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Straipsnyje nagrinėjama nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų reikšmė įgyvendinant atliekų tvarkymo sistemą bei atliekama visuomenės tu-

rimų žinių apie nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas analizė, siekiant išanalizuoti jų indėlį sprendžiant atliekų tvarkymo problemas ir formuo-
jant šalies atliekų tvarkymo politiką bei įvertinti šių organizacijų žinomumą visuomenėje. Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvos nevyriausybinės aplinko-
sauginės organizacijos visapusiškai prisideda įgyvendinant efektyvią atliekų tvarkymo sistemą ir taip ugdo sąmoningą visuomenės požiūrį dalyvauti ir 
priimti sprendimus tvarkant atliekas. Jos įgyvendina įvairias aplinkosauginio švietimo programas, viešina informaciją apie atliekų tvarkymą, kuriant ir 
formuojant atliekų tvarkymo sistemą bendradarbiauja tiek su valstybiniu, tiek ir su privačiu sektoriumi, taip pat konsultuoja visuomenę. Analizuojant vi-
suomenei pateiktas anketas, kurios buvo pateiktos norint išsiaiškinti, ką gyventojai žino apie Lietuvoje veikiančias nevyriausybines aplinkosaugines or-
ganizacijas ir jų vykdomas veiklas atliekų tvarkymo srityje, nustatyta, kad visuomenės žinios nepakankamos ir labai abstrakčios. 

Nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos, atliekos, atliekų tvarkymas. 

 
Įvadas 

 
Šiuo metu jau galime teigti, kad žmogaus galimybės 

veikti bei keisti aplinką ne visada panaudojamos išmintingai ir 
gerokai viršija visuomenės galimybes numatyti tokių veiksmų 
pasekmes, kurios neretai būna netikėtos ir, kas svarbiausia, 
kelia grėsmę pačios žmonijos išlikimui. Didėjančios gamybos 
apimtys skatina spartesnį žmonių skaičiaus augimą, todėl su-
naudojama vis daugiau gamtos išteklių, o intensyvėjantis 
gamtos išteklių naudojimas didina aplinkos taršą (Juknys, 
2005). Taigi, susidaro atliekų, kurios dėl savo patvarumo bei 
kenksmingumo tapo aktualia viso pasaulio žmonijos proble-
ma, o efektyvios atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir įgy-
vendinimas - viena iš prioritetinių aplinkos apsaugos sričių.  

Nors šalyje atliekų tvarkymo sistema reglamentuota įvai-
riais teisiniais aktais, apibrėžiančiais bendrą atliekų tvarkymo 
politiką ir atskirų jų srautų priežiūrą, tačiau atliekų tvarkymas 
Lietuvoje vis dar kelia daug rūpesčių. Spaudoje pasirodantys 
pranešimai „Yrančios atliekos laukia teisingų sprendimų“, 
„Gyventojų norą rūšiuoti atliekas savivaldybės turi skatinti, 
o ne slopinti“ ir kt. atspindi problemų buvimą šiame sekto-
riuje. Reikia pabrėžti, kad efektyviai atliekų tvarkymo siste-
mai užtikrinti būtinas visų institucinių ir visuomeninių lyg-
menų dalyvavimas, tai nėra tik Europos Sąjungos direktyvų, 
tikslų, uždavinių įgyvendinimas, grįstas priežiūra, kontrole, 
skirtų baudų skaičiumi ar į biudžetą išieškotu pinigų kiekiu, 
bet ir aktyvus, sąmoningas visuomenės domėjimasis bei da-
lyvavimas priimant sprendimus.  

Daliai mūsų visuomenės neretai pritrūksta sąmoningu-
mo, nuovokos dėl netinkamo ar nepakankamo informacijos 
pateikimo (Ragulskytė-Markovienė, 2005), todėl šiuo atveju 
atsakomybė tenka valdžios institucijoms, verslo subjektams 
ir nevyriausybinėms organizacijoms, privalančioms užtikrinti 
aplinkosauginės informacijos pateikimą laiku ir jos prieina-
mumą, taip formuojant visuomenės požiūrį į darnaus vysty-
mosi principais grįstą atliekų tvarkymą.  

Ypatinga reikšmė formuojant aplinkos apsaugos politiką 
tenka nevyriausybinėms organizacijoms, atstovaujančioms 
visuomenės interesams, išsakančioms pavienių piliečių pozi-
ciją aplinkos apsaugos klausimais, įgyvendinančioms grupės 
žmonių tikslus ir siekius gerinant aplinkos kokybę. 

Žinojimas, kad daugelis aplinkai palankių iniciatyvų, po-
zityvių idėjų, judėjimų kyla iš pažangiai mąstančių žmonių, 
priklausančių įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, 
paskatino išnagrinėti nevyriausybinių aplinkosauginių orga-
nizacijų svarbą tvarkant atliekas.  

Nors nevyriausybinių organizacijų ištakos siejamos su 
viduramžiais atsiradusiais paramos ir šalpos fondais, kurių 
veiklą inicijuodavo bažnyčia (Baršauskienė ir kt., 2008), tu-
rime pripažinti, jog mokslinių publikacijų, nagrinėjančių ne-
vyriausybinių organizacijų sektorių, nėra gausu. Pabrėžtina 
tai, kad visi atlikti tyrimai, susiję su nevyriausybinėmis orga-
nizacijomis, kompleksiškai nagrinėja jų sampratą ir istorines 
ištakas, veiklos ypatybes, teisinio reglamentavimo aspektus. 
Galime paminėti R. Šimašių (2002), nagrinėjusį nevyriausy-
binių organizacijų veiklos ypatumus nacionalinėje ir tarptau-
tinėje teisėje, V. Ilgių (2002), tyrinėjusį svarbiausias nevy-
riausybinių organizacijų veiklos teisines ir politines proble-
mas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos ypatumai apta-
riami V. Vadapalo ir D. Jočienės (2001) monografijoje. S. 
Mačiukaitė - Žvynienė (2008) nagrinėjo Baltijos šalių nevy-
riausybinių organizacijų įtaką demokratijai. Kadangi Lietu-
voje atliekų tvarkymas yra aktuali problema, todėl mokslinių 
publikacijų tyrinėjančių šį sektorių yra kur gas daugiau nei 
nevyriausybinių organizacijų. Atliekų tvarkymo problemos ir 
jų sprendimo galimybės analizuojamos pagal jų pobūdį, pa-
naudojimą ir daromą poveikį, pagal vietovę, pagal dalyvau-
jantį subjektą. Galime paminėti E. Margevičiūtę (2008), atli-
kusią LR elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 
sistemos veiklos analizę, V. Benkų (2009), nagrinėjusį eksp-
loatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkymo 
sistemos valdymą, D. Vaitkienę (2005), nagrinėjusią buitinių 
pavojingų atliekų tvarkymą, I. Demskienę (2008), atlikusią 
atliekų surinkimo Vilniaus mieste analizę bei pateikusią siū-
lymus jai gerinti, O. Kizinievič (2006), atlikusią pramoninių 
atliekų panaudojimo statybinėje keramikoje tyrimus, E. Sen-
džikienę (2005), analizavusią žemės ūkio kilmės riebalinių 
atliekų panaudojimą biodyzelino gamyboje, R. Morkūnienę 
(2009), vertinusią administratoriaus svarbą Vilniaus miesto 
savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, V. 
Mačernienę (2007), analizavusią savivaldybių atliekų tvar-
kymo sistemų valdymą ir kt. Tačiau iki šiol Lietuvoje mokslo 
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darbuose neištirta, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių 
aplinkos apsaugos srityje, veikla, neįvertintas jų indėlis 
sprendžiant atliekų tvarkymo problemas.  

Tyrimo tikslas – atskleisti nevyriausybinių aplinkosaugi-
nių organizacijų reikšmę tvarkant atliekas. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. atlikti nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų 

veiklos analizę; 
2. atlikti visuomenės apklausą ir įvertinti nevyriausybi-

nes aplinkosaugines organizacijas ir jų veiklą; 
3. apibendrinus ir įvertinus analizės duomenis pateikti 

pasiūlymus dėl nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų 
veiklos tvarkant atliekas gerinimo. 

Tyrimo objektas – nevyriausybinės aplinkosauginės or-
ganizacijos.  

 
Tyrimų objektas ir metodika 

 
Pirmajame tyrimo etape tirta nevyriausybinių organizaci-

jų reikšmė tvarkant atliekas, antrajame – analizuotas šių or-
ganizacijų žinomumas visuomenėje. 

2008 m. spalio ir 2008 m. lapkričio mėnesiais buvo at-
liekamas empirinis tyrimas. Jo metu buvo atlikta apklausa, 
naudojant anketas, ir atliekama dokumentų (tekstų) analizė. 

Tyrimui atlikti, remiantis LR aplinkos ministerijos, Ne-
vyriausybinių organizacijų paramos ir informacijos centro, 
informacinių portalų (www.infoplius.lt, www.visalietuva.lt) 
duomenimis, buvo atrinkta 50 įvairaus lygmens nevyriausy-
binių aplinkosauginių organizacijų, kurios veikia šalies, 
miesto, rajono ar vietos mastu.  

Atrinktas nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas 
būtų galima suskirstyti į 3 grupes. 

1. Nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos, 
daugiausia dėmesio skiriančios visuomenės aplinkosaugi-
niam švietimui. Tokio pobūdžio nevyriausybinės aplinkosau-
ginės organizacijos rengia medžiagą ir platina informaciją ak-
tualiais visuomenei aplinkos apsaugos klausimais, organizuo-
ja mokymus, seminarus, viešąsias akcijas, dalyvauja projek-
tinėje veikloje.  

2. Nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos, už-
siimančios moksline veikla. Šios grupės nevyriausybinės ap-
linkosauginės organizacijos remia ir atlieka mokslinius tyri-
mus aplinkosaugos srityje, skatina saugomų teritorijų steigi-
mą, organizuoja reikiamas ekspertizes esamai aplinkos būklei 
ištirti, vykdo gamtos išsaugojimo, atkūrimo ir tvarkymo pro-
gramas, organizuoja ekspedicijas, taip pat remia ekologinį 
švietimą, organizuoja konferencijas, leidžia informacinius 
leidinius. 

3. Nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos 
vienijančios panašią veiklą vykdančias institucijas. Šios ne-
vyriausybinės aplinkosauginės organizacijos atstovauja savo 
narių interesams valstybinės valdžios bei vietos savivaldos 
institucijose, kaupia ir platina informaciją, konsultuoja atlie-
kų tvarkymo klausimais, organizuoja savo narių kvalifikaci-
jos kėlimą aplinkos apsaugos srityje. 

Pirminių duomenų rinkimo anketą nevyriausybinėms ap-
linkosauginėms organizacijoms sudarė 9 klausimai. Pirmųjų 
trijų klausimų tikslas buvo gauti informaciją apie responden-
to veiklą ar jos nebuvimą atliekų tvarkymo srityje. Kita klau-
simų grupė buvo skirta nustatyti neveiklumo priežastis ir 
įgyvendinamų veiklų pobūdį bei mastą tvarkant atliekas. Pa-

gal atsakymą į klausimą „Ar Jūsų organizacija dalyvauja 
tvarkant atliekas?“ respondentai suskirstyti į dvi grupes: 

1. teigiamai atsakę respondentai perėjo prie klausimų 
grupės, kurie buvo skirti nustatyti, kokios problemos yra 
sprendžiamos atliekų tvarkymo sektoriuje ir kaip tai yra da-
roma; 

2. neigiamai atsakę respondentai turėjo nurodyti priežas-
tį (-is), dėl kurios atliekų tvarkymo programos organizacijoje 
neįgyvendinamos. 

Atlikus nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų 
apklausą, panaudotas dokumentų (tekstų) analizės metodas, 
buvo analizuojami nevyriausybinių aplinkosauginių organi-
zacijų įstatai, veiklos ataskaitos, internetinėse svetainėse pub-
likuojama medžiaga. Iš šių dokumentų gauta išsami informa-
cija apie nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų veiklą 
atliekų tvarkymo srityje papildė apklausos metu surinktus 
duomenis. Šiame tyrimo etape pasinaudota ir abstrakcijos 
metodu, siekiant išskirti bei atrasti esmingiausius nevyriau-
sybinių aplinkosauginių organizacijų veiklos tvarkant atlie-
kas aspektus. 

Antrajame etape visuomenės apklausai atlikti, siekiant 
įvertinti turimas žinias apie nevyriausybines aplinkosaugines 
organizacijas ir jų veiklą tvarkant atliekas, buvo sudaryta 8 
klausimų anketa ir pateikta 98 respondentams.  

Tyrimo metu panaudotas loginis analitinis metodas pa-
dėjo išnagrinėti problemą bei pateikti galimas veiklos geri-
nimo galimybes. 

 
Tyrimo rezultatai 

 
Anketa „Nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų 

reikšmė tvarkant atliekas“ elektroniniu paštu buvo išsiųsta  
50 nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų, gauta 35 
užpildytos anketos.  

Susisteminti atsakytų anketų duomenys parodė, kad 15 
nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų neprisideda 
prie atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo, tai yra nevyk-
do jokios veiklos atliekų tvarkymo srityje. Jos įvardijo keletą 
priežasčių. Dažniausiai nurodoma priežastis buvo, kad orga-
nizacijos veikla yra orientuota į kitas aplinkosaugos progra-
mas (73 ℅). Kita problema, su kuria susiduria nevyriausybi-
nės aplinkosauginės organizacijos, yra, kad jų sumanytos idė-
jos ar parengti projektai, susiję su atliekų tvarkymu, lieka ne-
įgyvendinti dėl finansavimo problemų (20 ℅). Kitos organi-
zacijos neturi atliekų tvarkymo srities kvalifikuotų specialistų 
(7 ℅). Nė viena iš visų apklaustųjų nevyriausybinių aplinko-
sauginių organizacijų nenurodė, kad vietovėje, kurioje ji vei-
kia atliekų tvarkymo problemos nėra. 

Išnagrinėjus 20 nevyriausybinių aplinkosauginių organi-
zacijų, dalyvaujančių kuriant ir įgyvendinant atliekų tvarky-
mo sistemą, įstatus, metines veiklos ataskaitas, buvo išskirtos 
pagrindinės veiklos kryptys, kurių pagrindu buvo grupuoja-
mos atliktos veiklos rūšys ir vertinama nevyriausybinių ap-
linkosauginių organizacijų reikšmė tvarkant atliekas. 

Pabrėžtina, kad susistemintos nevyriausybinių aplinko-
sauginių organizacijų veiklos kryptys daugiau ar mažiau yra 
būdingos visoms organizacijoms, ir skirstymas į atskiras gru-
pes yra sąlyginis, kadangi jos neretai persipina tarpusavyje.  

Aplinkosauginio švietimo organizavimas ir koordinavi-
mas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo dėka neretai yra 
pakeičiamas žmonių vartotojiškas požiūris į gamtos išteklius 
ir kitas vertybes, todėl nevyriausybinės aplinkosauginės or-
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ganizacijos įvairiausiomis įprastomis ir netradicinėmis prie-
monėmis stengiasi atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, 
kylančias atliekų tvarkymo sektoriuje. Nevyriausybinės ap-
linkosauginės organizacijos aplinkosauginį švietimą įgyven-
dina organizuodamos visuomenines akcijas. Šios akcijos ne 
tik sutiekia papildomų žinių, kaip teisingai tvarkyti atliekas ar 
nešiukšlinti, bet ir nuteikia pakelti neatsakingai besielgiančio 
žmogaus numestą šiukšlę. Klaipėdos ekologinis klubas „Žve-
jonė“ organizavo akciją „Atliekos – ne šiukšlės“, kurios metu 
20 Klaipėdos miesto mokyklų rinko popierių ir plastiką. Re-
klaminės akcijos „Už švarią ir jaukią Klaipėdą“ metu Klai-
pėdos miesto gatvėmis kursavo infoautobusas. Praeiviams 
buvo dalinama informacinė medžiaga, per garsinę įrangą bu-
vo raginama tvarkyti ir rūšiuoti atliekas. Šiaulių gamtos ir 
kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“ organizavo in-
formacinę kampaniją - akciją „SOS - PAVOJINGOS AT-
LIEKOS“, kurios metu iš gyventojų buvo surenkamos pavo-
jingos atliekos, platinami informaciniai leidiniai. VšĮ „Aplin-
kosaugos valdymo ir technologijų centras“ organizavo elekt-
ros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo akciją Vilniaus 
regiono mokyklose. Šios akcijos metu buvo siekiama infor-
muoti visuomenę apie teisingą elektros ir elektronikos atliekų 
atsikratymo būdą. VšĮ „Žaliasis taškas“ kiekvienais metais 
organizuoja visuomenines akcijas „Perdirbimo savaitė“, 
kviesdama tvarkyti pakuočių atliekas ir suaktyvinti pakuočių 
atliekų rūšiavimą. „Lietuvos žaliųjų judėjimas“ organizavo 
aplinkosaugos akciją „Išvalykime Pažaislį“. Gamtos švarini-
mo talka buvo siekiama dar kartą atkreipti visuomenės dėme-
sį į šiukšlinimo problemą ir paraginti parko lankytojus įprasti 
atliekas pasiimti su savimi. Iš surinktų šiukšlių po talkos bu-
vo padarytas šiukšlių monstras – tai tarsi priekaištas miesto 
gyventojams, šiukšlinantiems savo gyvenamąją erdvę.  

Seminarai, mokymai, konferencijos, forumai – dar viena 
priemonė, padedanti nevyriausybinėms aplinkosauginės or-
ganizacijoms. Įgyvendindamos projektus šios organizacijos 
rengia mokymo programas atitinkama tematika ir organizuo-
ja seminarus ar mokymus, siekdamos padidinti visuomenės 
kompetenciją atliekų tvarkymo srityje. VšĮ „Aplinkosaugos 
valdymo ir technologijų centras“, įgyvendindama projektą 
„Pavojingos namų ūkio atliekos – grėsmė, su kuria gyvena-
me“, parengė vaizdinę priemonę apie pavojingų atliekų pa-
vyzdžius ir vedė interaktyvias paskaitas įvairiose Lietuvos 
mokyklose. VšĮ „Aplinkos vadybos ir audito institutas“ or-
ganizavo seminarą „Biodegraduojančių atliekų ir nuotekų 
tvarkymas maisto pramonės įmonėse“. VšĮ „Aplinkos apsau-
gos politikos centras“ pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą 
programą organizuoja pavojingas atliekas tvarkančių įmonių 
vadovaujančių darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo 
kursus. VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ organizuoja BLES 
internetinius mokymus apie biologiškai skaidžias medžiagas. 
Šie mokymai suteikia naują kvalifikaciją darbuotojams, dir-
bantiems biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo srityje. 2008 
m. Rygoje vyko simpoziumas ir atliekų tvarkytojų forumas 
„Atliekų tvarkymo planavimas Baltijos jūros regione – tarp-
tautinio bendradarbiavimo galimybės“ ir „Baltijos jūros at-
liekų tvarkytojų forumas“, kurį organizavo VšĮ „Baltijos ap-
linkos forumas“. Šio renginio tikslas buvo sustiprinti bendra-
darbiavimą tarp suinteresuotų atliekų tvarkymo institucijų ir 
organizacijų Baltijos jūros regione, parodyti privalumus tvar-
kant ir planuojant regiono atliekas bei skatinti geriausią pavo-
jingų atliekų tvarkymo praktiką Baltijos jūros regione.  

VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ įsikūrusi patalpose, 
kurios pritaikytos atsinaujinančiosios energetikos ekspozicijai. 
Čia, be visų kitų energijos gavimo būdų, demonstruojamas ir 
atliekų puvimo energijos panaudojimo būdas. Parodomoji 
ekspozicija visuomenei vaizdiškai perteikia šį procesą, taip 
skatinamas biodegraduojančiųjų atliekų panaudojimas. 

Nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos, siekda-
mos pačią visuomenę įtraukti ir paskatinti dalyvauti kuriant 
efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, organizuoja konkursus. 
Sąlytis su konkrečia tema padidina sąmoningumą ir tarpusa-
vio bendradarbiavimą, pagerėja bendruomenės informaty-
vumas. Klaipėdos ekologinis klubas „Žvejonė“ skelbė kon-
kursą, kurio metu kvietė švietimo įstaigas organizuoti ekolo-
ginę švietimo veiklą. Dalyviai savo mokyklose kūrė agitaci-
nius filmus bendraamžiams, rašė eilėraščius, organizavo kon-
ferencijas „Ekologiškai švaraus miesto modelis“, organizavo 
parodas „Atliekoms – spalvotą gyvenimą“, „Ir mes dar reika-
lingi“ ir kt. Aplinkosaugos informacijos centras organizavo 
moksleivių piešinių konkursą „Vartok atsakingai, saugok sa-
ve ir savo aplinką – 2007“. VšĮ „Aplinkosaugos valdymo ir 
technologijų centras“ organizavo moksleivių vykdomų atlie-
kų tvarkymo projektų konkursą. Moksleiviai turėjo paruošti 
atliekų tvarkymo projektus šiomis temomis: atliekų rūšiavi-
mas, atliekų vengimas, atliekų panaudojimas, inovatyvūs at-
liekų tvarkymo sprendimai. Projekto metu atkreipiamas 
moksleivių dėmesys į bendruosius atliekų tvarkymo princi-
pus. VšĮ „Žaliasis taškas“ įgyvendino projektą „Rūšiuokime 
ir rūpinkimės“, jo tikslas supažindinti moksleivius su pakuo-
čių atliekų rūšiavimo reikalingumu mūsų kasdieniniame gy-
venime. Projektą sudarė dvi dalys – kūrybinė ir konferencinė. 
Projekte dalyvaujančios mokyklos teikė tapybos darbus, ku-
riuose buvo atspindėta pakuotės kelionė nuo prekystalio iki 
jos perdirbimo, akcentuojant pereinamąsias surinkimo, rūšia-
vimo atliekas, panaudojant įsivaizduojamas inovacijas šia 
tema: ateities šiukšliadėžė, sparčiosios rūšiavimo linijos ir kt. 
Konferencinėje projekto dalyje dalyvaujančios mokyklos 
rengė reprezentacinę demonstruoti skirtą medžiagą apie pa-
kuočių atliekų rūšiavimą. Konkursas „Iliustruok knygelę“, 
kurį organizavo VšĮ „Žaliasis taškas“, sudarė galimybę 
moksleiviams tapti knygelės „Kaip Žaliasis Taškutis Taršku-
tis mokė“ iliustracijų autoriais. Knygelėje pasakojama apie 
mūsų aplinkos ypatumus suprantama ir patrauklia forma – 
gvildenami tokie klausimai „Ką vadiname antrinėmis žalia-
vomis“, „Ar mes pakankamai rūšiuojame?“ „Kaip reikia rū-
šiuoti?“ ir kt. 

Aplinkosauginis švietimas netradicinėmis priemonėmis 
ugdo visuomenės saviraišką, kūrybiškumą, humaniškumą ir 
sąmoningumą. Klaipėdos ekologinis klubas „Žvejonė“ kvietė 
visuomenę į ekologinį žygį nuo Klaipėdos iki Latvijos sienos 
„Basomis per smėlį“. Žygio metu ne tik buvo renkamos 
šiukšlės iš paplūdimio ir kopų - taip pat vykdoma švietėjiška 
veikla – naktinis kinas, diskusijos prie laužo, žaidimai. Eko-
loginės plėtros centras „Gamtos idėjos“ pagal unikalų metodą 
įgyvendina projektą „ekoRebusas 2007/2008“. Nepakanka-
mo buitinių atliekų rūšiavimo ir perdirbimo problema spren-
džiama ekologinių diskusijų ir improvizacijos teatre. Proble-
minis klausimas pateikiamas vaizdžiai ir veiksmingai interak-
tyvaus spektaklio metu, kurio siužetą ir baigtį kuria patys žiū-
rovai. Spektaklyje žiūrovai virsta dalyviais – aktoriai suvai-
dina įžanginę dalį, atskleidžią problemos esmę, o vėliau žiū-
rovai siūlo savo sprendimus scenoje, taip keisdami spektaklio 
eigą. Ekologiška jaunimo organizacija „Gamtos idėjos“ 2008 
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m. vasarą suorganizavo festivalį „Atvirdangis“. Šio festivalio 
idėja – valstybė. Kiekvienas apsilankęs festivalyje tapo jos 
piliečiu, gavo šios valstybės pasą. „Atvirdangio seminarijoje“ 
piliečiai buvo mokomi rūšiuoti atliekas, padedami „atvirdan-
gio ekodirbtuvių“ žinovų lankytojai savo senus, nereikalin-
gus daiktus galėjo paversti naujais ir tinkamais naudoti. VšĮ 
„Žaliasis taškas“ 2008 m. vasarą visus Palangos miesto poil-
siautojus kvietė pažinti Europos šalis ir perimti jų gerus pa-
vyzdžius aplinkos apsaugos srityje įgyvendinant projektą 
„Europiečių žaliosios atostogos“. Miesto gyventojai ir svečiai 
kasdien buvo kviečiami nusikelti į vis kitą Europos valstybę 
ir pažiūrėti ko iš jos galėtų pasimokyti kiekvienas lietuvis. 
Atliekų tvarkymo problemų teisingų sprendimų projekto ini-
ciatoriai kvietė pasimokyti iš Vokietijos. Tą dieną buvo de-
monstruojami dokumentiniai filmai „Atliekų tvarkymas Vil-
niaus mieste“ ir „Antrasis pakuotės gyvenimas“, organizuo-
jama viktorina ir atliekų rūšiavimo užduotys. 

Aplinkosauginės informacijos viešinimas ir platinimas. 
Vienas iš svarbiausių visuomenės aplinkosauginio švietimo 
veiksnių yra laiku pateikta, argumentuota, objektyvi, aiški ir 
lengvai prieinama aplinkosauginė informacija. Disponavimas 
tokia informacija didina visuomenės kompetenciją atliekų 
tvarkymo klausimais ir domėjimąsi šiomis problemomis. 
Nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos rengia in-
formaciją apie atliekas, jų tvarkymą, analizuoja atliekų tvar-
kymo problemas, pateikdamos jų sprendimo būdus. Turimą 
informaciją pateikia įvairiomis formomis, per įvairius ži-
niasklaidos kanalus.  

VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ kuria ir transliuoja 
ekologines laidas per televiziją. Nuo 2003 m. iki dabar 5 ka-
nalu transliuojama savaitinė ekologinė laida „Pradėk nuo sa-
vęs“, kurioje keliamos ir atliekų tvarkymo problemos, anali-
zuojamos jų sprendimo galimybės ir būdai. Nuo 2008 m. ru-
dens „Baltijos TV“ kanalu pradėta transliuoti nauja laida 
„Ratu“ apie atliekų tvarkymą Lietuvoje ir pasaulyje. VšĮ 
„Energijos taupymo priemonės“ yra sukūrusi filmukų, skati-
nančių atkreipti visuomenės dėmesį į atliekų tvarkymą – „Ža-
liojo taško klipai“ kviečia rūšiuoti atliekas, o trumpi linksmi 
filmukai vaikams ir suaugusiems pasakoja apie skirtingų at-
liekų rūšių pavojingumą, perdirbimą ir naudingumą. 

Klaipėdos ekologinis klubas „Žvejonė“, įgyvendindamas 
projektą „Klaipėdos miesto visuomenės informavimas ir 
įtraukimas į atliekų tvarkymą“, sukūrė interneto svetainę 
(www.zvejone.lt/atliekos), kurioje pateikiamos atliekų tvar-
kymo naujienos, informacija apie rūšiavimą ir jo svarbą, taip 
pat medžiaga apie aplinkosauginį ženklinimą. Atsivertęs šį 
internetinį puslapį kiekvienas Klaipėdietis gali susipažinti su 
Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo sistema. VšĮ „Šiaulių re-
giono plėtros agentūra“ įgyvendindama projektą „Aplinko-
sauginė televizija internete“, sukūrė tinklalapį (www.eko-
siauliai.lt), kuriame patalpinti 29 mokomieji filmukai aplin-
kosaugos temomis. Atliekų rūšiavimo tema patalpinti 5 fil-
mukai – „Atliekų rūšiavimo pagrindiniai kriterijai“; „Statybi-
nių atliekų rūšiavimas“; „Atliekų rūšiavimo procesas“; „At-
liekų rūšiavimas vaikų lopšeliuose-darželiuose“; „Atliekų rū-
šiavimo būdai, konteinerių įvairovė“. VšĮ „Baltijos aplinkos 
forumas“ sukūrė portalą (www.aplinkosauga.lt.), jo tikslas - 
supažindinti visus lankytojus su naujausia aplinkos apsaugos 
informacija. Aplinkosaugos informacijos centras, plėtodamas 
visuomenės galimybes gauti informaciją apie atliekų tvarky-
mo situaciją, Lietuvoje sukūrė portalą (http://varto-
jimas.apicentras.lt), kuriame naudinga informacija, susijusi su 

atliekomis, pateikta vaikams, jaunimui ir mokytojams. VšĮ 
„Baltijos aplinkos forumas“ sukūrė portalą (www.euwas.org), 
kuris padeda atliekų sektoriaus dalyviams naudotis viešai pri-
einamais duomenimis apie atliekų tvarkymą. 

VšĮ „Ekologinio švietimo centras“ leidžia laikraštį „Ža-
liasis pasaulis“, kuriame pateikiamos atliekų tvarkymo aktua-
lijos, naujienos, raginimai ir patarimai skyrelyje „Atliekos ir 
gyvenimas“. Lietuvos žaliųjų judėjimas įsteigė, o vėliau VšĮ 
„Žalioji Lietuva“ perėmė kas dvi savaites leidžiamą laikraštį 
„Žalioji Lietuva“. Aplinkosaugos informacijos centras, sie-
kdamas informuoti visuomenę leidžia, elektroninį naujienų 
laikraštį „epicentras.lt“, jame pateikiami straipsniai aktua-
liausiais atliekų tvarkymo klausimais. 

„Aplinkosaugos informacijos centras“, įgyvendinęs pro-
jektą „Vartok atsakingai, saugok save ir savo aplinką – 2007“ 
išleido 2008 metų kalendorių, iliustruotą vaikų piešiniais. Ka-
lendorius panaudotas kaip priemonė informacijai skleisti, ja-
me mokoma, kaip teisingai rūšiuoti atliekas ir mažinti jų kie-
kį, pabrėžiama atliekų perdirbimo būtinybė. VšĮ „Aplinko-
saugos informacijos centras“ taip pat išleido spalvingą kny-
gelę vaikams apie aplinkos apsaugą ir atsakingą vartojimą, 
joje vaikai gali spalvinti ir patys galvoti vardus knygelės per-
sonažams. 

Nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos savo in-
ternetiniuose puslapiuose platina informaciją apie įgyvendi-
namus ar jau įgyvendintus aplinkosauginius projektus, susi-
jusius su atliekų tvarkymu. Įgyvendindamos projektą organi-
zacijos informuoja visuomenę apie atliekų tvarkymo proble-
mas per televiziją, radiją, spaudą, leidžia lankstinukus, plaka-
tus, lipdukus, bukletus, knygas ir kt. leidinius. 

Bendradarbiavimas tarp įvairių interesų grupių ir (ar) 
partnerių. Norėdamos pasiekti efektyvesnių rezultatų, spren-
džiant atliekų tvarkymo problemas ir įgyvendinant idėjas bei 
sumanymus, nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos 
bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, privačiu 
sektoriumi, visuomeninėmis organizacijomis ir pavieniais fi-
ziniais asmenimis. Nevyriausybinės aplinkosauginės organi-
zacijos organizuoja ir palaiko bendradarbiavimą įvairiuose 
lygmenyse tarpininkauja grupių ir partnerių dialoguose. Lie-
tuvoje veikia Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių or-
ganizacijų koalicija. Šiuo metu koalicijai priklauso 8 nariai – 
VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, bendrija „Atgaja“, Lietuvos 
ornitologų draugija, Lietuvos gamtos fondas, VšĮ „Aplinko-
saugos informacijos centras“, VšĮ „Vandens namai“, VšĮ 
„Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras“, VšĮ „Dar-
naus vystymosi iniciatyvos“. Koalicijos veikla, apibrėžta 
konstruktyvaus dialogo ir bendradarbiavimo principu, apima 
ir atliekų tvarkymo sritį. Nevyriausybinių organizacijų koali-
cija formuoja pozicijas įvairiais aktualiais klausimais, inici-
juoja susitikimus ir dalyvauja įvairiuosiuose susirinkimuose 
sprendžiant atliekų tvarkymo problemas. Ne pelno siekianti 
VšĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras“, bendradarbiau-
dama su užsienio partneriais International Resources Group 
Ltd., JAV ir Miliau Ltd., Belgija, dalyvavo įgyvendinant 
tarptautinius projektus „Kipro ekonominės plėtros skatini-
mas. Techninė pagalba ir pajėgumų stiprinimas vandens, 
nuotekų ir atliekų srityse“ bei „Kietųjų atliekų tvarkymo pla-
no parengimas Kipro turkų bendruomenėje. Institucinių ge-
bėjimų stiprinimo ekspertas“.  

Pasiūlymų teikimas vyriausybinėms ir nevyriausybinėms 
organizacijoms dėl sprendimų priėmimo atliekų tvarkymo sri-
tyje. Nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos dalyvau-
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ja formuojant ir kuriant šalies atliekų tvarkymo sistemą reng-
damos atliekų tvarkymo programų bei taisyklių projektus, me-
todikas, teikdamos pasiūlymus dėl atliekų tvarkymo sritį reg-
lamentuojančių teisės aktų rengimo bei priėmimo. VšĮ „Žalia-
sis taškas“ - pirmoji Lietuvoje gamintojų ir importuotojų įkur-
ta ne pelno siekianti organizacija -yra vienintelė licencijuota 
pakuočių atliekų tvarkymą organizuojanti bendrovė. Organi-
zacija aktyviai teikia pasiūlymus LR aplinkos ministerijai dėl 
pakuočių atliekų tvarkymo tobulinimo, kad būtų vykdomos 
valstybinės pakuočių atliekų tvarkymo užduotys ir ES duoti 
įsipareigojimai. Pasiūlymuose organizacija išdėsto ne tik pro-
blemą ar savo poziciją tam tikru klausimu, bet ir pateikia 
konkrečias priemones, kaip reikėtų gerinti esamą padėtį. VšĮ 
„Aplinkos vadybos ir audito institutas“ Aplinkos ministerijos 
užsakymu rengė pavojingas atliekas tvarkančių įmonių licen-
cijavimo tvarkos aprašą bei tokių įmonių darbuotojams tai-
komus atestacinius reikalavimus. VĮ „Statybos produkcijos 
sertifikavimo centras“ užsakymu VšĮ „Aplinkos vadybos ir 
audito institutas“ rengė pavojingas atliekas tvarkančių įmonių 
darbuotojų atestavimo profesinių ir teisinių žinių testus. VšĮ 
„Aplinkos apsaugos politikos centras“ parengė Lietuvos atlie-
kų tvarkymo ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės de-
rinimo projektą, taip pat Kauno miesto komunalinių atliekų 
tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių projektą. 

Aplinkosauginių projektų administravimas ir įgyvendini-
mas. Visų nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų veik-
los pagrindas yra projektų rengimas ir įgyvendinimas. Lietu-
vos žaliųjų judėjimas yra tarptautinio Aplinkosauginio švieti-
mo fondo narys, kuriem vieninteliam patikėtas fondo admi-
nistruojamų programų įgyvendinimas Lietuvoje. Nuo 2004 m. 
Lietuvos žaliųjų judėjimas pradėjo įgyvendinti Gamtosaugi-
nių mokyklų programą. Ši programa orientuoja mokyklas į 
praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendradarbia-
vimą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Šioje programoje dalyvau-
jančios mokyklos aktyviai sprendžia atliekų tvarkymo pro-
blemas. Vaikai organizuoja šiukšlių rinkimo akcijas, organi-
zuoja seminarus ir paskaitėles apie atliekų tvarkymą savo 
bendraamžiams, rengia parodas ir konkursus. 2008 m. balan-
džio 24 d. duomenimis, Gamtosauginių mokyklų programoje 
dalyvavo 54 mokyklos iš visos Lietuvos. VšĮ „Žaliasis taškas“ 
įdiegė elektroninio duomenų perdavimo sistemą „Vieno lan-
gelio principu“. Šia sistema besinaudojančios įmonės, pateik-
damos Aplinkos ministerijos reikalaujamus duomenis apie į 

Lietuvos vidaus rinką išleistas pakuotes, išvengia ataskaitų ir 
deklaracijų. VšĮ „ Baltijos aplinkos forumas“ įgyvendino pro-
jektą „Baltijos pavojingų atliekų kontrolė: pavojingų atliekų 
srautų tarptautinės stebėsenos sistemos plėtra Baltijos jūros 
regione“. Projekto metu buvo sujungti nekoordinuotini atliekų 
informacijos šaltiniai bei sukurtas vienas duomenų ataskaitų 
teikimo formatas. VšĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras“ 
administravo Alytaus, Tauragės ir Kauno atliekų tvarkymo 
sistemos įgyvendinimo projektus.  

Konsultacinis darbas. Nevyriausybinės aplinkosauginės 
organizacijos konsultuoja visuomenę atliekų tvarkymo klau-
simais. Kvalifikuoti specialistai, dirbantys nevyriausybinėse 
aplinkosauginėse organizacijose, veikiančiose atliekų tvar-
kymo srityje, kiekvienam besidominčiam suteikia informaci-
ją apie efektyvų atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą - 
atliekų vengimas, atliekų rūšiavimas, atliekų antrinis panau-
dojimas.  

Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas. Tyrime dalyvavo 
98 respondentai – 62 moterys ir 36 vyrai. 74 respondentai 
gyvena mieste, 16 respondentų – gyvenvietėje, 8 responden-
tai gyvena kaime. Tyrime dalyvavo 34 moksleiviai, 29 stu-
dentai, 24 dirbantys asmenys, 4 bedarbiai ir 6 pensininkai.  

Tyrimo metu, visuomenei pateikiant anketą „Nevyriau-
sybinių aplinkosauginių organizacijų reikšmė tvarkant atlie-
kas“, neretai reikėdavo paaiškinti, kas tai yra nevyriausybinė 
organizacija, kadangi dalis respondentų net nežinojo, ką tai 
reiškia ir koks šios organizacijos statusas. Todėl nieko stebė-
tino, kad 32 respondentai negalėjo įvardinti nė vienos jiems 
žinomos nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos.  

Kiti respondentai, dalyvavę tyrime, paminėjo tokias 
jiems žinomas nevyriausybines aplinkosaugines organizaci-
jas: Lietuvos žaliųjų judėjimas, Lietuvos ornitologų draugija, 
Regioninis aplinkos centras Centrinei ir Rytų Europai, Lietu-
vos miško savininkų asociacija, Aplinkosaugos valdymo ir 
technologijų centras, Aplinkos apsaugos politikos centras, 
Baltijos aplinkos forumas, Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo 
apsaugos klubas „Aukuras“, Ekologų klubas „Žvejonė“, 
Vandens klubas.  

Lietuvos žaliųjų judėjimas ir Lietuvos ornitologų draugi-
ja buvo dažniausiai respondentų minimos nevyriausybinės 
aplinkosauginės organizacijos. Tik maža dalis apklaustųjų 
paminėjo 3 ir daugiau nevyriausybines aplinkosaugines or-
ganizacijas (1 paveikslas). 
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aplinkosauginės 
organizacijos/ 
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organizations
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governmental 
organization

45%
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nevyriausybines 
aplinkosaugines 

organizacijas/ Aware 
of two environment 

control non-
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organizations
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nevyriausybines 
aplinkosaugines 
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of three environment 
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environment control 
non-governmental 

organizations
3%

 
1 pav. Nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų žinomumas visuomenėje 

Fig. 1. The level of the society awareness of non-governmental environment control organizations 
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Apibendrinus anketose pateiktus respondentų duome-
nis, buvo susietas nevyriausybinių aplinkosauginių organi-
zacijų žinomumas su respondentų gyvenamąją vieta (2 pa-
veikslas) bei su jų socialiniu statusu visuomenėje (3 pa-
veikslas). Apie nevyriausybines aplinkosaugines organiza-
cijas mažiau informacijos turi kaime gyvenantys respon-
dentai, pensininkai ir bedarbiai, tarp moksleivių, studentų 
ir mieste gyvenančių respondentų žinomumas didesnis. 

Tyrime dalyvavę respondentai žinojo arba kai kuriems 
bent jau teko girdėti, kad nevyriausybinės aplinkosauginės 
organizacijos, vykdydamos veiklą atliekų tvarkymo srityje 
ir siekdamos šviesti visuomenę, šiuo klausimu organizuoja 

mokymus ir seminarus apie atliekų tvarkymą, rengia akci-
jas, kurių metu kviečia gyventojus rinkti šiukšles. Taip pat 
respondentai paminėjo, kad nevyriausybinės aplinkosaugi-
nės organizacijos rengia projektus, susijusius su atliekų 
tvarkymu, ir siekia finansavimo jiems įgyvendinti bei ren-
gia protestus dėl vieno ar kito atliekų tvarkymo aspekto. Iš 
anketose pateiktų atsakymų matyti, kad visuomenės turi-
mos žinios apie nevyriausybinių aplinkosauginių organiza-
cijų veiklą tvarkant atliekas yra labai abstrakčios. Reikia 
paminėti, kad respondentai, kurie nežinojo nė vienos nevy-
riausybinės aplinkosauginės organizacijos, nieko negalėjo 
pasakyti ir apie jų veiklą tvarkant atliekas. 

 

 
2 pav. Nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų žinomumas atsižvelgiant į respondentų gyvenamąją vietą 

Fig. 2. Awareness of non-governmental environment control organizations according to respondents’ living place
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vauti tokioje veikloje dėl laiko stokos. Jų manymu, asmeni-
niai rūpesčiai ir darbai daug svarbesni už visos visuomenės 
problemas. Kiti respondentai aplinkosauginėmis problemo-
mis, tarp jų ir atliekų tvarkymo, nesidomi, todėl, jų manymu, 
nebūtina dalyvauti veikloje, kuri siekiančioje jas išspręsti.  

Tyrime dalyvavę respondentai nurodė, kad apie nevy-
riausybines aplinkosaugines organizacijas, jų veiklą, orga-
nizuojamus mokymus, seminarus, akcijas ar kitus rengi-
nius sužino iš įvairių šaltinių – televizijos (34 %), radijo 
(6 %), spaudos (29 %), interneto (30 %). Keletas respon-
dentų paminėjo, kad informaciją jiems pateikia pažįstami 
asmenys (1 %), besidomintys aplinkosauga, ir nuolat se-
kantys naujienas.  

Apibendrindami tyrimo rezultatus galime teigti, kad 
Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės aplinkosauginės or-
ganizacijos visapusiškai prisideda įgyvendinat efektyvią at-
liekų tvarkymo sistemą ir ugdo sąmoningą visuomenės po-
žiūrį dėl dalyvavimo ir sprendimų priėmimo tvarkant atlie-
kas. Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimo duomenys at-
skleidė, kad visuomenė nepakankamai žino apie Lietuvoje 
veikiančias nevyriausybines organizacijas. 

 
Išvados 
 

1. Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės aplinkosau-
ginės organizacijos organizuoja visuomenės aplinkosauginį 
švietimą šiomis priemonėmis: rengia visuomenines akcijas, 
mokymo programas, organizuoja seminarus, konkursus, 
mokymus, diskusijas, konferencijas, skatindamos pačią vi-
suomenę dalyvauti kuriant atliekų tvarkymo sistemą. Ši 
veikla ugdo visuomenės atsakomybę dėl teisingo atliekų 
tvarkymo, keičia žmonių vartotojišką požiūrį į gamtinių iš-
teklių naudojimą, skatina atkreipti dėmesį į atliekų tvar-
kymo principus, moko ir suteikia papildomos informacijos 
apie efektyvų atliekų tvarkymą. 

2. Nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos 
rengia informaciją apie atliekas, jų tvarkymą, analizuoja at-
liekų tvarkymo problemas, pateikdamos jų sprendimo bū-
dus. Viešindamos tokią informaciją per televiziją, radiją, 
spaudą, internetinėse svetainėse, leisdamos informacinius 
leidinius nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos 
sudaro galimybes kiekvienam žmogui gauti argumentuotą, 
objektyvią ir aiškią informaciją apie atliekų tvarkymą. 
Disponavimas tokia informacija didina visuomenės kom-
petenciją tvarkant atliekas. 

3. Nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos 
bendradarbiauja su valstybiniu ir privačiu sektoriais, daly-
vauja formuojant ir kuriant atliekų tvarkymo sistemą reng-
damos atliekų tvarkymo programų bei taisyklių projektus, 
metodikas, teikdamos pasiūlymus dėl atliekų tvarkymo sri-
tį reglamentuojančių teisės aktų rengimo bei priėmimo, 
konsultuoja visuomenę atliekų tvarkymo klausimais, sutei-
kia informaciją apie efektyvų atliekų tvarkymo sistemos 
įgyvendinimą, pagrįstą atliekų tvarkymo principais. 

4. Tyrimo duomenys parodė, kad visuomenė neturi 
pakankamai informacijos apie nevyriausybines aplinko-
saugines organizacijas ir jų vykdomą veiklą tvarkant atlie-

kas. Didžioji dalis tyrime dalyvavusių respondentų nežino-
jo nė vienos aplinkosauginės organizacijos arba žinojo tik 
vieną nevyriausybinę aplinkosauginę organizaciją; anketo-
se pateikta jiems žinoma informacija apie nevyriausybinių 
organizacijų veiklą labai abstrakti.  

5. Tyrimai rodo, kad nevyriausybinių aplinkosauginių 
organizacijų organizuojamoje veikloje, susijusioje su atlie-
kų tvarkymu, dalyvauja nedidelė visuomenės dalis, o neda-
lyvaujantys tokį savo pasirinkimą argumentuoja laiko sto-
ka bei nesidomėjimu aplinkosaugos problemomis. 
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Monika Lastauskienė 
 

The Role of Non-Governmental Environment Control Organizations in Waste Treatment 
 

Summary 
 

The article contains the investigation of the role of non-governmental environment control organizations in waste treatment, also, the analysis of the 
society awareness of the role of non-governmental environment control organizations. The aim is to analyze the input of non- state environment protec-
tion organizations in solving the problems of waste clearing and forming the state policy of waste clearing and to evaluate the public reputation of non- 
state environment protection organizations. The research established, that non-governmental environment control organizations of Lithuania thoroughly 
further the implementation of effective waste treatment system and thus educate conscious attitude of the society towards participation and decision-
making in waste treatment. The organizations materialize variety of educational environmental programmes and publicize information about waste treat-
ment. In creation and formation of waste treatment system they co-operate both with governmental and private sector and consult the society. Analysis of 
the questionnaire, the purpose of which was to find out the level of society awareness of non-governmental environment control organizations in Lithua-
nia and their persuading actions in the field of waste treatment, revealed unsufficient level of his knowledge ..  

Non-governmental environment control organizations, waste, waste treatment. 

 
Moника Ластаускeнe 
 

Роль негосударственных природоохранных организаций в переработке отходов 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается роль негосударственных организаций, занимающихся защитой окружающей среды, в осуществлении системы 
переработки отходов, а так же анализируется степень осведомленности общественности о деятельности таких организаций. Цель работы – 
анализ вклада негосударственных природоохранных организации в решение проблемы обработки отходов и в формировании государственной 
политики по этому вопросу, а также оценка известности негосударственных природоохранных организации в обществе. Исследованиями уста-
новлено, что негосударственные природоохранные организации Литвы всесторонне вносят вклад в осуществление эффективной системы пе-
реработки отходов, формируя, таким образом, общественное мнение об участии и принятии решений в технологическом процессе переработки 
отходов. Такие организации осуществляют ряд образовательных программ по охране окружающей среды, публикуют информацию, касаю-
щуюся проблем переработки отходов; создавая и формируя систему обработки отходов, сотрудничают не только с государственным, но и с ча-
стным сектором, а так же консультируют общественность. Анализируя составленные для общественности анкеты, цель которых - выяснить 
преобладающие в обществе знания о негосударственных организациях Литвы, занимающихся охраной окружающей среды и их деятельности в 
области переработки отходов, отмечено, что общественность недостаточно осведомлена о вышеупомянутых организациях, а имеющиеся зна-
ния весьма абстрактны. 

Негосударственные природоохранные организации, отходы, переработка отходов. 
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