas žmogus, dirbantis su šiuo tinku, 

palieka savo braižą. Formuojant tinku 
padengtą paviršių, naudojama skir-
tinga rankos judesių amplitudė, taip 
paviršiuje lieka unikalus „braižas“.

Vilma ŽMAKOVA
vilma.zmakova@gmail.com

Užs. Nr. 01/09

nuotr. iš “Marmozel” asmeninio archyvo

nuotr. iš “Tadelakt” asmeninio archyvo
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Kalbant apie aplinkosaugos sritį, valstybė turi kontroliuoti ir reguliuoti poveikį aplinkai, 
raginti atitinkamas institucijas vykdyti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai 
prevenciją, o ne kovoti su neigiamomis poveikio aplinkai pasekmėmis.
2003 metais Lietuvoje buvo priimta „Nacionalinė darnaus vystymosi strategija“ ir nusta-
tyti Lietuvos aplinkos apsaugos prioritetai. Mūsų šalies darnaus vystymosi siekis – pagal 
ekonominio ir socialinio vystymosi bei išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius iki 2020 
metų pasiekti dabartinį ES vidurkį, pagal aplinkos taršos rodiklius – neviršyti ES leistinų 
normų, laikytis tarptautinių konvencijų, ribojančių aplinkos teršimą.
Tiesa, šie prioritetai nėra lengvai įgyvendinami. Tam trukdo Lietuvos aplinkosauginės 
politikos silpnosios vietos, vidiniai bei išoriniai faktoriai, kuriuos galima trumpai įvardyti 
grėsmę keliančiais veiksniais.

lietuvos aplinkosauginės poli-
tikos silpnosios vietos:
- Valstybiniu mastu nėra vienos in-
stitucijos, atsakingos už gamintojo 
atsakomybės sistemos efektyvumo 
analizę bei sistemos tobulinimą. At-
skiros institucijos (Aplinkos apsau-
gos agentūra, Aplinkos ministerijos 
atskiri departamentai) fragmentiškai 
renka ir analizuoja įvairius kokybinius 
ir kiekybinius duomenis iš gamintojų 
ir importuotojų, savivaldybių, tačiau 
dėl jų fragmentiškumo sunku spręsti 
apie sistemos efektyvumą ir tinkamai 
formuoti ilgalaikę aplinkosauginę 
politiką.
- Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse, 
plačiau naudoti alternatyvius energi-
jos šaltinius (biokurą, vėjo ir vandens 
energiją ir kt.) labiausiai trukdo naf-
tos produktus gaminančių ir jais 
prekiaujančių įmonių lobistinė veikla.
- Mūsų šalyje mažai savų gamtinių 
išteklių, trūksta galimybių apsirūpinti 
pigiais ištekliais, o pagrindinė proble-
ma – didelė priklausomybė nuo vieno 
šaltinio. 
- Lietuvoje energijos gamyba, tieki-
mas ir vartojimas yra nepakankamai 
efektyvūs, būdingas didelis energijos 
intensyvumas.
- Dabartinei pakuočių atliekų tvarky-
mo sistemai reikia griežtos kontrolės, 
tačiau kontroliuojančioms instituci-
joms trūksta žmonių ir lėšų tam 
užtikrinti.
- Visuomenė (tiek gyventojai, tiek 
verslo įmonės) nepakankamai efek-
tyviai informuojama ir šviečiama apie 
antrinių žaliavų rūšiavimo, ekologiškų 
produktų vartojimo naudą, galimybes 
ir svarbą. Trūksta informacijos apie 
ekologinių prekių ženklų reikšmes. 
Tik 19 % žmonių turi pakankamai 
žinių apie ekologiškus produktus ir jų 
teikiamą naudą žmonėms ir planetai. 
Skaudžiausia, kad net 50 % vartotojų 
nepastebi jokių aplinkosauginių 
ženklų. 

grėsmę aplinkosauginei politikai 
keliantys veiksniai:
- Pasaulinė ekonominė krizė verčia 
vartotojus rinktis pigesnius, o ne 
sveikus produktus. 
- Jaučiamas investicinių projektų 
finansavimo iš komercinių bankų 
trūkumas.
- Tolimesnė antrinėms žaliavoms 
skirtų konteinerių sistemos plėtra 
brangina paslaugas: jeigu bus pa-
didinti komunalinių atliekų tvarkymo 

įkainiai, žmonės už pakuočių atliekų 
tvarkymą mokės du kartus: pirmą 
kartą – pirkdami supakuotus gami-
nius, antrą kartą – dėl išaugusių įmokų 
už atliekų tvarkymą. 

Aplinkosauginės politikos 
stiprybės
Lietuvos aplinkosauginė politika 
turi ir nenuginčijamų stiprybių, prie 
kurių sukūrimo daug prisidėjo ES: 
sukurta VšĮ „Lietuvos aplinkos apsau-
gos investicijų fondas“, nacionalinę 
paramą teikia LR Ūkio ministerija,  
tobulinama teisinė aplinkosaugos 
bazė, o svarbiausia – susikaupė tam 
tikra patirtis ir išaugo kompetencija. 
Susikūrė ir kuriasi suinteresuotųjų 
aplinkosauga asociacijos, vyksta in-
formacijos sklaida. Ilgalaikėje (iki 
2025 metų) Lietuvos transporto sis-
temos plėtros strategijoje patvirtinta 
darni transporto plėtra, suderinta su 
aplinkosaugine Lietuvos politika. 
Nacionalinės darnaus vystymosi 
strategijos prioritetas „Verslo produk-
tyvumo didinimas ir aplinkos verslui 
gerinimas“ ragina įmones diegti nau-
joves, įsigyti naujų technologijų. Taip 
tikimasi sumažinti daug energijos 
reikalaujančių ir aplinką teršiančių 
pramonės sektorių dalį. 
Pasaulinės krizės akivaizdoje žmonės 
ėmė taupyti ir net 45 % respondentų 
naudoja produktus, kurie užtikrina 
energetinių išteklių taupymą ir 
mažina aplinkos taršą (pvz.: renkasi 
gerai šilumą sulaikančius daugias-
luoksnius langų paketus, taupias lem-
putes).
Na, o antrinių žaliavų surinkimo iš 
gyventojų konteinerinė sistema Lietu-
voje dar tik pradėta diegti, todėl nega-
lime tikėtis, kad ji veiks idealiai.

Aplinkosauginės politikos 
galimybės:
Europos Komisija įsitikinusi, kad sie-
kiant sėkmingai kovoti su klimato kai-
ta būtina visų visuomenės sluoksnių 
ir piliečių parama. Visuomenės 
ekologinio sąmoningumo augimas 
skatina aplinkosauginės politikos 
stiprėjimą.  
„CO2 pėdsakas“ – pats naujausias 
ekologinis ženklas, jo tikslas – paro-
dyti ir informuoti prekybininkus ir 
vartotojus, kaip produkto gamyba, 
pakavimas ir transportavimas didina 
anglies dvideginio emisiją.
2007 metų birželį Europos žemės 
ūkio ministrai patvirtino dokumentą, 
kuris Europos Sąjungos ekologinį 
ūkininkavimą stipriai pastūmės į 
priekį. Pagal naują ES Reglamentą 

supakuotus ekologiškus produktus 
bus privalu ženklinti nauju ES logo-
tipu visoje Bendrijos rinkoje. Išlieka 
nuostata, kad perėjimo prie ekologin-
io ūkininkavimo laikotarpio produk-
tus ir perdirbtus maisto produktus 
galima žymėti kaip ekologiškus, tik 
jei juose esančių žemės ūkio kilmės 
sudėtinių dalių ne mažiau nei 95 % 
yra ekologiškos. 
Pagal 2008 metų vartotojų tyrimo 
rezultatus 22 % renkasi ekologiškus 
produktus. Visi jie 100 % pirmenybę 
teikia vaisiams ir daržovėms, 
išaugintiems ekologiškuose ūkiuose. 
87 % iš tų 22 % renkasi natūralių 
audinių drabužius. Pažymėtina, kad 
67 % besirenkančiųjų ekologiškus 
produktus yra moterys. Vadinasi, mo-
terims produkto ekologiškumas daro 
didesnį poveikį nei vyrams. 
Daug aplinkos organizacijų ska-
tina žmones prisidėti asmeniškai, 
dažniausiai siekiant sumažinti anglies 
dioksido emisijas bei modifikuoti 
vartojimo įpročius. Lietuvos gyven-
tojai galėtų padėti spręsti globalinio 
atšilimo problemą savo sodybose, 
ūkiuose, gyvenvietėse įsirengdami 
mikro elektros jėgaines ir šildymo 
sistemas, kurių veikimo mechaniz-
mas pagrįstas ne iškastinio kuro, o 
atsinaujinančių energijos išteklių nau-
dojimu.
Naujausias ES ekologinės gamy-
bos logotipas suteikia vartotojams 
galimybę pasitikėti paženklinto 
maisto ir gėrimų kilme bei kokybe. 
Šiuo metu ekologiškos produkcijos 
gamintojai gali pasirinkti, ar naudoti 
ES logotipą ant savo produkcijos 
pakuotės. ES logotipo naudojimo 
privalumas yra tas, kad vartotojai vi-
sose ES šalyse narėse galės lengvai 
atpažinti ekologišką produktą, kad ir 
iš kur jis būtų atvežtas.
Dirva aplinką tausojančiai plėtrai 
paruošta. Priemonės darniai plėtrai 
įgyvendinti jau naudojamos. Nuo 
2010 m. liepos 1 d. ES ekoženklinimas 
taps privalomas. Jau dabar reikia pra-
tintis gyventi ekologiškiau.

EkožENklINIMAs – tAvo tEIsė RINktIs IR žINotI (II)
IŠ EkoNoMIzAvIMo į EkologIzAvIMą EkožENklų PAgAlbA

Justina VINOKUROVA

Eglė KVAS

Taupyti gali vartotojas – tai žinoma 
jau gana seniai. Visi jau įspėti apie 
elektroninių skaitinių versijų privalu-
mus, kopijavimo blogybes. JAV vis dar 
prisimenama socialinė reklama, ku-
rioje garsi dainininkė ragina kiekvieną 
kartą naudoti tik po vieną... tualetinio 
popieriaus lapelį... 
Kiek mažiau kalbama apie taupymą, 
kuris turėtų vykti spaudos procesų 
metu. Greičiau galima stebėti 
atvirkštines tendencijas. Turbūt ne 
vienam yra kilęs klausimas, kodėl 
nauji knygų leidimai paprastai yra 
didesnės apimties nei seni – teksto lyg 
ir nepadaugėjo...
Pateikiame paprastų patarimų rinkinį, 
kuriuo su mumis pasidalijo „žaliausia“ 
Lietuvos spaustuve tituluotos „Dru-
kos“ direktorius Vaidas Velykis. Anot 
jo, šie patarimai naudingi tuo, kad 
jų laikantis spausdinama ne tik 
ekologiškiau, bet ir pigiau. 
*** 
Sujunkite lankstukus, brošiūras, 
plakatus, skrajutes į vieną užsakymą. 
Jei trūksta savų, prijunkite draugų 
spaudinius. Ekologiškumas – tai 
mažesnės popieriaus atliekos. Spaus-
dinant tokius užsakymus, spaustuvė 
išnaudos mažiau popieriaus pritaisy-
mui.
***
Pasirinkite optimalią leidinių apimtį 
– 16 A4, 32 A5, 64 A6 ir pan. 
Ekologiškumas –   tai   mažesnės   
popieriaus atliekos, o būtent tokia 
leidinių apimtis išsidėsto viename 
dideliame spaudos lape. Spausdi-
nant mažiau nei nurodytas puslapius 
skaičius, popierius bus panaudotas 
neefektyviai. Spausdinant vos keliais 

puslapiais daugiau, popieriaus pritai-
symui bus panaudota dvigubai dau-
giau.
*** 
Viršelį ir vidinius leidinių puslapius 
spausdinkite ant vienodo popie-
riaus. 
Ekologiškumas – tai mažesnės po-
pieriaus atliekos. Spausdinant viršelį 
ant kitokio popieriaus – dvigubai 
didesnės atliekos.
***
Paprašykite, kad Jūsų atspausdinti 
gaminiai būtų pakuojami naudojant 
pritaisominį popierių dėžutėms, pa-
keliams ar banderolėms. 
Ekologiškumas akivaizdus – neskati-
nama pakuočių gamyba. 
*** 
Pasidomėkite, ar bus atliekamas 
maketų patikrinimas ir tekstų 
korektūra. Juk nenorėtumėte, kad dėl 
kažkieno klaidų reikėtų perspaudinti 
tiražą. Ekologiškumas akivaizdus.
*** 
Dizainas turi būti ne tik gražus, bet 
ir veiksmingas. Prieš pradėdami 
kurti maketą pagalvokite, kam ir 
kaip leidinys bus platinamas. Koks jo 
pagrindinis tikslas. Pabrėžkite tik es-
minius dalykus. Leidinys turi patraukti 
per 1 sekundę. Nedaugžodžiaukite 
ir rašykite tik tai, kas įdomu gavėjui 
– niekas neturi laiko skaityti to, kas 
įdomu Jums. Ekologiškumas – ne-
verta spausdinti reklamos, kuri tinka 
tik išmesti?
*** 
Pasidomėkite spaustuvės, kurioje 
ketinate spausdintis, aplinkosau-
gos politika: ar kenksmingos atlie-
kos atiduodamos utilizavimui? Ar 
naudojamos becheminės spaudos 
plokštės? Ar naudojami ekologiški 
dažai? Perdirbtas popierius?

kAIP sPAUsdINtIs EkologIŠkAI?
Spėjama, kad apie 35 procentus visų pasaulyje užaugusių medžių 
sunaudoja spaudos pramonė. Ir ne visi jie iš ūkių, kuriuose augina-
mi būtent tiems tikslams. Žinant, kad per 40 pastarųjų metų pop-
ieriaus sunaudojimas išaugo beveik 400 procentų, galima suprasti, 
kaip svarbu pradėti domėtis taupymo galimybėmis. 
Pagrindinis žinomas taupymo būdas yra popieriaus perdirbimas. 
Tiesa, ne visas popierius gali būti perdirbamas. Be to, Lietuvoje jis 
vis dar retai naudojamas dėl savo kiek didesnės kainos.

Lietuvos	darnaus	vystymosi	prioritetai:
•	 Nuosaikus,	 tarp	 ūkio	 šakų	 ir	 regionų	 suderintas	 ekonomikos	

vystymas
•	 Socialinių	ir	ekonominių	skirtumų	tarp	regionų	ir	regionų	vidu-

je	mažinimas,	išsaugant	jų	savitumą
•	 Pagrindinių	 ūkio	 šakų	 (transporto,	 pramonės	 ir	 kt.)	 poveikio	

aplinkai	mažinimas
•	 Efektyvesnis	gamtos	išteklių	naudojimas	ir	atliekų	tvarkymas
•	 Pavojaus	žmonių	sveikatai	mažinimas
•	 Pasaulinės	klimato	kaitos	ir	jos	pasekmių	švelninimas
•	 Efektyvesnė	biologinės	įvairovės	apsauga
•	 Efektyvesnė	kraštovaizdžio	apsauga	ir	racionalus	tvarkymas
•	 Užimtumo	 didinimas,	 nedarbo,	 skurdo	 ir	 socialinės	 atskirties	

mažinimas
•	 Švietimo	ir	mokslo	vaidmens	didinimas
•	 Lietuvos	kultūrinio	savitumo	išsaugojimas

Užs. Nr. 01/09

nuotr. NuernbergMesse  Thomas Geiger

nuotr. ben oh
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„gAME ovER PAsAUlIUI“ (kAs YRA gMo?)
ką vAIkAI žINo APIE APlINkosAUgą

Iššifruok AEI?
Daugeliui atrodytų, kad šios trys raidės 
gali reikšti bet ką, pvz.: Aukštasis 
ekonominis išsilavinimas; naujo gripo 
viruso pavadinimas ir pan. Tačiau mes 
žinome, kad tai yra –
• Atsinaujinantys energijos ištekliai.
• Aplinkos ekosistemų išsaugojimas.
• Amerikiečių elgesio inspekcija.
• Augalų energijos ištekliai.
• Atmosferos energijos ištekliai.
• Augančios energijos ieškojimas.

kas yra ozonas?
• Dujos, susidarančios per perkūniją.
• Saulės odelė, kuri saugo žmogų nuo 
visokių ligų.
• Tai deguonis. Galime su juo plaukioti 
po vandeniu.
• Pasaulio sargas.
• Radioaktyvių medžiagų apsauga.
• Plėvė, juosianti žemę ir sauganti nuo 
saulės.

Iššifruok gMo.
• Genetiškai modifikuotas organas.
• Visokios nesveikos prekės.
• Greito maisto paruošimo būdas iš 
genetiškai modifikuotų organizmų.
• Greito maisto organizacija.
• Game over pasauliui.
• Firma, kuri tyrinėja nesveiką maistą.

kas yra ozono skylė?
• Dėl dezodorantų išmetamų dujų 
didėjanti skylė ozono sluoksnyje.
• Kaip kiaurai pradurtas  lietsargis 
neapsaugo nuo lietaus, kaip sudaužyti  
akiniai neapsaugo akių nuo saulės, 
taip ozono skylė neapsaugo nuo 
ultravioletinių spindulių poveikio.
• Juodoji skylė Žemėje.
• Ploniausia ozono sluoksnio vieta virš 
Antarktidos. Ji tirpsta ir plonėja dėl 
dujų, tepalų ir šiukšlių.

kas yra aplinkosauga?
• Viltys palikti Žemę ateinančioms kar-
toms.
• Apsauginiai miškai.
• Socialinė šaka, sauganti aplinką nuo 
žalotojų.
• Įvairiausios gamtos saugojimo  
priemonės: medžių prižiūrėjimas, 
miško, aplinkos tvarkymas, pa-
galba žvėreliams, ežerų saugojimas, 
kultūringas elgesys aplinkoje, gam-
toje, ekologiškas nuotekų valymas, 
didesnis žmonių judėjimas dviračiais, 
gėlynų įrengimas.

kas yra ekosistema?
• Tvarkymo sistema.
• Susikalbėjimas tarp gyvūnų ir 
aplinkos.
• Gyvenimo laivas. Jei laivas skęstų – 
nuskęstume ir mes.
• Visų gyvų organizmų apytakos ratas. Akimirkos	iš	kūrybinės	laboratorijos

Ekokartos	surengta	diskusija	„Atliekų	perdirbimas:	nuo	pirkinių	maišelio	iki	sąvartyno“

Akimirkos	iš	kūrybinės	laboratorijos

Moksleivių atsakymai į
keblius klausimus

Žalios Lietuvos ateitis ir praeitis

Diskusijos „Atliekų tvarkymas 
- nuo produktų maišelio iki 
sąvartyno“ dalyviai turėjo progą 
teoriškai ir praktiškai įsigilinti 
į temą, sužinoti pagrindinius 
atliekų tvarkymo principus 
bei naudą. Daugelio paskai-
tos dalyvių supratimą apie 
atliekų tvarkymą papildė žinios 
apie jų tvarkymo hierarchija. 
Atliekų tvarkymo srityje galioja 
prioritetų hierarchija, kuri teigia, 
kad pirmiausia reikia stengtis 
vengti atliekų susidarymo, 
vėliau bandyti panaudoti daik-
tus tai pačiai ar kitai paskirčiai, 
o tik po to tik atiduoti atliekas 
perdirbimui.
Kad žodžiai neliktų tik 
žodžiais, iškart po paskai-
tos, dalyviai puolė darbuotis 
kūrybinėse dirbtuvėse. Visi 
kūrė ekonomišką ir ekologišką 
svetainę iš įvairių medžiagų 
atkeliavusių iš atliekų aikštelės. 
Seni arbatinukai, dulkių siurbliai 
ir kėdžių dalys virto šviestuvais, 
aplūžę šviestuvų gaubtai – 
aromaterapinėmis lempomis, o 
dviračio ratas – stalu.
Iš senų reklaminių tentų rengin-
io dalyviai kūrė rankines, o iš 
baldų
pramonės atliekų – Kalėdų 
eglės žaislus.

Ekologinio švietimo projekto 
„Eko karta“ iniciatyvinė grupė 
kartu su Lietuvos mokyklomis 
jau metus kuria Lietuvos jau-
nimo „Eko enciklopediją“. Tai pir-
masis ir kol kas vienintelis tokio 
pobūdžio projektas Lietuvoje. 
„Eko enciklopedija“ rašoma 
vykdant interaktyvią jaunimo 
diskusiją projekto dalyvių 
mokyklose įkurtose ekozo-
nose. „Pagrindinis tikslas – leisti 
vaikams ir jaunimui šnekėti ir 
diskutuoti jiems patiems su-
prantama kalba. „Lietuvos jau-
nimo enciklopedijoje“ nesie-
kiame pateikti vadovėlinių 
postulatų, norime, kad 
visuomenė pamatytų pasaulį ir 
jo ekologines problemas vaikų 
ir jaunimo akimis. Originalių ir 
kūrybingų minčių enciklope-
dijoje tikrai netruks“, – pasakojo 
iniciatyvinės grupės narys Rokas 
Šileikis.
Kiekvieną mėnesį projekto daly-
viai gauna po keletą klausimų, į 
kuriuos turi atsakyti pagal savo 
išmanymo laipsnį arba pasitelk-
dami kūrybiškumą. Tai papras-
tas, bet efektyvus savišvietos 
modelis. Atsakę į klausimą 
ar sukūrę naują apibrėžimą, 
dauguma dalyvių ieško teori-
jos, moksliškai paaiškinančios 
konkrečius klausimus.
„Eko enciklopedijoje“ šalia jau-
nimo siūlomų apibrėžimų bus 
pateikta informacija apie patį 
projektą, jo metu vykdytas veik-
las. Enciklopedijoje bus galima 
rasti renginių aprašymus, taip 
pat teorinių paskaitų medžiagas 
ir daug praktinių patarimų.

Projektą remia:

• Nuolat vykstanti medžiagų ir energi-
jos apytaka.
• Ekologinis ūkis.

kas yra sąmoningas vartojimas?
• Tam tikro produkto vartojimas nei 
per daug, nei per mažai.
• Tai gero darymas ne tik sau, bet ir 
aplinkiniams.
• Alkoholio, rūkalų, vaistų sąmoningas 
ne / vartojimas.
• Miškų išteklių saugojimas.
• Neatsinaujinančių išteklių taupymas 
ir atsinaujinančių tausojimas.

kas yra biosfera?
• Tai tam tikra dangaus dalis tarp dan-
gaus ir atviro kosmoso.
• Neužterštas oras.
• Gyvenamasis sluoksnis.

Atsakymai parinkti iš moksleivių 
svarstymų šiose mokyklose: Mažeikių 
„Ventos“ pagrindinė mokykla, Kupiškio 
raj. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė 
mokykla, Raseinių raj. „Šaltinio“ 
vidurinė mokykla, Vilniaus V. Kačialovo 
mokykla, Telšių „Ateities“ vidurinė 
mokykla, Šiaulių „Dubijos“ mokykla, 
,,Šaltinio“ pagrindinė  mokykla, Kauno 
Šv. Mato, Šiaulių raj. Gruzdžių gimna-
zija, Kaišiadorių raj. Mūro Strėvininkų 
pagrindinė mokykla, Rokiškio Romu-
vos gimnazija, Gelgaudiškio specialioji 
mokykla, Grigiškių vidurinė mokykla.
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bIURAs, kURIAME dIRbA bENdRAMINČIAI
Bendraminčiai yra didelis lobis. Ypač tokie, su kuriais dalija-
masi pastanga gyventi atsakingai. Su tokiais bendraminčiais 
lengviau pakelti antiekologų ironijos išpuolius. Be to, žmonių 
bendruomenė su panašiomis idėjomis yra tarsi gravitacinis 
centras, kuris skatina aplinkinius prisijungti. Norisi žiemiškai 
leptelėti, kad tai – kaip sniego kamuolys... Puikiausia, kai 
toks kamuolys juda ten, kur praleidžiama didelė dalis akty-
vaus paros meto – darbovietėje.
Tokių bendraminčių komandą radome inžinerinio konsultavimo kompanijos ÅF 
padalinyje Vilniuje. Susipažinome su keturiomis kolektyvo narėmis, kurioms at-
sakingas mąstymas tikrai nėra naujovė. 
Pozityvioms idėjoms skleisti pristatome bendraminčių pamąstymus.

kokių asmeninių iniciatyvų 
imatės?
Gal nepavadinčiau savo veik-
los „asmeninėmis iniciatyvomis“. 
Tai greičiau laisvalaikis, natūrali 
saviraiška. Verslo ir pramonės įmones 
aplinkosaugos klausimais konsul-
tuoju jau nuo 2002 metų. Matyt, esu 
iš tų žmonių, kurie „serga“ savo darbu 
ir veikla, taigi tikrai darau tai, kas man 
rūpi ir patinka. Jau antrus metus jun-
giuosi prie „Darom“ iniciatyvos. Per-
nai tapau Lietuvos klimato advokate 
Britų Tarybos „Challenge Europe“ 
projekte ir kartu su visos Europos 
jaunimu ieškojome originalių idėjų, 
padedančių mažinti CO2 emisijas. La-
bai džiaugiuosi, kad šio projekto dėka 
pavyko suorganizuoti „Eko laboratori-
jos“ dirbtuves Vilniuje. Tikriausiai visi 
vilniečiai pamena kūrybinius jaunų 
menininkų bandymus išmestus daik-
tus ir atliekas prikelti antram gyve-
nimui. Džiugu, kad prie šio projekto 
prisijungė ir mano kolegė Lina Kilaitė 
– ji su savo kūrybiškai „perdirbtu“ 
krėslu užėmė 3-ąją prizinę vietą. 

kaip manote, ko reikia, kad eilinis 
žmogus imtų keisti savo aplinką?
Nors per pastaruosius metus ypač 
padaugėjo įvairių informacinių 
kampanijų ir aplinkosauginių 
projektų, kartais žmonėms tiesiog 
nepateikiama pati būtiniausia in-
formacija. Pavyzdžiui, daugeliui 
kyla klausimas, ar pieno pakelis yra 
plastikas, ar popierius, kur dėti  me-
talines  skardines ir panašiai... Manau, 
žmonėms svarbu parodyti, kad būti 
atsakingam yra labai paprasta. Turbūt 
ne vienas parduotuvėje pasigenda 
kelių skyrių šiukšliadėžių, patogių 
rūšiavimui. Pavyzdžiui, jeigu prekybos 
centrai, kurie deklaruoja savo rūpestį 
aplinkosauga, pradėtų prekiauti 
firminėmis 3 skyrių šiukšliadėžėmis 

arba bendradarbiaudami su antrinių 
žaliavų surinkėjais jas net dovanotų – 
neabejoju, kad žmonių susidomėjimas 
būtų didžiulis!

Ar skatinate sąmoningumą tarp 
aplinkinių, šeimos narių. kokio 
atsako sulaukiate (kaip žinia, for-
muojasi gana rimta grupė žmonių, 
nemėgstančių ekologijos)?
Jau spėjau nusibosti savo šeimos 
nariams ir draugams. Jie su entuziaz-
mu rūšiuoja atliekas, visada klausia 
patarimų, kur mesti specifinę žaliavą. 
Perkant automobilį tapo natūralu 
pasidomėti apie jo emisijas.
Kartais, norint pasiekti tikslą, nereikia 
didelių projektų ir žygių. Pavyzdžiui, 
pakanka namo kaimynus aprūpinti 
atliekų rūšiavimo instrukcijomis ir 
akivaizdžiu rezultatu gali džiaugtis jau 
kitą savaitę. Žinoma, sulaukiu įvairių 
nuomonių, tačiau dažnai geriausi re-
zultatai gimsta diskusijoje, taigi tru-
putis konstruktyvios kritikos visada 
tik į naudą. Labai džiaugiuosi, kad 
mūsų biure atsirado bendraminčių, 
taigi natūraliai vyksta praktinis 
aplinkosauginių idėjų ir patarimų, 
kuriuos siūlome savo klientams, taiky-
mas.

„būti atsakingam – labai pa-
prasta“
Rasa Alkauskaitė - Kokoškina, 
aplinkosaugos projektų vadovė

„visuomenė nėra kažkoks 
subjektas, egzistuojantis šalia 
mūsų“
Gintvilė Žvirblytė, Konsultacinės 
veiklos vadovė

kaip manote, kas yra svarbiausia, 
kad eilinis žmogus imtų keisti 
savo aplinką?
Svarbiausia, kad žmogus suprastų, jog 
būtent jis ir sudaro visuomenę, tautą, 
bendruomenę. Ir jeigu mes kalbame, 
kad visuomenė turi ką nors daryti, 
tai reiškia, kad daryti turi pats, nes ta 
visuomenė nėra kažkoks subjektas, 
egzistuojantis šalia mūsų. Kad ir kaip 
banaliai skambėtų – pradėti reikia 
nuo savęs.

Ar aktyviai propaguojate 
sąmoningą gyvenimo būdą, 
ar priklausote kokioms nors 

aplinkosauginėms organiza-
cijoms, kokia Jūsų nuomonė apie 
jas?
Organizacijoms nepriklausau, nes 
nesu visuomeniško būdo, bet tai 
man netrukdo būti geros nuomonės 
apie jas – jos labai prisideda prie 
pilietiškos visuomenės ugdymo. 
Tik visada norėčiau, kad bet kokios 
šių organizacijų deklaracijos turėtų 
racionalų grūdą. Nemėgstu dema-
gogijos ir šnekėjimo dėl šnekėjimo.  

Ar gyvenimas yra lengvesnis, sie-
kiant jį gyventi „žaliai“, ar kaip tik 
sudėtingesnis?
Įdomesnis: labai retai lankausi 
didžiuosiuose prekybos centruo-
se, užtat labai dažnai turgeliuose 
arba mažose parduotuvėlėse, kurio-
se visada malonu pabendrauti su 
šeimininkais. Apskritai „žalumas“ 
manęs nevargina, viskas vyksta labai 
organiškai, o ne specialiai ką nors 
darant.

kokias pagrindines sąmoningo 
elgesio apraiškas galite pastebėti 
savo darbinėje aplinkoje?
Mūsų visa darbinė veikla yra labai 
susijusi su aplinkosauga – inžinerinės 
bei aplinkosauginės konsultacijos. 
Mes, visi čia dirbantys, tiesiogiai 
prisidedame prie aplinkos apsaugos, 
vykdydami įvairius aplinkosauginius 
bei energetinius projektus. Jų dėka, 
pavyzdžiui, koks nors energetinis 
įrenginys rekonstruojamas taip, kad 
vietoj iškastinio kuro galėtų naudoti 
alternatyvų kurą, veikti efektyviau ir 
saugiau.
O veikla biure... Na, be reikalo niekada 
nespausdiname ataskaitų, o jei jau at-
siranda tokių be reikalo prispausdintų 
lapų, jie visada būna sunaudojami 
juodraščiams, arba nešami vaikams 
piešti. Ir elektros tuščiai nedeginam, 
bet automobiliais vis tik važinėjam 
ir lėktuvais skraidom, nors jau 
pradedam vis dažniau naudotis 
telefoninėmis konferencijomis.

„Manęs niekada nežavėjo var-
tojimas“
Lina Kilaitė, projektų vadovė, VGTU 
Pastatų energetikos katedros 
lektorė

kokių asmeninių iniciatyvų 
imatės?
Gyvenime vadovaujuosi principu: 
„Viskas, kas gali būti panaudota antrą 
kartą, turi būti panaudota antrą kartą.“ 
Šį principą galima pritaikyti visur, net 
ir pačiuose smulkiausiuose buitiniuo-
se dalykuose.

Ar skatinate sąmoningumą tarp 
aplinkinių, šeimoje?
Taip, stengiuosi. Bet tai nėra paprasta, 
ypač su vyresniais žmonėmis (tėvais), 
kuriuos labai veikia reklama, skatinan-
ti vartojimą.

Ar gyvenimas yra lengvesnis, sie-
kiant jį gyventi „žaliai“, ar kaip tik 
sudėtingesnis?
Manyčiau, lengvesnis, nes lengviau 
yra nepriklausyti nuo naftos kainų 
pokyčio, lengviau gyventi, kai neap-
sikrauni nereikalingais daiktais. Nors 
ekologiški produktai yra brangesni, 
tačiau sutaupoma per vartojimo 
sumažėjimą.

kokias pagrindines sąmoningo 
elgesio apraiškas galite pastebėti 
savo darbinėje aplinkoje?
Stengiamės spausdinti tik tai, kas 
būtinai turi būti atspausdinta, jei 
galima naudoti juodraščius, taip ir 
darome. Organizuojami virtualūs 
susitikimai, – taip taupomas lai-
kas ir ištekliai. Taip pat naudojame 
perdirbtą popierių. Studentams, kai 
leidžiama, siūlau pateikti darbus ele-
ktroniniu paštu.

„Pirmosios vertybės yra 
išugdomos tėvų“
Lina Macevičiūtė, aplinkosaugos 
konsultantė

kokių asmeninių iniciatyvų 
imatės?
Stengiuosi rinktis maisto produktus, 
užaugintus „pas močiutę“, rūšiuoju 
atliekas, parduotuvėse naudoju kuo 
mažiau plastikinių maišelių, pagal ga-
limybes renkuosi kosmetiką ir valymo 
priemones su kuo mažiau chemikalų, 
elektros lemputes bei techninius  
prietaisus perku tuos, kurie naudoja 
mažiau energijos, išeidama iš namų 
stengiuosi išjungti visus buitinius 
prietaisus, pasibaigusias baterijas 
ir kitas atliekas vežu į tam specialiai 
įrengtas surinkimo aikšteles, naudoju 
perdirbtą popierių...

Nuo kada galite laikyti save 
sąmoninga asmenybe?
Nuo mažens tėvai stengėsi įskiepyti 
meilę gamtai, o pirmieji rimti žingsniai 
aplinkosaugos link prasidėjo mokan-
tis universitete. Kadangi baigiau 
aplinkosaugos specialybę, tai turėjo 
didelę įtaką. 

kaip manote, kas yra svarbiausia, 
kad eilinis žmogus imtų keisti 
savo aplinką?
Manau, kad pirmosios vertybės, su-
vokimas ir noras ką nors daryti ar 
keisti yra išugdomas tėvų. Todėl nuo 
mažų dienų vaikams turi būti skiepi-
jamas noras statyti, o ne griauti. Šiuo 
metu Lietuvoje labai propaguojama ir 
garsiai kalbama apie ekologiją, dabar 
tai – mada. Todėl manau, kad einant 
ta pačia linkme bus „prisibelsta“ ir į 
pačius apatiškiausius žmones. Svarbu 
parodyti, kaip tai yra reikalinga mūsų 
gyvenime.

Ar gyvenimas yra lengvesnis, sie-
kiant jį gyventi „žaliai“, ar kaip tik 
sudėtingesnis?
Iš pradžių tai gali kelti nepatogumų, 
bet po to priprantama. Minusas tik 
tas, kad visos „sveiko“ maisto, kosme-
tikos ar natūralių buityje naudojamų 
priemonių kainos yra didesnės nei 
įprastinių produktų.

nuotraukos iš asmeninių archyvų
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Socialiniai partneriai:

kuo ekologiškos morkos skiriasi nuo įprastinių?

Atsako Almonas Gutauskas, „Tatulos“ programos direktorius, Tarybos pirmininkas
Ekologiškai auginant morkas (pradedant nuo sėklų ir pan.) nėra naudojamos dirbtinės sintetinės 
mineralinės trąšos ir dirbtiniai sintetiniai pesticidai. Dirvožemis (o per jį ir augalas) turi būti pamaitintas, 
o augalas (šiuo atveju morka) apsaugotas nuo ligų ir kenkėjų vien alternatyviomis priemonėmis. Pati 
ekologinė gamyba yra galima tik tuomet, kai išlaikomi atstumai nuo išorės taršos (kelių, vadinamųjų 
chemizuotų laukų ir kt.). Griežtai yra ribojamas azoto kiekis dirvožemyje (negali būti viršyta 170 kg/ha 
riba). Šitaip teisingai auginant morkas, kartu išsprendžiamas ir leistinas nitratų kiekis jose. Ne ekologinėje 
gamyboje ne visi čia išvardyti elementai yra privalomi. Pirkdami ekologišką morką žinome, kad ji yra 
išauginta ūkyje, kurio atitikimą ekologinio žemės ūkio taisyklėms nustato trečioji šalis – sertifikavimo 
įstaiga.

d.U.k

kas nutinka su mūsų surūšiuotomis šiukšlėmis (stikliniais buteliais, popieriumi ir plastiku)?
Atsako Jūratė Antanaitytė-Voldemarienė, VSA projektų direktorė 
Visos gyventojų į spalvotus konteinerius sumestos atliekos surenkamos ir vežamos į atliekų vežėjo antrinių 
žaliavų rūšiavimo cechą (žinoma, jei tokį cechą įmonė turi). Ten darbuotojai rankiniu būdu viską rūšiuoja 
pakartotinai, t. y. išrenka netinkamas perdirbti atliekas, o tinkamos yra supresuojamos ir išvežamos į per-
dirbimo gamyklas.
Popierius skirstomas į baltą, spalvotą, žurnalinį, laikraštinį, kartoną. Tada supresuojamas pagal rūšis. Su-
kaupus tam tikrą kiekį vežamas į, pvz., „Grigiškių“ popieriaus perdirbimo gamyklą. 
Plastikas taip pat rūšiuojamas. Gausiausiai surenkama PET pakuočių ir plėvelių. PET pakuotės, nepriklau-
somai nuo spalvos, supresuojamos ir atiduodamos, į, pvz., „PET recycling“. Plėvelė rūšiuojama pagal spalvą 
(juoda, balta, spalvota), taip pat viskas presuojama ir atiduodama perdirbėjams.
Stiklui skirtų konteinerių turinys rūšiavimo ceche yra peržiūrimas, išrenkama viskas, kas yra ne stiklas. 
Tuomet dūžis atiduodamas į, pvz., „Kauno stiklas“ gamyklą, kuri yra įsirengusi stiklo rūšiavimo liniją – 
jos pagalba visa gauta žaliava surūšiuojama pagal stiklo spalvą (balta, žalia, ruda). Tada žaliava jau yra 
paruošta perdirbimui.
Gyventojai atliekas rūšiuoja tam, kad jos būtų perdirbtos. Tad jei turime tokį tikslą, reikėtų pasistengti, kad 
į rūšiavimo konteinerius patektų kuo švaresnė – tiek stiklinė, tiek popierinė ar plastikinė, pakuotė. 
Dažniausiai tokias pakuotes kaip PET, stiklo tarą ar skardines nuo įvairių gėrimų užtenka praskalauti 
vandeniu, tačiau, pavyzdžiui, plastikinius indelius nuo grietinės, majonezo ar jogurto, įvairių konservų 
indelius reikia plauti itin kruopščiai. Nes tik švari pakuotė yra tinkama perdirbti.
Suprantame, kad tai yra papildomas darbas, tačiau visgi jei rūšiuojame turėdami tikslą, kad tos pakuotės 
bus perdirbtos, tai šis darbas neišvengiamas.
Labai svarbus yra teisingas pirminis atliekų rūšiavimas namuose. Nes, pavyzdžiui, užterštumas kitomis 
medžiagomis stiklui skirtuose konteineriuose svyruoja nuo 5–10 proc. (dažniausiai į stiklo konteinerius 
būna primetama PET butelių, porceliano, keramikos, veidrodžių šukių). 
Didžiausias užterštumas stebimas plastikui skirtuose konteineriuose (40–80 proc.). Čia dažnai randama 
stiklinių butelių, aliejuotų, tepaluotų pakuočių, nedidelių elektros prietaisų, nemažai buitinių atliekų. 
Popieriui skirtuose konteineriuose užterštumas svyruoja tarp 20-40 procentų: gausu buitinių atliekų, tu-
aletinio popieriaus, randama ir sauskelnių, net automobilių padangų.
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