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SUSITIKIMAS SU SUINTERESUOTOMIS
PUSĖMIS: 

POŽIŪRIS Į INOVACIJAS BEI ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ
NUOTOLINIS / GYVAI



APIE PROJEKTO ĮDIRBĮ

• Požiūris į inovacijas (atliekų dujinimas) bei atliekų tvarkymą

• Žvalgomojo tyrimo rezultatai

• Apibendrintos studentų pateiktų pasiūlymų įžvalgos



POŽIŪRIS Į INOVACIJAS BEI ATLIEKŲ TVARKYMĄ: TEIGIAMI 
ASPEKTAI
• Politiniai – atliekų dujinimas vertinamas kaip prie klimato kaitos švelninimo prisidedantis

spredimas

• Ekonominiai – ES investicijos į energetikos sistemą ir su ja susijusią infrastruktūrą turėtų
kasmet padidėti iki 2,8 %

• Socialiniai – ES šalių piliečiai pritaria veikloms ir investicijoms, susijusioms su aplinkosauga,
inovacijomis

• Technologiniai – ypač skatinami ir prioretizuojami tie tyrimai ir inovacijos, kurie turi
komercializavimo potencialą

• Aplinkosauginiai – prioretizuojami tie tyrimai ir inovacijos, kurie prisideda prie klimato
kaitos švelninimo, dekarbonizacijos, žaliojo kurso

• Teisiniai – ES šalys priima teisės aktus, kuriais įvairiai skatina ir / ar įpareigoja tam tikru
būdu atlikti atliekų tvarkymą ir dujinimą



POŽIŪRIS Į INOVACIJAS BEI ATLIEKŲ TVARKYMĄ: NEIGIAMI 
ASPEKTAI

• Politiniai – suinteresuotosios pusės nėra pakankamai informuotos; įvairuojantys ES
šalių sprendimų priėmėjų požiūriai

• Ekonominiai – pokyčiai daro poveikį nusistovėjusiems procesams, situacijai rinkose

• Socialiniai – ES šalių piliečiams būdinga požiūrių ir suvokiamos svarbos įvairovė;
dideli skirtumai informuotume

• Technologiniai – reikalaujamas pasiekti aukštas inovacijos išbaigtumo,
komercializavimo lygis; prisidėjimas prie žiedinės ekonomikos

• Aplinkosauginiai – didėjantis susirūpinimas aplinkosauga didina ir reguliavimo
intensyvumą bei detalumą, projektų paraiškų ir rezultatų vertinimą

• Teisiniai – nėra vieningo teisinio reglamentavimo ES šalyse



NEJUOKINGI TYRIMŲ REZULTATAI

• Visuomenės pritarimas turi poveikį ne tik įsitraukimo mastui, bet tuo pačiu didina susijusių
produktų ir jiems reikalingų pagaminti technologijų paklausą ir darbo vietų skaičių

• Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Estijoje, Slovėnijoje – atliekos, jų
tvarkymas suprantamas kaip vienas iš trijų svarbiausių aplinkosaugos klausimų

• didžiausia dalis gerovės visuomenės entuziastų, kurie yra už šią idėją, tačiau atmeta
anglies mokesčio, atsinaujinančios energijos subsidijavimo ir mažiausiai energiją taupančių
prietaisų įsigijimo atsisakymo idėją, yra ...

• Lietuvoje

• 63 % (N=1008) nesutiktų mokėti brangiau už elektros energiją, pagamintą iš
atsinaujinančių energijos išteklių

• O dėl susiklosčiusios situacijos visų pirma yra atsakingos institucijos ir įmonės, bet ne
namų ūkiai

• Inovatyvūs, klimatui neutralūs sprendimai dažnai suvokiami kaip brangesni ir įtartini



ŽVALGOMOJO TYRIMO REZULTATAI
84,1 % (N=1008) mano, kad atliekas rūšiuoja
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ŽVALGOMOJO TYRIMO REZULTATAI
85 % (N=133) mano, kad informacija nebuvo pateikta visiškai aiškiai
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APIBENDRINTOS STUDENTŲ PATEIKTŲ 
PASIŪLYMŲ ĮŽVALGOS (1)

• Informavimo užduotys:

− Rūšiavimo įpročių skatinimas

− Produktų, kurių vertės kūrimo grandinėje naudojama energija, gaminama
panaudojant AEI ir (ar) atliekas, vartojimo skatinimas

• Informuojamos „personos“:

− jaunas vienišas savarankiškai gyventi pradedantis žmogus

− jauna šeima su mažamečiais vaikais, gyvenantys bute

− šeima su vaikais, gyvenantys individualiame name

• Informacijos sklaidos kanalai – Twin-Peaks, LEI ir A.Pažėraitės FB paskyros

• Vertinamieji siekiniai – sekėjų skaičiaus augimas, reakcijų, komentarų ir pasidalijimų
skaičius



APIBENDRINTOS STUDENTŲ PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮŽVALGOS (2)



APIBENDRINTOS STUDENTŲ PATEIKTŲ 
PASIŪLYMŲ ĮŽVALGOS (3)

• „Paprastas“ kalbėjimas racionalius kreipinius derinant su emociniais

• Pasiteisinusios turinio savybės:

− aktualumas,

− nauda ir

− žinojimo praplėtimas

• Nuoseklumas

• Turinio patyrėjai yra gana tingūs

• Ilgas įdirbis – atkreipti dėmesį, sudominti, sugriauti mitus, įtikinti ir paskatinti veikti
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