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Atspausdintas ant ekologiško popieriaus 
aplinkai nekenksmingais dažais.
Neskubėk išmesti, geriau pasiūlyk 
draugams arba atiduok perdirbti.

Partneriai:

Lietuviškos 
elektrinės pavaros 
į kelią neiš-
leidžia 
biurokratai

Balsas.cc pristato 
Medijų 
ekologiją

Close to the eve of the Curtain falling

Welcome to this month’s Ozonas special issue along 
with the digital magazine Balsas.cc - media ecology.

While seeking for the positive and progresive, eco-
logical and technological alternatives, and spending 
our time supporting, spreading and buying some of 
that “sustainability” we seem to forget that even the 
most eco-road travelled by the most eco-vehicle still 
damages or destroyes the natural Earth’s ecosystems. 
No matter how much energy will be created by a so-
lar panel or a spinning wind mill, this growing mar-
ket (that for some reason passes by Lithuania) will 
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Klaipėda gilina 
uosto plėtros 
planus
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Nuotr. Simo Mockevičiaus

Prieš pat svarbiausią rugpjūčio mėnesio sporto (ir ne 
tik) įvykį – Olimpines žaidynes – pasirodė daugybė in-
formacijos apie Kinijos, penktadalį planetos gyventojų 
turinčios valstybės, ekologinę būseną. „The Economist“ 
pastebi, kad Pekino užterštumui mažinti tesiimta despe-
ratiškų pastangų likus kelioms savaitėms iki olimpiados 
atidarymo, t. y. buvo uždaromos gamyklos, automobiliai 
neišleidžiami į gatves ir t. t. 
Vis dėlto yra ir pozityvių apraiškų. Štai „Klimato grupės” 
paskelbti tyrimo rezultatai Kiniją rodo esant pirmau-
jančia valstybe atsinaujinančios energijos srityje, į kurią 
Kinija ivestuoja tiek pat, kiek ir pasaulinė lyderė Vokietija 
(lyginant procentinį BVP dydį). Pagal išmetamo CO2 kiekį 
vienam žmogui, Kinija taip pat dar gerokai atsilieka tiek 
nuo ES, tiek nuo JAV. Pridėjus oficialiąją Pekino nuomonę, 
kad smogas virš šios sostinės tėra žiniasklaidos išpūstas 
burbulas, susidaro visai idiliškas vaizdas. Tačiau negera 
nuojauta, kad visos Kinijos pastangos yra labiau vaizduo-
jamojo pobūdžio, tiesiog tvyro ore. Tą patvirtina niekaip 
nesibaigianti kritika ir protestai...

Mindaugas Galiauskas
 
Kad Kinijos aplinkos būklė tragiška – akivaizdu. Negaliu 
patikėti, kad viena dviratininkų komanda į Pekino oro 
uostą atvyko su respiratoriais! T. y., negaliu patikėti, kad 
taip nepasielgė dauguma visų šalių olimpinių delegacijų. 
Nuostabi idėja. Kvėpavimo takų apsauga, nebylus pro-
testas prieš nevaldomą Kinijos ekologinį ir politinį smogą 
viename. 
Tačiau ekologiška tapo palaikyti ne vien Tibetą, bet ir, 
pavyzdžiui, Gruziją. Kviečiu visus būti sąmoningus ir 
tapti ne vien protestuotojais, bet ir veikėjais: galbūt ne 
tik pirkti „Borjomi“ ir Gruzijos vėliavas, kurias gamina ne 
ji, o ir prisidėti prie tokių strategų, kurie siūlo geriausius 
Rusijos numaldymo ir sutramdymo scenarijus (ar tokių 
yra?). Argi ne geriausias planas būtų ryžtingai pereiti prie 
alternatyvios energetikos, šitaip bent jau išvengiant tos 
keistos „valstybės“ energetinio diktato?
  Linas Kranauskas

Viešint uostamiestyje, įvairios nuomonės apie galimas 
giliavandenio uosto statybas nenumaldo minties apie 
technologijų ir aplinkosaugos dermę. Suinteresuotieji 
uosto statybomis kaip panacėją nuo bet kokių gamtinių 
žaizdų mini tobulas, naujas technologijas. Įdomu, kur 
jos?
Žinomi žaliojo anarchizmo atstovai, tokie kaip John 
Zerzan, tvirtina, kad aplinkosauga vargiai dera su tech-
nologijomis. Primityvistai/natūralistai teigia, kad ateitis 
įmanoma tik radikaliai jų atsisakius. Iš dalies galima 
sutikti, bet technologijomis remta visuomenės sistema 
negali lyg niekur nieko išsiardyti (ką darytų miestietiškos 
bendruomenės?). 
Telieka stengtis kurti kiek įmanoma darnesnį gyveni-
mo tinklą. Pasaulyje nuolat kalbama apie įvairiausias 
smart technologijas, kurios susilieja su aplinkos kūnais, 
integruojasi, nedaro jokios žalos. O štai Lietuvoje trum-
paregiškai tebežaidžiame tais anekdotiniais prie lubų 
prikaltais žaislais. 
Taigi technologijas pasilikim, bet man imponuoja nuo-
saikiosios anarchistų dalies siūlymas, į kurį kažkodėl taip 
mažai kreipiama dėmesio, – pertvarkyti pačią kapitalisti-
nę sistemą. Orientuota į kuo didesnį pelną, ji skatina tik 
didėjantį vartotojiškumą. Poreikių apribojimas iki pagrin-
dinių, besaikio vartojimo atsisakymas – tokie turėtų būti 
pirmieji žingsniai. 
Uosto atveju, kai bus pasiekta krovos galimybių riba, ne-
reiškia, kad uostas „numirs“. Tiesiog dabartinės sistemos 
taisyklės diktuoja, jog jei yra galimybė pasiekti didesnį 
pelną, sustoti negalima. Iškirsti miškai, užteršti vandenys, 
nykstančios rūšys patvirtina, kad aplinkosauga šiame pa-
saulyje pralaimi...

Kristina Kučinskaitė

Vasara baigėsi, deja. Šilto oro ir malonių akimirkų šleifas 
dar ilgai tęsis jai išėjus, o man taip norisi į jį įsikibti, ne-
paleisti ir dar pakalbėti apie... atostogas. Dabar madinga 
keliauti. Kuo sunkiau ištariamas kelionės tikslo pavadini-
mas ir kuo toliau jis yra – tuo egzotiškiau. Nieko blogo, gal 
tik tai, kad tolimiems maršrutams reikalingas kuras tikrai 
neprisideda prie planetos sveikatos, ir tai, kad kitas šalis 
jau pažįstame geriau nei savąją. 
O taip norisi priminti, kad ir pas mus yra ką veikti: dar-
dėti dviračiu žvyrkeliais, su kuprine ant pečių klaidžioti 
po miškus, gulint dobilų pievoje su smilga dantyse, 
skaičiuoti debesis, mėgautis baltu sūriu su medumi, lė-
tai mindžiukuojant akmenuotais keliukais, stebėti, kaip 
savo „butuke“ kuičiasi gandrai. Galima išmainyti turistinio 
lėkimo maratoną, ilgainiui susiliejančius architektūrinius 
šedevrus, diskotekų šurmulį ir pramogų estafetes į sodrų, 
rasos prisigėrusį šiųmetinės žolės kvapą. Linkiu visiems 
dar likusiomis šiltomis dienomis atrasti savo kiemą, savo 
kaimą, savo žalumą.  Gal atradus kils didesnis stimulas 
visa tai išsaugoti ir nereikės postringauti apie tai, kad 
„negalima išsaugoti dešros, ją valgant“. Taip, šiemet aš 
atostogavau kaime. Manot, gailiuosi?
 Raminta Vyzienė
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Ieškodami pozityvių ir progresyvių, 
ekologiškų ir technologiškų alter-
natyvų, kurias skleidžiant, remiant, 
puoselėjant ir perkant pasaulis tap-
tų nor kiek darnesnis, neretai pa-
mirštame, kad net ir ekologiškiau-
sias kelias su dar ekologiškesnėmis 
transporto priemonėmis vieną po 
kitos ardo natūralias žemės ekosis-
temas. Kad ir kiek švariausios ener-
gijos prisuktų naujausia saulės ba-
terija ar vėjo malūnas, šis augantis 
(bet Lietuvą aplenkiantis) srautas 
neatgavins per kelis dešimtmečius 
išmirusių rūšių. O net ir nesustabdys 
jų nykimo. 

Šiandien mes, išgirdę apie planuo-
jamą Klaipėdos uosto gilinimą, me-
tamės ten, kraipydami galvas, kiek 

dar – nesugrąžinamai – žmogus 
gali prisikasti gamtos. Nors tai ir ne-
palyginama su kosminiais tempais 
Amazonės „baseine“, kur medkirčiai 
su ekskavatoriais netrukus galės 
pergalingai susijungti kaktomuša ir 
iššauti šampano: tai kur kas galin-
gesnis žygis, nei buvo prieš bizonus.. 
ar indėnus. Skirmantė Gough siunčia 

not heal the damage that has already been done and 
will not return to life.. so many species have been de-
stroyed in the past decades.

Today, when we hear about the planned deepening 
of Klaipeda port, we wonder while shaking our heads, 
just how much can we do before we destroy our nature 
completely. Yes Klaipeda port damage seems minute 
compared to the accelerated destruction of the Ama-
zon forests, where lumberjacks just don’t want to stop 
and keep destroying the trees at such a pace that soon 
both sides will meet in the middle and probably drink 
champagne. It is a scale even a grander undertaking 
than the destruction of the buffalos or the Native 

Americans... 

Still there are such technologies that put great num-
bers of the population into virtual space. Probably 
the internet at least  on a small scale will get us accus-
tomed to using less paper, and for many it has created 
the opportunity to work from home, thus reducing 
a big deal of drivers and vehicles from the roads. On 
the other hand, the flood of disinformation that has 
come with it, poisons our minds and concentration, 
and with all those smart wifi gadgets it seems to have 
created some real health hazards. 

GAMTOS UžDARyMO IšvAKARĖSE

linkėjimų iš paskutiniosios „civilizaci-
jos nepaliestos“ genties (13 psl.).

Tačiau egzistuoja ir technologijos, 
kurios dalį žmonijos galvų sugrūdo 
į virtualią erdvę, iškeldamos kojas iš 
gamtos paminklų. Internetas galbūt 
– nors keliais procentais – atpratins 
mus nuo popieriaus, o daugeliui su-

kūrė galimybę, pavyzdžiui, dirbti iš 
namų, taip sudeginant mažiau ben-
zino. Iš kitos pusės, jį užtvindžiusi 
„informacijos“ perprodukcija teršia 
mūsų atmintį ir koncentraciją, o be-
vielės gudrybės kelia kitas grėsmes. 
Pasitikite šio mėnesio „Ozono“ spe-
cialų priedą su el. žurnalu Balsas.cc – 
„Medijų ekologija“.
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taiP Pat kitose vietose:

vilniuje
•   „The Body Shop“ „Akropolyje“, 

Ozo g. 25
•   Vilniaus m. savivaldybė, 

Konstitucijos pr. 3
•   VšĮ Kultūros idėjų institutas,

Konstitucijos pr. 23C-618
•   Šiaurės miestelio 

technologijų parkas
J. Galvydžio g. 5/ Žygio g. 96

•   IKI parduotuvėse: 
„Jasinskio“, J.Jasinskio g. 16;
„Žvėryno žiedas“, Sėlių 
g. 54/Žalioji g. 2
„Šeškinė“, Šeškinės g. 32

•   „Vintage“ baldų salonas,  
Užupio g. 9-40, Angelo skveras

•    „Weleda“, Užupio g. 4

Remkite „Ozoną“ 
– kursite švaresnę 
ateitį!
Tapkite leidinio OZONAS rėmėju, 
paskyrę nedidelę savo lėšų dalį 
ekologiško gyvenimo būdo lei-
diniui, kurio misija – užmegzti, 
vystyti ir palaikyti dialogą tarp vi-
suomenės, valstybės ir verslo, sie-
kiant visuomenės ekologinio są-

moningumo ir racionalios vartojimo 
strategijos. Jei Jūs esate ekologinio, 
t. y. švaresnio ir racionalesnio, varto-
jimo šalininkas/-ė ir galite OZONUI 
skirti šiek tiek lėšų sparčiau vystyti 
savo veiklą – perveskite Jums priim-
tiną, kad ir nedidelę ar simbolišką, 
sumą į mūsų redakcijos sąskaitą ir 
taip prisidėkite prie kiekvieno nau-
jo numerio išleidimo bei jo koky-
bės gerinimo. Pervesdami lėšas, jei 
pageidaujate, galite nurodyti, kaip 
norite, kad šios lėšos būtų panau-

dotos. Pervesdami paramą prie pa-
vedimo paskirties „Parama“ trumpai 
pridėkite, kokiam tikslui ji skirta (au-
toriniams honorarams, spausdinimo 
išlaidoms ar kt.). 

Jei Jūs esate juridinis asmuo (t. y. 
įmonė) ir manote, kad Jūsų paslau-
gos arba lėšos gali būti naudingos 
OZONUI, o kartu ir Jūsų prekės žen-
klas arba reklama leidinyje OZONAS 
būtų naudingi Jūsų įmonės įvaiz-
džiui, – susisiekite su mumis, ir mes 

pasiūlysime Jums geriausią pasirin-
kimą, kokį tik galėsime! 
Iki kiekvienų metų gegužės mėn. 1 
d. paskirkite 2 % pajamų mokesčio 
sumos naudodamiesi savo banko 
elektroninės bankininkystės paslau-
ga arba užpildydami 2 % standarti-
nę VMI prašymo formą. Nuoširdžiai 
dėkojame paskyrusiesiems 2 % pa-
jamų mokesčio sumos už praėjusius 
metus – už Jūsų skirtas lėšas apmo-
kėjome didesnę autorinių straipsnių 
dalį. 

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

GILIAvANDENIO UOSTO 
LIKIMAS DAR NEAIšKUS 

Kaune
•   IKI parduotuvėse:

„Kalniečiai“, P.Lukšio g.  60
„Lituanica“, Jonavos g. 3

•   „The Body Shop“ „Akropolyje“, 
Karaliaus Mindaugo pr. 49

Klaipėdoje
•   IKI parduotuvėse:

„Bigas“, Taikos pr. 139
„Universitetas“, 
Herkaus Manto g. 84

•   „The Body Shop“ „Akropolyje“, 
Taikos pr. 61

•   Klaipėdos ekologinis klubas 
„Žvejonė“, Taikos pr. 42-3

•   Baras „Senamiestis“,  
Bažnyčių 4/Daržų 10.

•   I. Simonaitytės viešoji biblioteka, 
Herkaus Manto g. 25.

Šiauliuose
•   IKI parduotuvėje 

„Dainai“, Gardino g. 2
•   „The Body Shop“ „Saulės 

mieste“, Tilžės g. 109

Panevėžyje
•   IKI parduotuvėje

„Basanavičiaus“, Ukmergės g. 18

Bei 
ekologiniuose renginiuose, konferen-

cijose, įvykiuose, pasimatymuose, 
pas ekologiškus draugus ir kt.

Kristina Kučinskaitė
news@ozonas.lt 
 
Prieš keletą metų pradėjus svarstyti 
Klaipėdos uosto plėtros vizijas buvo 
galima tik klapsėti blakstienomis: 
ar tokios fantazijos gimsta protingų 
žmonių galvose, ar jos kuo įžūliausiai 
pasiskolintos iš mokslinės fantastikos 
horizontų? Japonijos tarptautinio ben-
dradarbiavimo agentūros ekspertai 
(JICE) 2004 metais atlikę uosto studiją 
prognozavo, kad, augant krovos ap-
imtims, jau 2015–2017 m. dabartinės 
uosto teritorijos nebepakaks. Ištyrę vi-
sus galimus plėtros variantus ekspertai 
iš Japonijos kaip optimalų pasirinkimą 
pasiūlė ambicingą projektą – išorinį 
giliavandenį uostą šalia Melnragės gy-
venvietės. Spaudos puslapius jau ne 
kartą apkeliavo didžiosios uosto kom-

panijų ir valstybės ministerijų „galvos“, 
pasakojančios, kaip Klaipėdai ir visai 
Lietuvai reikalinga uosto plėtra, kokius 
didelius pinigus ir kokias gero gyveni-
mo galimybes ji atneš miesto ir šalies 
gyventojams. Bet pro visus tviskančius 
ekonominės gerovės pažadus kažko-
dėl prasimuša ir gana garsūs kritiški ar-
gumentai. Poveikio aplinkai vertinimas 
(PAV) dar neatliktas, tad įmanoma, kad 
giliavandenis uostas taip ir liks tik dailia 
futuristine iliustracija. 
Vis tik daugelis tų, kurie netiki PAV‘ais, 
kuriuos, beje, pagal įstatymus rengia 
patys teršėjai, jau dabar sako, jog ga-
lime atsisveikinti su gabalu vertingo 
Lietuvos pajūrio. Birželio 18 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė patvirtino Klai-
pėdos giliavandenio uosto statybos 
parengiamųjų darbų įgyvendinimo 
planą. Vadovaujantis šiuo planu, pa-

rengiamuosius darbus numatoma atlik-
ti iki 2011 metų vidurio. Tad pradedama 
judėti konkrečių žingsnių link.

Uostui trūksta vietos
Klaipėdoje esantis uostas – vienintelis 
Lietuvoje. Tai – strateginės reikšmės 
objektas. Kadangi mūsų šalyje viskas 
visada labai komplikuota, tad ir uostas 
įsikūręs komplikuotoje teritorijoje. Iš 
vienos pusės jį spaudžia UNESCO globo-

jama Kuršių Nerija, iš kitos pusės – mies-
tas. Pietuose nuo uosto yra Klaipėdos 
miesto III-ioji vandenvietė su požeminio 
vandens apsaugos zona, Kuršių marių 
pietuose – „Natura 2000“ teritorija. Da-
bartinio uosto gylis siekia 14.5 metrų. 
Uosto krovos galimybės – 40 milijonų 
tonų per metus. Kiekvienais metais uos-
tas susiduria su vis augančiais krovos 
tempais. Jau dabar, anot uosto vadovų, 
artėjama prie kritiškos ribos. „Šiandien 

manome, kad, pagal dabartinius tem-
pus, greitai turėtume viršyti 30 milijonų 
tonų per metus ribą. Krovos pajėgumas 
uoste yra didelis nuolat. Atlikinėdami 
studiją japonai nustatė, kad jau 35 mln/t 
per metus sudarytų sunkumų“, – dabar-
tinio uosto problemą įvardijo Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto generalinis direk-
torius Sigitas Dobilinskas. 
Svarstydami uosto plėtros scenarijus 
japonai fokusavosi į tris galimybes. Pir-
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the Destiny of the Port of KlaiPeDa still 
unDeCiDeD

Our seaport in Klaipeda is almost begging for 
development. It seems like the time has come 
where the decisions are going to be made and 
the city council has to choose between im-
proving industry or tourism. However in the 
official plans it is clear that it is all about sus-
tainability, balancing out both business pos-
sibilities with the best economical outcome. 
Most people who live in the proposed seaport 
development area are not happy, neither are 
the ecology experts. The Japanese contingent 
of experts, have suggested three amazing 
plans, now we just have to wait to see what 

moji – tik dabartinės uosto teritorijos 
vystymas. Antroji – vidinio uosto plėtra. 
Trečia – išorinio uosto vystymas į šiauri-
nę pusę. „Uosto plėtra vyksta nuolat, ir 
jo pajėgumai dėl to nuolat didėja. Bet 
verta suprasti, kad japonų mokslininkai 
siūlydami išorinį uostą sprendė ne seno 
ir naujo uosto problemą, o tiesiog Klai-
pėdos uosto plėtros galimybes. Geriau-
sias pasirinkimas, anot jų specialistų, bū-
tent toks. Dabar uostas yra suspaustas, 
ir jam jau nebėra, kur plėstis“, – teigė S. 
Dobilinskas. Dabartiniai uosto parame-
trai nepritaikyti priimti ir didžiausius 
„Baltmax“ tipo laivus. Baiminamasi, 
kad nevykdant uosto plėtros, sulėtėjus 
jo veiklai, laivai gali pasukti į didesnius 
kaimyninius uostus. Kol kas Klaipėdos 
uostas yra penktas pagal dydį Baltijos 
jūroje (po Ventspilio, Sankt-Peterbur-
go, Primorsko ir Talino uostų). 
JICE ekspertai apsvarstę visas galimy-
bes manė, kad vienintelė niša uostui 
pasiekti tinkamas apimtis – teritorija 
šalia Melnragės. Siūloma jūroje apie 
350 m. nuo kranto suformuoti dirbti-
nę 1500 m. ilgio ir 700 m. pločio salą. 
Iš salos į žemyninę dalį taip pat reikėtų 
nutiesti kelius, geležinkelio liniją. 
Naujo fizinio-pramoninio darinio for-
mavimas jūroje sukėlė nemažai disku-
sijų. Kol kas ir miesto bendrajame plane 
vieta uosto statybai dar nenumatyta. 
Siekiama uosto plėtrą numatyti kaip 
valstybei svarbų ekonominės reikšmės 
projektą. Suskystintų dujų terminalas, 
kuris galėtų atsirasti toje pačioje terito-
rijoje, valdininkų nuomone, prisidėtų 
prie šalies ekonominės nepriklauso-
mybės užtikrinimo energetikos krizės 
metu.

Rizikingas užmojis
„Didžiausia kapitalistinės ekonomikos 
bėda, mano nuomone, yra plėtra. Jos 
demoniški bruožai pasireiškia visada 
tais pačiais argumentais: jei nesiplėsi 
– mirsi. Iš tiesų, jei nesipleti, tavo veikla 
šiek tiek apmiršta. Bet nesuprantu, ko-
dėl dėl to turėtų jaudintis žmonės. Lie-
tuva turi strateginę galimybę iškrauti, 
pakrauti, vežti, ir to pakanka. Kodėl plė-
tra, uosto biznis turi jaudinti žmones? 
Darykit biznį, bet netrukdykit kitiems“, 
– sako vienas iš giliavandenio uosto 
priešininkų, Pajūrio regioninio parko 
vyriausias ekologas bei žaliųjų judėji-
mo atstovas Erlandas Paplauskas. 
O žmonės, ypač Melnragės gyventojai, 
dauguma būstus įsigiję už didžiules 
sumas, nerimauja. Gyvenvietė įsikūru-
si tik apie 600 metrų nuo planuojamo 
giliavandenio uosto teritorijos. Ir net 
kalbos apie naujausių technologijų tai-
kymą būsimame uoste neramina ben-
druomenės. Ir kaip ramins, jei atsto-
vavimą žmogaus teisėms Vyriausybės 
institucijos dažnai užmiršta. 
Prieš kurį laiką panegirikoje giliavan-
deniam uostui tarptautiniame verslo 
žurnale „Jūra. Mope. Sea“ LR Susisie-
kimo ministerijos sekretorius Arvydas 

Vaitkus teigė, kad „žmogui, kuris kūrėsi 
ten savo būstą, niekas nebuvo užrišęs 
akių, jis matė, kur ruošiasi gyventi, – juk 
tai uosto gamybinė teritorija“. Žodžiu, 
būstas jūsų – problemos taip pat jūsų... 
S. Dobilinskas į žmonių nerimą reaguo-
ja kiek švelniau: „kiekvienam žmogui 
naujas pramoninis objektas kelia baimę. 
Iš pradžių turi būti atliekamas PAV, tada 
mokslininkai stebi, ar yra kokių nors 
neigiamų veiksnių, žiūrima, ar galima 
juos kaip nors išspręsti. Japonijos moks-
lininkai akcentavo, kad jų pradėtą darbą 
būtina tęsti – tai ir darysime“, – teigė ge-
neralinis uosto direktorius. Tiesa, ne pa-
slaptis, kad atlikti PAV‘ą pavesta tai pačiai 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkci-
jai... Galima svarstyti, ar tokia įstatymais 
užtvirtinta praktika, kai teršėjas pats at-
lieka PAV‘ą, nėra ydinga. 
Dėl ypatingo teritorijos gamtinio jau-
trumo ir JICE ekspertai daug dėmesio 
skyrė galimoms gamtinėms ir sociali-
nėms žaloms, kurios galėtų pasireikšti 
tiek uosto statymo, tiek jo eksploata-
vimo stadijose. Visų pirma tai – naf-
tos, kuro ar kitų cheminių medžiagų 
išsiliejimo, kuris užterštų aplinkinius 
vandenis, rizika. Visuomenės informa-
vimo priemonėse nuolat mirgant pra-
nešimams apie įvairias tokio pobūdžio 
avarijas uoste, sunku tikėti, kad naujos 
technologijos galėtų apsaugoti nuo 
esamų veiklos metodų lemiamos ža-
los.
Uosto triukšmas ir regimumas gali 
trukdyti ne tik gyventojams ar po-
ilsiautojams, bet ir migruojantiems 
paukščiams. Giliavandenis uostas gali 
paveikti ir krantodaros procesus, pa-
skatinti eroziją. Atsiradus dirbtinei sa-
lai, pakistų nuosėdų judėjimas. JICA 

specialistams atlikus matematinį mo-
deliavimą pastabėta, kad nuosėdos 
gali kauptis naujojo uosto akvatorijoje, 
o smėlio gali pritrūkti tarp II Melnragės 
ir Karklės paplūdimių. Tai reikštų, kad 
kistų kranto linija, paplūdimių plotis. 
Vykdant salos statybą būtų pažeidžia-
mas dugnas, sutrikdoma jo bioįvairovė. 
Baiminamasi ir dėl vandens sudėties 
kitimo, kuris lemtų žuvų rūšių įvairo-
vės kitimą. Atsižvelgta ir į dampingo 

problemą. Daugėtų užteršto grunto, 
kuriam skandinti turbūt tektų ieškoti 
naujų teritorijų. 
E. Paplauskas iškelia ir turistų srautų 
judėjimo problemą, kurią lemtų naujo 
uosto atsiradimas. Dideli jų srautai gali 
persistumti į regioninio parko ar Kuršių 
Nerijos teritorijas. Melnragės paplūdi-
mys – populiari rekreacinė vieta, kurio-
je vasarą poilsiauja tiek miestiečiai, tiek 
miesto svečiai. 

Savivaldybė – už darnią raidą
Jei PAV‘as leis giliavandenio uosto 
statybą, kyla klausimas, kokiu keliu 
formuojant miesto įvaizdį pasuks pati 
Klaipėda: ar viršų ims pramonė su iš-
plėtotu, didžiuliu uostu, ar – turizmo 
sektorius? Kuriant galimą giliavande-
nio uosto vaizdinį samprotaujama, jog 
jis jokiu būdu netrukdys turizmui. Net 
priešingai – praplės rekreacinę zoną. 
Vis tik pagrįstų abejonių kelia klausi-
mas, ar giliavandenio uosto akvatori-
joje pavyks išsaugoti aukštos kokybės 
vandenį, kurio reikia paplūdimio eks-
ploatavimui turizmo reikmėms (net 
nuvedus vamzdį, vandens cirkuliacija 
bus gana lėta). Taip pat verta prisiminti, 
kokie pagrindiniai kroviniai šiuo metu 
cirkuliuoja uoste: tai – naftos produk-
tai, grūdai, trąšos, geležies ir plieno 
produkcija, mediena, konteineriai. Tur-
būt nekyla abejonių, jog tikrai ne prie 
„švariųjų“ uostų priskiriamas tas, kuris 
krauna naftos ir trąšų produktus. 
„Kalbant apie dilemą, susijusią su 
giliavandenio uosto statyba Klaipė-
doje, – turizmo plėtra ar uosto vysty-
mas – norėčiau paminėti pagrindines 
2007–2013 metų mūsų miesto plėtros 
strateginio plano nuostatas. Vienas iš 

penkių miesto plėtros prioritetų yra jū-
rinio miesto vystymas, atitinkamai sie-
kiant šių tikslų: stiprinti miesto ir uosto 
plėtros vientisumą, plėtoti rekreacijos 
ir turizmo infrastruktūrą ir paslaugas 
bei stiprinti miesto urbanistinės plėtros 
darną. Taigi ambivalentiškas požiūris į 
pramonės ir turizmo plėtrą, susiejant 
ją su darnaus vystymo principais, yra 
užprogramuotas mūsų svarbiausiame 
miesto dokumente. Kalbėdami apie 

giliavandenio uosto statybos planus 
Melnragėje mes nuolat pabrėžiame 
darnaus vystymo principą ir siekiame, 
kad būtų atliktas poveikio aplinkai ver-
tinimas, kurio pagrindu būtų galima 
svarstyti giliavandenio uosto statybos 
galimybes. Taip pat siekiame, kad būtų 
atliktas strateginis pasekmių aplinkai 
vertinimas. Tik atlikus hidrologinį mo-
deliavimą, mes galėsime sužinoti, kokį 
poveikį uostas turės kranto linijai nuo 
Klaipėdos molų iki Palangos ar net iki 
Lietuvos sienos su Latvija“, – už protin-
gą vystymąsi pasisakė Klaipėdos mero 
pavaduotoja Judita Simonavičiūtė. Val-
dininkė patvirtino, kad Melnragė yra ir 
liks svarbi turistinė pajūrio erdvė: „Dėl 
Melnragės norėčiau priminti, kad Klai-
pėdos miesto savivaldybė lieka prie 
savo vizijos siekti kurortinių zonų sta-
tuso Melnragei, Giruliams ir Smiltynei 
Kuršių Nerijoje. Šiam tikslui pasiekti yra 
būtini išsamūs tyrimai. Darnaus vysty-
mo principo įgyvendinimas reikalauja 
duomenų visumos įvertinimo, ir tik 
tuomet mes galėsime priimti sprendi-
mus, kurie bus tiesiogiai susiję su mūsų 
miesto, taip pat ir jo dalies – Melnragės 
– gyventojų, kuriems mes atstovauja-
me, interesais“. 
Iki 2009 m. vidurio Klaipėdos vals-
tybinio jūrų uosto direkcijai pavesta 
parengti giliavandenio uosto staty-
bos projektinius siūlymus, po to atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą. Tada bus 
rengiamas uosto detalusis planas, sta-
tybos techninis projektas. Patys staty-
bos darbai, vykdant juos dvejais etapais, 
turėtų užtrukti iki 2025 metų. 
E. Paplauskas baiminasi, kad sekant „ge-
riausia“ mūsų šalies tradicija paskubėjus 
galima sulaukti tik neigiamų padarinių: 
„pavyzdžiai rodo, kad dėl nepakankamo 
institucijų darbo, menkos kontrolės ir 
aplaidumo nuo visų pavojingų objektų 
nukentėjo žmonės. LEZ‘as – aplaidu-
mas. Chemijos gamykla dusina žmones 
– nieko padaryti negalima. Būtingės 
terminalas – kalbėta, kad viskas bus 
sutvarkyta, bet avarija po avarijos... 
Lietuva dar nėra subrendusi pavojingų 
objektų vystymui“. 
Ateinančių metų vasarą jau bus žino-
mi PAV‘o rezultatai. Reikia tikėtis, kad 
dėmesys bus atkreiptas ir į visuomenės 
nuomonę. LEO LT atveju, nepaisant de-
mokratiškos šalies vardo, – tūkstančiai 
parašų keliavo tiesiai į šiukšliadėžes...

our “illustrious” politicians decide to do with it. 
Lithuania has a sad record of not being able to 
handle dangerous projects and after all a lot 
of Klaipeda port development involves two of  
the most hazardous substances oil and gas. 
Expansion is necessary but there is very little 
choice of alternative sites along our beautiful 
coastline as it is protected and so it should it 
be... The expected environmental impact will 
be so great, that it will change the Lithuanian 
coastline forever, the only thing everyone we 
can hope for in this project development idea 
is, that our government will let us be heard.

Vystant uosto plėtros projektą, šalia Melnragės 
gyvenvietės išaugtų dirbtinė sala.

Dabartinėje teritorijoje uosto 
plėtra nebeįmanoma.

ABEJONĖS DĖL „SMĖLIO“
Kristina Kučinskaitė
News@ozonas.lt 

Viena iš „karštų“ temų uostamiestyje 
– galimos giliavandenio uosto staty-
bos šalia Melnaragės paplūdimio. 
Nors dar neatliktas poveikio aplinkai 
vertinimas, nors dar neaiškios paties 
uosto plėtros apimtys, mieste nerim-
sta aistros svarstant, ką lems uosto 
plėtra – ekonominės gerovės šuolį ar 
dar vieną pramonės prarytą gamtos 
teritoriją. Kol kas institucijos ir uosto 
plėtra suinteresuoti asmenys visas 
besijaudinančiųjų baimes malšina 
tvirtindami, jog, pasitelkus modernias 

technologijas, uosto veikla praktiškai 
nedarys jokios žalos aplinkai ir gyven-
tojams. Vis tik žvelgiant į dabartinę 
situaciją, sunku įsivaizduoti, kad da-
bartiniai veiklos metodai taip lengvai 
bus pakeisti civilizuotais. 

Liepos 31 dieną Klaipėdos miesto 
tarybos posėdyje piliečių tribūno-
je žinoma miesto žurnalistė Rasa 
Pangonienė pristatė intriguojančių 
nuotraukų rinkinį. Jose – krovos 
kompanijos „Bega“ teritorijoje užfik-
suoti krovos darbai, kurių metu po 
teritoriją laisvai sklinda smulki balta 
medžiaga. Miesto spaudoje kartais 

pasirodo gyventojų nusiskundimų iš 
uosto atsklindančiomis medžiago-
mis, kurios graužia automobilių da-
žus, nusėda ant augalų. „Nešvaraus“ 
uosto kaimynystė gyventojams visai 
pagrįstai kelia nerimą ir įtarimų. 
Šiuo atveju žurnalistams po prista-
tymo nuskubėjus tiesiai į „Begos“ 
kompaniją aiškintis, kas taip atvirai 
sklaidosi ore, kompanijos vadovas 
Aloyzas Kuzmarskis pasiūlė tikėti, 
jog nežinomoji medžiaga – jokios 
grėsmės nekeliantis smėlis. „Pasi-
rodo, uoste smėlį krauna“, – ironi-
jos negailėjo R. Pangonienė. Anot 
žurnalistės jei dabar taip atsainiai 

vykdomi darbai, sunku tikėtis, kad 
jie kitaip bus atliekami ir įvykdžius 
uosto plėtros projektą. 
Žiūrint į nuotraukas sunku nuspręs-
ti, ar tai cheminės medžiagos, ar iš 
tiesų niekuo dėtas smėlis. Jei toks 
pat smėlis nugula ir miestiečių au-

ginamas daržoves, turbūt jiems ne-
derėtų panikuoti – juk uostas jokiu 
būdu nelinki klaipėdiečiams, pavyz-
džiui, padidėjusios vėžinių susirgi-
mų rizikos. Kita vertus, pasitikėjimas 
stambiomis kompanijomis – nepa-
prastai rizikingas žaidimas. 
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žvILGSNIS į TEchNOLOGIJOMIS 
TOBULINAMą TIKROvę.
POKALBIS SU NOMEDA IR GEDIMINU URBONAIS

Kristina Kučinskaitė
news@ozonas.lt

Tęsiame www.ore.lt pradėtą pokalbį 
su Nacionalinės premijos laureatais 
Nomeda ir Gediminu Urbonais. 

Mūsų proseneliai buvo gana saugūs. 
Žvelgiant iš dabarties perspektyvos, 
jų pasaulis atrodo kur kas patikimesnis 
bent jau vienu atžvilgiu: viskas, atrodo, 
buvo kur kas paprasčiau. Taip, egzista-
vo bažnyčios demagogija, egzistavo 
šiokia tokia reklamos industrija. Bet tos 
modernių technologijų dėka kiekvieną 
paliečiančios ir nuolat persekiojančios 
nuomonių formavimo ir stereotipiš-
kų laimės pažadų gaminimo mašinos 
nebuvo. Dabar mus veikia ne vien to-
limas nematomas dievas ar toks pat 
tolimas ir dieviškas monarchas. Mus, 
kaip artimiausi draugai, supa žmonės, 
kurių niekada nematėme ir neregė-
jome savo pačių akimis. Televizijos 
kanalais, radijo laidomis, laikraščių ir 
interneto puslapiais jie kalba, įtikinė-
ja, pasakoja... V. Pelevino knygoje „P 
karta“ yra scena, kurioje pagrindinis 
herojus sužino, jog politikai iš tiesų ne-
egzistuoja kaip realūs subjektai, o yra 
tik virtualūs jų manekenai... Tam tikra 
prasme mus nuolat supa tokie pat ma-
nekenai. Technologijos išplečia mūsų 
galimybių lauką, bet – klausimas, kiek 
iš mūsų suvokia, kad regimas pasaulio 
vaizdas yra dirbtinai sukonstruotas, 
paryškinant vienus bruožus ir nubluki-
nant kitus. Jau senokai dvejojama dėl 
to dirbtino, virtualaus (ironiška, bet vir-
tue, tarp kitko, reiškia dorybę) pasaulio 
patikimumo. Tačiau tolygiai auga ir 
technologijų, įtikinėjančių medijų pro-
dukuojamų vaizdų realumu, kiekis. 
Teko girdėti kūrėją, entuziastingai 
pristatančią savo meninį projektą. Įra-
šius gamtos garsus ir jų klausant, esą 
bus galima pajusti vienį su gamta, o 
vėliau – ir klausytis jos tiesiogiai. Ne-
žinau, nuostabu ar siaubinga... Tarp 
tiesioginės pasaulio patirties įterpiama 
technologija. Panašiai ir su gyvenimą 
palengvinančiais GPS žaisliukais. Klau-
simas, kuo labiau pasitikės modernus 
vairuotojas – kelio ženklu ar satelitu. 
Taip galima tęsti be galo.
Su medijų menininkais N. ir G. Urbo-
nais mėginome kelti klausimą, koks 
yra meno ir tiesos santykis iliuzija 
tampančiame pasaulyje, koks jo ryšys 
su naujausiomis technologijomis. Tai 
įkvėpė prieš pokalbį Klaipėdos Kultū-
rų komunikacijų centre paskaitų metu 
pristatyta „Pro-testo laboratorija“, „Vil-
la Lituania“ projektas bei lygiagrečiai 
vykdyta Ermitažo-Guggenheimo ma-
tomumo studija.

– tai, aišku, sena diskusija, bet kaip 
manote, ar meno kūrinys gali turėti 
kokios nors realios įtakos pasauliui?
– n. Dėl realios įtakos tai žinai.. Kartais 
patys įkliūname į tuos spąstus. Kabo 
koks paveikslas, aišku, sakome, kad jo-
kios įtakos jis neturi. Tai – netiesa. Net 
tas paprastas paveikslas turi tam tikrą 
poveikį. Populistinėse kalbose, ypač 
politikų, dažnai teigiama, kad kultūra 
nesukuria jokio produkto. Bet iš tiesų 
tiesiog nesugebama to įvertinti, nesu-
vokiama, ne tik kokia neįkainuojama 
kūrybos vertė, bet ir kiek kūrybinės 
industrijos prisideda prie bendrojo vi-
daus produkto.
– g. Net pirmykštėse visuomenėse 
menas turėjo labai svarbų vaidmenį 
– įkvėpdavo šamanus, medžiotojus. 
Jis turėjo aiškią funkciją – inspiruoti 
bendrą dvasinį nusiteikimą ir sutelkti 
bendruomenę. Vėlesnėse epochose 
menas tarnavo tiek bažnyčiai, tiek ir 
dvarui. Žinome, kad bažnyčia kaip vi-
suminė erdvė buvo kuriama geriausių 
menininkų, kad kuo geriau pasitar-
nautų tam tikro tikėjimo ideologijai, 
paveiktų visuomenę. Su dvaro menu 
lygiai tas pats.

 Jei kalbame apie šiandieninę visuome-
nę, tradicinės sritys, tokios kaip tapyba, 
dabar užima siauresnes poveikio nišas 
nei, tarkim, XVII ar XIX amžiuje. Bet au-
diovizualinė kūryba veikia absoliučiai 
visose gyvenimo srityse. Elementarus 
powerpointas – vizualinės kultūros dalis, 
ir bet kokios viešųjų ryšių technologijos 
neįmanomos be audiovizualinės kūry-
bos. Net jei tai ir nėra menas – tai vis tik 
susiję su daugiamete vizualios kultūros 
dalimi. Vizualinės patirtys persmelkia 
viską. 
– Kad jau nuklydome į praeitį... Klai-
pėdoje paskaitų metu pristatėte „villa 
lituania“ projektą, įsivaizdavote por-
celianinius guggenheimus. nereikia 
stebuklingo įžvalgumo pastebėti 
šiuolaikinės architektūros atotrūkį 
nuo tradicinės. tai – pretekstas klau-
simui apie tai, ką laikui bėgant kalba 
taip drastiškai kintančios formos. 
Šiuolaikiniai pastatai – jei ne funkcio-
nalistiniai stiklo ir plieno gigantai, tai 
futuristinės Marso aneksija kvepian-
čios konstrukcijos. ar tai derėtų sieti 
su kintančia individo pozicija laiko 
ašyje, jo beviltiška orientacija į ateitį, 
mėginimu nušokti ten, kur niekada 
nebus, ar tai – mėginimas prisijaukinti 
technologizuotą, skaitmenizuotą pa-
saulį?
 – g. Aš atkreipčiau dėmesį į kitą momen-
tą. Kūryba neišvengiamai susijusi su tam 
tikromis technologijomis. Optinių tech-
nologijų, pačios technikos vystymasis, 
kompiuterio atsiradimas – visa tai neiš-
vengiamai veikė ir architektūrą. Guggen-
heimo modelis absoliučiai patvirtina šią 
tezę – sukurti tokį modelį be kompiute-
rio neįmanoma. Be to, šiandienos archi-
tektūroje išrandamos ir pritaikomos vis 
naujos statybinės medžiagos. Aišku, taip 
pat neišvengiamas ryšys ir su socialiniais, 
ekonominiais mechanizmais.
Jei pažiūrėtume į XX a. pradžią – Bau-
hauzas buvo labai susijęs su to laikotar-
pio mašinų pramone, industrializacija ir 
industrijos dizaino uždaviniais. Būtent 

Bauhauzas iškėlė uždavinį susieti esteti-
nį ir industrinį projektus. Industrializacija 
diktavo tam tikrą estetinę išraišką. Šian-
dien turime kitą – informacinių, bio- ir 
nano- technologijų etapą. Per pastaruo-
sius metus atsiradę įvairios programos 
ir mokslo pasiekimai diktuoja kitokius 
sprendimus, prisideda ir energetiniai 
iššūkiai, kurie kelia naujų uždavinių. 
Pavyzdžiui, soft architecture koncepcija 
mąsto apie kintantį, prisitaikantį namą, 
kurio parametrų kitimus realiame laike 
reguliuoja algoritmai.
– n. Manau, kad svarbiausias dalykas 
architektūroje, nepaisant laikmečių ir 
technologijų, lieka proporcijos. Turiu 
omenyje žmogaus kūno ir aplinkos san-
tykį. Tai – tam tikri dydžiai, įgalinantys 
patogiai jaustis aplinkoje. Liūdna, kad 
dabar labai dažnai prasilenkiama su tais 
dydžiais. Matyt, net algoritmais ne viską 
galima paaiškinti.
– g. Šiandieninė Lietuvos architektūra 
mus tikrai šokiruoja. Tai toks nesiskai-
tymas su žmogumi!.. Atrodo, kad archi-
tektai visai nebepaiso jokių etinių nor-
mų. Miestų plėtroje dažnai apeliuojam 
į progresą, tačiau aiškiai matosi, kad šie 
nauji plėtros pavyzdžiai yra ne konteks-
te... Kartais matai naujus statinius, lygi-
ni juos su taip peikiamais sovietiniais, ir 
pastarieji atrodo kur kas geresni. Ypač 
pagal tai, kaip buvo „įrašyti“ į aplinką. 
Dabartinė Lietuvos architektūra ir ur-
banistika – visiška tragedija. Aišku, kad 
pasiduodama plėtristų spaudimui, ta-
čiau reikėtų pagaliau pradėti mąstyti, 
kaip tos erdvės ilgainiui paveiks žmonių 
sąmonę. Žmogus, kuris augs tokioje su-
spaustoje ir deformuotoje erdvėje neiš-
vengiamai turės kažkokių sutrikimų.
– net be nuoseklių psichologinių tyri-
nėjimų turbūt galime sutikti, kad už-
daros ir ankštos patalpos, klaustrofo-
biją keliantys namų/dėžučių vaizdai 
pro langus žudo bet kokią fantaziją, 
kūrybiškumą. 
– n. Be abejo. Tai – dėsninga. Jei gyveni 
mažoje erdvėje, žemomis lubomis – jau-

tiesi labai suspaustas. Mes patys gyve-
name mažoje erdvėje. Gerai, kad dažnai 
keliaujame. Kitaip neįsivaizduoju, kaip 
išgyventume.
– Jūsų meniniai projektai daug kam 
turbūt sukelia migrenos priepuolius. 
Kviečiate diskutuoti ir kalbėti visuo-
menę, kurios snūduriavimas dažnai 
naudingas valstybei ir verslo sekto-
riui. socialinis aktyvumas – tiesos 
paieška. Čia galima pastebėti įdo-
mią sandūrą. vykdydami savo pro-
jektus naudojatės medijomis, kurios 
po demaskuojančio J. Baudrillard‘o 
gesto turbūt vargiai gali būti sieja-
mos su tiesa. Kaip meno projektuo-
se, pretenduojančiuose į tiesą, ga-
lima naudoti iliuzijų produkavimo 
mašineriją?
– n. Ieškoti tiesos medijomis galima, 
bet nereikia jomis aklai tikėti. Štai ir 
kasdieniniame gyvenime visi remiasi 
laikraščiais, nesvarbu, kokia nesąmo-
nė būtų išspausdinta. Bet kai įsitrauki, 
pradedi suprasti, kad viskas yra fikcija 
– net per televiziją rodomi karo vaizdai. 
Jie dažnai sukonstruoti, kažkuria pras-
me visada nerealūs. Kasdieninėje ru-
tinoje nespėjama permąstyti, kad tai, 
kuo tikima, yra sąlygiška.
– g. XIX a. prasidėjęs realizmo projek-
tas dar nėra pasibaigęs. Kino atsiradi-
mas jį paskatino. Nes, jei matai judantį 
vaizdą, nufilmuotą žmogų, jie atrodo 
tikri. Vėlyvuosiuose televizijos projek-
tuose, tokiuose kaip „Big brother“, su-
stiprinamas realizmo projekto infiltra-
vimas į pačią realybę. Taip mes ilgainiui 
pradedame blaškytis kelių realybių 
sandūroje. Manau, kad tas XIX a. rea-
listinis projektas šiuo metu kaip tik yra 
priėjęs labai įdomų kulminacinį tašką. 
Tu keli klausimą, ar galima ieškoti tie-
sos. Atsakau, kad ieškoti gal ir galime. 
Kitas klausimas – ką rasime.
– turbūt reikia mąstymą kreipti kita 
linkme. nebesvarstyti apie medijas, 
bet pripažįstant neišvengiamą jų 
kuriamo pasaulio egzistavimą šalia 

to, kurį jos perkuria, svarstyti, kuria-
me iš tų pasaulių gali slypėti tiesa. 
gal virtualybėje jos galima ieškoti 
lygiai taip pat kaip ir pamatinėje re-
alybėje?
– g. Ši diskusija labai įdomi nuo pat 
tada, kai ji tik prasidėjo. Tai yra, kai 
buvo pradėta kalbėti apie realybę ir 
virtualybę. Buvo kalbama, kad yra 
kažkoks virtualus menas, ir man labai 
patiko tezė, kad viskas, kas yra virtualu, 
yra vertinga. Nes tai iš tiesų egzistuoja. 
Aišku, šiandien apie tai net nebekalba-
me – priimame kaip duotybę. 
Ir iš tiesų gal visai gera mintis, kad tie-
sos paieškos įmanomos abiejose realy-
bėse. 
– Pastebėkime skirtumą: medijos, 
kurias naudoja visuomenės infor-
mavimo priemonės, ir medijos, kurias 
naudoja menininkas. visuomenės in-
formavimo priemonės tiesos „ieško“ 
pamatinėje tikrovėje, o menininkas 
ją rasti gali ir virtualybėje, jau medijo-
mis perkurtoje tikrovėje...
– g. Manau, kad „tiesos ieškojimo“ 
projektas (galime tai taip pavadinti, jei 
norime) paraleliai tęsiasi abiejose tikro-
vėse, nes jos abi yra vienodai realios. 
– n. Bet yra visuotinė tendencija, vadi-
namoji postmoderni būsena. Tikroji ti-
krovė (pamatinė) yra tiek išmedijuota, 
kad darosi itin įdomu stebėti tą medi-
juotą tikrovę. Dar kartą permąstyti ją, 
„įtikrinti“. Mes nuolat savo darbuose 
remiamės medijuota tikrove ir save va-
diname medijų menininkais. Pamatinė 
tikrovė taip pat įdomi, bet kaip meno 
objektas įdomesnė medijuota tikrovė. 
– g. Taip yra dėl to, kad tada veiki teri-
torijoje tarp abiejų tikrovių. Inspektuoji 
užmegztus ryšius, atkuri, perkuri juos – 
tai tavo tyrimų laukas...
– Pernelyg žavintis medijomis, vir-
tualybe dažnai pamirštamas fiziš-
kas žmogaus būvis. net jei techno-
logijos mums leidžia komunikuoti 
fantastiškiausiuose pasauliuose, jei 
medijos dovanoja puikiausius gy-
venimo pažadus – mes vis tiek esa-
me neatsiejami nuo kūno. Jis lieka 
pamatinėje tikrovėje ir anksčiau ar 
vėliau primena save. nesame atsie-
ti nuo kūno, tad blaškydamiesi tarp 
kelių tikrovių individai kenčia dėl 
susvetimėjimo, vienatvės. Kaltini-
mas technologijoms, kad išskiria 
žmones, manau, gana rimtas.
– g. Šis kaltinimas yra laikinas reiškinys. 
Kad tai suvoktume, užtenka sužino-
ti apie eksperimentus teleportacijos 
ir juodųjų skylių „gaminimo” srityse. 
Manau, kad netrukus bus galima pasi-
kliauti kietajame diske išsaugotais savo 
kūno „back upais” ar momentiškai per-
kelti juos ir spręsti įvairias problemas. 
Kita vertus, technologijų atsiradimas 
lemia ir įdomių bendruomeninių projek-
tų atsiradimą. Be technologijų nebūtų 
įmanoma ne tik organizuoti daugelio 
šiandienos socializacijos fenomenų 
(forumų, mailing listų), bet ir „perkelti” 
savo kūnų į skype ar „second life”...
– „ozonas“ pristato Balsas.cc projek-
tą „medijų ekologija“. Kaip jūs su-
prastumėte šių terminų derinį?
– n. Tai yra radikalus žingsnis – tiesiog 
reikia išjungti kompiuterį.
 – g. Aš nežinau, kas tai yra. Man arti-
mesnis interdisciplininis požiūris, bu-
vimas postmedijų teritorijoje. Dėl to 
apie medijų ekologiją negaliu nieko 
pasakyti.

Nuotr. Giedriaus Ilgūno
Medijų menininkai Nomeda ir Gediminas Urbonai meninius 
projektus naudoja kaip bendruomenės aktyvumo žadinimo instrumentus.
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AR LIETUvA GRIEBSIS 
šIAUDO?
Edita Milutienė
info@ateik.info 
Atsinaujinančios energijos informa-
cijos konsultacinis centras

Pasak architekto Petro Devižio, „šiuo-
laikinis žmogus kabo virš prarajos 
plonu elektros perdavimo laidu pri-
sirišęs prie senkančių energijos šal-
tinių, pasaulis metodiškai užpilamas 
šiukšlėmis, atmosfera nuodijama de-
gimo produktais, kurių niekada anks-
čiau nėra mačiusi ir todėl nemoka su 
jais tvarkytis, beatodairiškai kertami 
miškai, kartkartėmis užmarštin išei-
na ištisos gyvūnų arba augalų rūšys, 
vienos jūros senka, kitos, tikėtina, pa-
tvins ir užlies nemažą dalį sausumos. 
Kai prasideda tvanas, tenka gelbėtis. 
O skęstantysis ir šiaudo griebiasi“. 
Pastatuose (statybai bei eksploatavi-
mui) sunaudojama daugiauk kaip 40 
proc. pasaulio mastu pagaminamos 
energijos, daug neatsinaujinančių 
išteklių, taip pat medienos, gėlo 
vandens bei kitų medžiagų, dėl ko 
vyksta negrįžtami pokyčiai Žemės 
ekosistemoje. Būtent todėl, kaip ra-
šoma knygoje „Šiaudiniai namai“, Eu-
ropoje, JAV bei visame pasaulyje yra 
statomi energiją taupantys pastatai 
iš vietinių žaliavų – presuotų šiaudų. 
Šio statybos metodo atsiradimą 
prieš gerą šimtmetį lėmė Nebraskos 

žemdirbių poreikis greitai pasistatyti 
būstą vietovėse, kur nėra statybinių 
medžiagų. Kai kurie Nebraskos šiau-
diniai pastatai yra išlikę iki šių dienų 
ir vis dar atlieka savo funkcijas. Pirma-
me Europoje dviejų aukštų 100 kv. m 
šiaudiniame name, statytame 1921 
m., šiuo metu gyvena trečioji gimi-
nės karta. 
XX a. viduryje užmirštas statybos bū-
das po naftos krizių buvo atgaivintas 
ir šiuo metu yra remiamas daugelio 
šalių vyriausybių, taip pat ir Euro-
pos Komisijos, kaip darnus statybos 
būdas iš atsinaujinančių žaliavų, su-
teikiantis darbo vietų vietiniams gy-
ventojams (statyba iš pigios vietinės 
medžiagos reikalauja daug rankų 
darbo), taupantis išteklius (triguba 
aplinkosauginė nauda: javai augda-
mi grynina atmosferą, statybinei me-
džiagai – ryšuliui – pagaminti reikia 
nedaug kitos energijos, o šiaudiniai 
namai labai šilti) ir teigiamai veikian-
tis sveikatą (statoma iš gamtinės ža-
liavos, apdailai naudojant natūralias 
medžiagas).
Lietuva rašo savo šiaudinių namų 
statybos istoriją, nes čia šis statybos 
būdas buvo atrastas nepriklausomai 
nuo JAV, kai Petras Devižis bandė įvai-
rias ekologiškas statybines medžia-
gas. Kitaip nei prieš 12 metų (tuomet, 
labai nustebinęs kaimynus, išaugo 

pirmasis P. Devižio šiaudinis statinys 
Taraldžių kaime), dabar šiaudiniai 
namai kelia didelį susidomėjimą – tai 
parodė pusantrų metų vykdytas švie-
tėjiškas projektas „Aplinkai palankios 
statybos iš šiaudų populiarinimas 
mažinant įtaką klimato kaitai“. Pa-
grindinis projekto tikslas – supažin-
dinti Lietuvos gyventojus su statybos 
iš presuotų šiaudų ryšulių technolo-
gija – sėkmingai įgyvendintas: buvo 
surengta 10 teorinių seminarų (be-
veik 1000 lankytojų), veikia interneto 
svetainė, išleista knyga ir DVD, įsteig-
ta Šiaudinių namų statytojų asociaci-
ja, o svarbiausia – padaugėjo vietinių 
iniciatyvų (projektas „Kaimo verslu-
mo ugdymas Upytėje populiarinant 
linininkystę ir statybą iš šiaudų“) bei 
statomų šiaudinių namų Lietuvoje. 
Nors šiaudų ryšulys panašus į dide-
lę plytą, ir pagal analogijos principą 
nesunku išmąstyti, kaip jį naudoti 
statyboje, tačiau norint savarankiš-
kai statyti šiaudų namą, būtina ne tik 
susipažinti su teorinėmis žiniomis, 
bet ir sudalyvauti praktiniame dar-
be arba pradėti savo statybas nuo 
mažo objekto, kurio nebūtų gaila 
sugadinti. Europoje yra daug gali-
mybių sudalyvauti praktiniuose se-
minaruose, daugėja jų ir Lietuvoje. 
Baltijos šiaudinių namų statytojų 
suvažiavimas, įvykęs 2008 m. birže-

lio mėn. 27–29 d., buvo paskutinysis 
projekto renginys. Juo baigta teorinė-
šviečiamoji šiaudinių namų statybos 
plėtros dalis ir pradėta praktinė-mo-
komoji veikla Lietuvoje. Šią vasarą 
įvyko dar keli nacionalinio ir tarptau-
tinio masto renginiai. Jie buvo skirti 
tinkavimo darbams, nes tinkas yra 
labai svarbi šiaudinio namo dalis, sie-
nos konstrukcinis elementas, o darbo 
su moliniais tinkais patirtis Lietuvoje 
nėra didelė.  
Vertinant šiaudinių namų statybos 
situaciją Lietuvoje, galima pastebėti, 
kad „ledai pralaužti“, Lietuvos visuo-
menė suprato ir priėmė šią techno-
logiją (tai parodė ne tik lankytojų 
skaičius seminaruose, bet ir apklausų 
rezultatai), ir tik laikas parodys, kaip 
ji bus pritaikyta praktikoje. Mūsų ša-
lyje šiaudiniai namai perspektyvūs 
dėl kelių priežasčių. Esminis dalykas 
čia – medžiagos prieinamumas. Lie-
tuvos žemdirbiai dar augina rugius 
(gaunami geriausi šiaudai namų sta-
tybai), dar turi tinkamus presus. Nors 
ir didėja šiaudų kuro paklausa, tačiau 
dar galima įsigyti ryšulių po 1-3 litus 
už vienetą.  Kitas sienos konstrukcijos 
elementas – tinkas – taip pat gali būti 
nebrangus ir lengvai prieinamas, jei 
gaminamas iš vietinio molingo grun-
to (kol kas praktika parodė, kad šis 
tinka geriau nei sausi molio milteliai). 

Norėtųsi pabrėžti ir darbų atlikimo 
kokybę, siekiant pastatyti ilgaamžį 
ir šiltą būstą. 
Neišvengiamai artėja momentas, 
kai šilumos bei elektros kaina 
mūsų šalyje ims greičiau didėti, 
taigi pakils ir namų išlaikymo iš-
laidos. Namas – investicija ilgam, 
tad turi būti taupus. Būtent toks 
ir yra šiaudinis namas – labai šil-
tas (tinkamai pastatyto namo iš 
šiaudų ryšulių nutinkuotų sienų 
varža siekia 9 kv. m K/W) ir kartu 
jaukus. Suderinus su saulės archi-
tektūros principais (knyga „Šiaudi-
niai namai“, 4, 5 skyriai) iš šiaudų 
ryšulių galima statyti pasyvius 
namus įprasto namo kaina ar net 
pigiau, o sutaupytas statybai lė-
šas investuoti į saulės kolektorius, 
fotoelementus ar kitas modernias 
technologijas. 
Sekant Europos Sąjungos šalių 
pavyzdžiu, Lietuvoje verta išna-
grinėti ir renovacijos, naudojant 
šiaudų ryšulius, galimybes, taip 
pat kitų statybinių produktų ga-
mybą iš šiaudų. Tai galėtų turėti 
teigiamos įtakos taupant energiją 
šalies mastu bei vystant vietinius 
verslus, o kartu tai prisidėtų prie 
tarptautinių aplinkosaugos bei 
klimato kaitos mažinimo tikslų įgy-
vendinimo.

1928 m. pastatyta Maldininkų bažnyčia Artūre, 
Nebraskoje (istorinių archyvų nuotr.)

Nuotr. Editos Milutienės
Parodos eksponatas – pirmasis skydinis namukas Lietu-
voje, dešinėje – ką tik nutinkuoto tiesos lango maketas

Nuotr. Editos Milutienės
Kalkių ir molio tinko bandiniai

Nuotr. Editos Milutienės  
Ekskursija statomame šiaudiniame name Zapyškyje (Kauno r.) 

Nuotr. Marko Rudolpho
Teorinė Baltijos šiaudinių namų statytojų suvažiavimo dalis

Nuotr. Editos Milutienės
Malinės sienos lengvai dekoruojamos
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ELEKTRINIS TRANSPORTAS KIEKvIENAM IR 
KIEKvIENą DIENą
Martynas Starevičius

Naftos kaina kiekvieną savaitę pa-
siekia vis naują rekordą – nuo 1999 
m. ji padidėjo 13,5 karto! Kas galėtų 
paneigti, jog vangus alternatyvių 
sprendimų taikymas kasdieniniame 
gyvenime ir įstūmė pasaulį į tokią 
situaciją. 
 
Europos parlamento pranešime 
spaudai (2008.03.11 d.) teigiama, 
jog „maždaug trečdalis visos ener-
gijos ES sunaudojama transporto 
sektoriuje. Jam tenka 70 proc. viso 
naftos poreikio. 97 proc. transporto 
sektoriuje sunaudojamos energijos 
yra iškastinis kuras, o tik 2 proc. – 
elektros energija ir vos 1 proc. – 
biokuras. Nepaisant to, transporto 
priemonių išskiriamų teršalų toliau 
daugėja“. 
Kiekvienoje pasaulinėje automo-
bilių parodoje galima išvysti vis 
naujų „žalių“ prototipų, žadančių 
tausoti aplinką, ir kartu – vartotojų 
pinigus. Didžioji dalis kurą taupan-
čių sprendimų paremti elektros pa-
varų diegimu. Elektromobilis ilgai 
negalėjo konkuruoti su tradiciniais 
automobiliais, nes neturėjo galimy-
bių įveikti didesnių atstumų. Tačiau 
nešiojamų kompiuterių ir mobiliųjų 
telefonų plėtra paskatino baterijų 
progresą. Šiuo metu jau gaminami 
elektromobiliai, galintys nuvažiuoti 
iki 300 km atstumą, o baterijos gali 
būti įkraunamos per 15 min. 
Be kelių šimtų troleibusų ir kelių 
elektromobilių, Lietuvoje važiuo-
jame vien tik naftos produktais va-
romomis transporto priemonėmis. 
Naftos tiekėjai neturi realių konku-
rentų šiame sektoriuje, o elektros 
energijos gamybai galimos įvairios 
alternatyvos. Vien tik Lietuvoje 
naudojamos penkios skirtingos 
energijos rūšys: dujos, mazutas, 
branduolinė, vandens ir vėjo. Nors 
prognozuojamas energijos kainos 
kilimas, tačiau ji, priešingai nei naf-
tos kaina, niekada nekils kiekvieną 
dieną. Be to, yra galimybių išvengti 
visiškos priklausomybės nuo cen-
tralizuoto tiekimo ir pasigaminti 
dalį reikalingos elektros energijos 
patiems vartotojams. 
Naftos produktų kainų kilimas ir 
technologijų progresas leido sukur-
ti hibridinį automobilį ir elektromo-
bilį ir Lietuvoje. Abiejose transporto 
priemonėse sumontuotos elektros 
pavaros, leidžiančios triračiui elek-
tromobiliui važiuoti nesudeginant 
nė lašo kuro. 
  
Remiantis moksline literatūra ap-
skaičiuota, kad važiuojant tradici-
niu automobiliu dvigubai daugiau 
kuro virsta energijos nuostoliais 
nei jos lieka automobiliui varyti, o 
elektromobilis taip praranda tik 18 
proc. energijos. Tradicinių automo-
bilių gamintojai nurodo naudingą 
galingumą, tačiau, įvertinus nuos-
tolingai švaistomą energiją, rodi-
kliai neatrodo tokie įspūdingi. 
Norint vidaus degimo variklyje 
sukurti 50 kW naudingą galingu-
mą (tokius variklius turi vidutinės 
klasės automobiliai), reikia sukurti 
167 kW galingumą, nes jų naudin-
gumas siekia tik 30 proc. Siekiant 
tokio paties 50 kW naudingo ga-
lingumo generuojant elektros va-

rikliu, bendras galingumas turi būti 
59 kW, naudingumas – nuo 85 proc. 
Išvada – norint sukurti vienodą nau-
dingą galingumą, elektros varikliui 
reikia 2,8 karto mažiau energijos nei 
vidaus degimo varikliams. 

 
Aukščiau pateikta išvada įvertina tik 
energijos pasiskirstymą automobi-
lyje. Kai kurie ekspertai nesutinka 
su teiginiu, kad elektromobilis – 
ekologiška transporto priemonė, 
tačiau pripažįsta, jog akumuliato-
riams įkrauti vis dėlto patogiausia 
ir naudingiausia naudoti naktinę 
(perteklinę) elektros energiją, kuri 
gaminama tik todėl, kad neefek-
tyvu stabdyti elektrines nakčiai. Ši 
energija Lietuvoje akumuliuojama 
pumpuojant vandenį į Kruonio HA 
elektrinės baseiną tam, kad dieną 
tais pačiais vamzdžiais jis būtų grą-
žintas Kauno marioms. Mano nuo-
mone, važiuoti su šia energija būtų 
kur kas ekologiškiau ir pigiau nei 
tradiciniais automobiliais.
Be didesnio elektros pavarų naudin-
gumo, jų mechaninės savybės lei-
džia efektyviau išnaudoti sukuriamą 
sukimo momentą. Kad pagrįstume 
šį teiginį, prie triračio elektromobi-
lio, kurio masė 300 kg, prikabinome 
1200 kg automobilį. Toks 1500 kg 
masės „sąstatas“, varomas 16 kW ga-
lios varikliu, lygiame kelyje įsibėgė-
jo iki 50 km/h. 
 
Siekiant patikrinti skaičiavimus ir 
prielaidas, buvo sukurta trifazio 
elektros variklio valdymo sistema 
– pramoninis variklis pritaikytas 
naudoti automobilyje. Iš „Renault 
Espace“ automobilio išėmus 110 kW 

Will huge BloCK of flats of east 
gerMany reBorn for a neW life? 

Germany as many other former Eastern Block 
states has a lot of huge blocks of flats built in 
Soviet era. The problem is that German people 
don‘t want to live in these flats and there are 
hundreds of thousands of such empty flats in 
former East Germany cities. Government is try-
ing to reconstruct these houses in an ecological 
way: deconstructing houses and reusing materi-
als in new buildings. 

vidaus degimo variklį, kurio bendras 
galingumas 367 kW, sumontavome 
sukurtą 50 kW galios sistemą. 
  
Pirminiai bandymai uždarose teri-
torijose parodė, kad elektromobi-
lis nesunkiai įsibėgėja iki 70 km/h, 
įprastomis sąlygomis jis galėtų būti 
eksploatuojamas kaip tradicinis au-
tomobilis, nes jo greitis siektų 120 
– 130 km/h. Sukurtos ir išbandytos 
sistemos kaina neturėtų viršyti 10 
000 Lt. Gamintojo duomenimis, „Re-
nault Espace“ sudegina nuo 8,5 iki 
15,4 l benzino 100 km atitinkamai 
miesto ir užmiesčio sąlygomis. To-
kios masės elektromobilis suvartoja 
apie 18 kWh elektros energijos 100 
km. Elektros energijos sąnaudos ne-
priklauso nuo sąlygų, nes sustojus 
(prie sankryžos ar šviesoforo) ener-
gija, skirtingai nuo tradicinio auto-
mobilio, nenaudojama. Energetiniai 
ir ekonominiai skaičiavimai parodė, 
kad pagal šių metų sausio pabaigos 
kainas elektromobilio energetinės 
sąnaudos yra nuo 8 iki 14 kartų ma-
žesnės. Benzino kainos nuo sausio 
22 d. iki gegužės 23 d. padidėjo apie 
10 proc. 

 
Didžioji dalis aplinką tausojančių 
programų neteikia vartotojams 
ekonominės naudos ir dažniausiai 
skatinamos mokesčių lengvatomis. 
Norint patikrinti ekonominius skai-
čiavimus bei įvertinti sukurtos siste-
mos ir elektros variklio patikimumą, 
būtini bandymai Lietuvos sąlygomis. 
Nors kuriant hibridinį automobilį ir 
triratį elektromobilį buvo naudo-
jami serijinių automobilių mazgai, 
tačiau dėl originalių konstrukcijų 
iškilo problemų gauti leidimus šių 

transporto priemonių eksploatacijai 
bendro naudojimo keliuose. Įstaty-
mai numato variklio keitimo galimy-
bes. Įmonės, atsakingos už leidimų 
suteikimą, dėl patirties stokos labai 
vangiai vykdo šią procedūrą. 
Kai redaktoriui pažadėjau parašyti 
straipsnį, maniau, jau kovo mėnesį 
galėsiu pasidžiaugti, kad yra realių 
būdų nejausti naftos produktų kai-
nų šuoliavimo. Tačiau šiuo metu te-
galima parodyti veikiančius proto-
tipus uždarose teritorijose, o juose 
įdiegtų „žemiškų“ technologijų kas-
dieninis naudojimas lieka ateičiai, 
tikėkimės – netolimai.
Pasaulinės tendencijos rodo, kad 
elektrinių pavarų diegimas automo-
biliuose įgyja vis didesnius mastus. 
Šiuo metu JAV madingi hibridiniai 
automobiliai, todėl išaugusiai pa-
klausai patenkinti „Toyota“ koncer-
nas turėjo statyti naujas hibridinio 
„Prius“ surinkimo gamyklas. Izrae-
lyje planuojama iki 2011 m. įreng-
ti įkrovimų stočių tinklą ir rinkai 
pasiūlyti vidutinės klasės serijinių 
elektromobilių. Atsižvelgiant į mūsų 
šalies ir miestų dydį, elektromobi-
lių eksploatacija būtų efektyvi, nes 
per kasdienes keliones dauguma 
gyventojų nenuvažiuoja 100 km. 
Akivaizdu, kad vieną dieną visi va-

ekologiškam (ir ekonomiškam) transportui lietuva 
dar nepasiruošusi, net jei jis būtų atneštas ant delno 
į kiekvienus namus: neseniai kilo niekieno nepastebė-
tas „skandalas“, kai iš italijos atsivežtam gamtinėmis 
dujomis varomam automobiliui lietuvos techninės 
apžiūros tarnyba liepė tuoj pat nesuprantamą įran-
gą išmontuoti; dabar dėl, galima numanyti, panašaus 
tamsumo ir lietuviška elektrinė pavara negali prasi-
skinti kelio į spūsčių romantiką. „inspektoriai ir eks-
pertai arba iškart pasako, kad neužsiims, arba „atsi-
mušinėja“ aptakiomis frazėmis“, – pasakoja vienas iš 
projekto autorių Martynas starevičius, parašęs mums 
šį straipsnį. – „norint pakeisti variklį automobilyje, 
reikia techninės ekspertizės. tam, kad paruoštum do-
kumentaciją, reikia gauti technines sąlygas. Jas turėtų 
išduoti ekspertai. lietuvoj yra dvi ekspertų įmonės, tu-
rinčios licenciją daryti tokio lygio ekspertizes. viena jų 
iškart pasakė, kad neužsiims, o iš kitų vis miglotesnius 
atsakymus gaunam. Be to, su likusiais vienais nelabai 
norisi pyktis:). reziumė: žinom, kaip padaryti, galim 
padaryti, ekonomiškai naudinga, aplinką tausojam, 
inovacijas lietuvoje darom, bet negalim naudotis ir ki-
tiems pasiūlyti“.

žiuosime elektra varomais automo-
biliais, nepriklausomai nuo to, kaip 
energija bus tiekiama (hibridinė pa-
vara, akumuliatorių ar kondensato-
rių baterija, kuro elementai, saulės 
baterijos ir t. t.). 
Taupyti pinigus ir aplinką galima 
pratintis jau dabar ir su tradiciniais 
automobiliais. Reikia tik protingai 
įvertinti savo poreikius. Dauguma 
žmonių važinėja po vieną, rečiau 
– po du automobilyje. Tokioms ke-
lionėms tikrai nereikalingas auto-
mobilis su 3 l ar didesniu varikliu. 
„Žalia mada“ rinkai pasiūlė įvairių 
hibridinių automobilių. Tačiau ap-
tartoms kelionėms „labai ekologiš-
kas“ 2 tonų automobilis niekada 
nebus draugiškesnis aplinkai už 1 l 
darbo tūrio varikliu varomą miesto 
tipo automobiliuką. 

Elektromobilis

Hibridas

Hibrido elektros pavaros valdiklis ir 
akumuliatorių baterijos

Hibride sumontuotas elektrinės 
pavaros valdymo pultas
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EKODAIKTAS

Kūno sviestas, šampūnas ir dušo želė 
KŪDIKIAMS

Kūdikių odelę reikia prižiūrėti – tai su-
pranta visi tėvai. Tik bėda, kad mažyliai 
ypač jautrūs, todėl bet ko (net ir praban-
giausių losjonų) ant jų tikrai neužtepsi...
„The Body Shop“ myli visus ir visokius, 
todėl pristato naujieną ir visų mažiau-
siems mažutėliams. Tai – vaikučių kūno 
priežiūros serija „Buriti Baby“. Kūno kre-
mas, šampūnas ir dušo želė pagaminti 
iš Amazonės miškų lanksčiosios maurici-
jos (taip vadinamo „Gyvenimo medžio“) 
aliejaus, kuris minkština odelę ir saugo 
ją nuo išsausėjimo. Kūno priemonių 
sudėtyje yra pagal Bendruomenių pre-
kių programą Gvatemaloje pagamintų 
alavijų aliejaus, sviestmedžio iš Ganos, 
bičių vaško ir ekologiško alyvuogių 
aliejaus, aprūpinančio odą vitaminu E. 
Visi augaliniai ingredientai užauginti be 
pesticidų, prižiūrėti, puoselėti ir surinkti 
vietinių gyventojų rankomis, o už darbą 
žmonėms sąžiningai ir vertai sumokėta. 
Pediatrų ir dermatologų patvirtintos „Bu-
riti Baby“ priemonės yra visiškai saugios 
mažyliams. Štai pagrindinės savybės: su-
dėtyje nėra konservantų, o tai sumažina 
alerginės reakcijos tikimybę; kūdikėlių 
šampūno ingredientai yra labai švelnūs 
ir nedirgina akyčių, todėl – „jokių ašarų“; 
šampūno ir dušo želės putojančioji me-
džiaga pagaminta ne iš parabenų, o iš 
natūralaus kakavos sviesto. 
„Buriti Baby“ priemonės savo „vidumi“ 
(ir sudėtimi) prisideda prie teisingo vie-
tinių bendruomenių verslo skatinimo 
ir nuskriaustųjų paramos, o „išore“ (100 
proc. perdirbto plastiko pakuote) – prie 
gamtos išteklių saugojimo ir taršos ma-
žinimo. 
Štai ir spontaniškai gimęs – tikras nauja-
gimis – baltas „eilėraštis“: „Burity Baby“ 
priemonės – patiems naudoti ir jau-
niems tėvams dovanoti... 
Išbandykite priemones ir pratęskite eilė-
raštį Jūs! 

The Body Shop,
„Burity Baby” kūno svietas, 66 LT
Šampūnas, 43,50 LT
Dušo želė, 43,50  LT 

Mediniai žaislai

„Mediniai žaislai, prikalti prie žemės“ 
jau nebėra sunkios vaikystės sinoni-
mas. Žaislų prie žemės niekas nekala 
(grindų dangos gaila), o medinius 
žaislus perka tik ekologija ir vaikų 
sveikata susirūpinę tėvai.  Nes: 
• Mediniai žaislai yra sveiki – jokios 
plastmasės, jokios sintetikos. Nieko 
neatsitiks, jei vaikas ir pagrauš (ne-
bent užaugs stipresni dantys). 
• Mediniai žaislai yra jaukūs. Galbūt 
tai dėl medžio šilumos arba Tigrinės 
Anties iš „Panama yra graži“ sufor-
muoto stereotipo. Bet taip jau yra: 
mediniai žaislai sukuria jaukumą ir 
kažkokią sunkiai įvardijamą nostalgi-
ją. 
• Medinių žaislų yra įvairių. Nuo 
kaladėlių arba „šuniuko ant ratų“ iki 
„modelio mokyti užsirišti batus“ (taip, 
yra ir toks: virvutės, pagaliukai, bato 
forma. Vynioji virvelę apie pagaliukus 
ir mokaisi). Yra ir loginių žaidimų, ir 
konstruktorių. Trūksta tik medinių rie-
dučių ir medinio kompiuterio, bet tai 
tik laiko klausimas. 
O įsigyti medinių žaislų galima visur: 
Lietuvos ir užsienio internetinėse par-

Nešiojamas ekošaldytuvas

Trečia valanda nakties. Žmona neuž-
miega, vartosi lovoje, galiausiai ima 
zirzti vyrui:
– Jonai, man karšta!..
Vyras atsikelia, atidaro langą ir griūva 
į lovą. Jam jau spėjus užmigti, žmona 
vėl nerimsta:
– Jonai, man šalta!..
Vyras kantriai atsikelia ir paduoda 
žmonai antklodę. Tačiau žmona po 
kiek laiko ir vėl jį žadina:
– Jonai, aš noriu vyro!..
Vyras, visai suirzęs:
– Brangioji, viskas turi ribas! Kur aš tau 
dabar trečią valandą nakties gausiu 
vyrą?

Visa šita ilga įžanga buvo tam, kad 
pakalbėtume apie vieną labai ekolo-
gišką dalyką, kuriuo minima moteris 
labai džiaugtųsi. Ne, tai ne vyras (pas-
tarasis, kaip žinome, ne visada būna 
pats ekologiškiausiais tvarinys). Tai 
– ir šildantis, ir šaldantis ekologiškas 
nešiojamas šaldytuvas. Skamba kaip 
iš „Pokemonų“ ar kitos japoniškos 
fantazijos? Nereikia sutrikus gūžčio-
ti pečiais. Pasaulis sukasi, o mokslas 
nenuilsdamas kuria stebuklus. Aišku, 
gal vietoj tokio šaldytuvo geriau galų 
gale sukurtų vieną kitą vaistą nuo mir-
tinų ligų? Bet jei jau yra paradoksalus 
šaldytuvas – neišmesi. 
Taigi šis puikus šaldytuvas unikalus, 

šilkografija, kelionė dviračiu ir dar 
daug dalykų, kuriuos galima pasi-
daryti

Tu nori antsiuvo ant džinsų su Mao 
Dzedungu, valgančiu sūrį. Spėk, ar pa-
vyks tokią puošmeną surasti siuvimo 
reikmenų parduotuvėje? Jei nepažįsti 
antsiuvus darančių meistrų – sakyk 
„čiao, Mao“...
Žodžiu, išeitis, kaip visada, ta pati – pa-
sidaryk pats ir būsi hardcore. O patari-
mų gali rasti hardcore.lt tinklalapyje, 
kuris įsteigė „Do it yourself“ skyrelį. 
Ne visi siūlomi pasidaryti daiktai len-
gvai prigis buityje. Pavyzdžiui, „bulvių 
patrankos“ veikimo principą verta per-
kąsti nebent dėl bendro išsilavinimo. 
Skyrelio kūrėjai ir neslepia, jog ne visus 
daiktus būtina pasigaminti ir naudoti. 
Svarbu tiesiog „žinoti, kaip kas daro-
ma“. 
Šilkografija – itin išsami skiltis su pa-
veiksliukais, aiškiai nurodančiais, kaip 
ką daryti. Jei džiovinant medžiagą turi 
būti tamsu, bus nupiešta nubrauk-
ta lemputė ir parašyta „Aklina tamsa! 
Šiukštu!“. Paprasta ir aišku. Rekomen-
duojama apsieiti be nenatūralių me-
džiagų, tačiau vienintelio būtino che-
mikalo – emulsijos – buteliuke gana 
daug, todėl patariama pasidalinti su 
draugais (kilnu!). 
Reklamuoti alkoholio lyg ir nederė-

Joninis dantų šepetukas 

„HyG“ joninio šepetuko efektyvumas pa-
tvirtintas JAV ir Japonijos klinikinių studi-
jų. Įrodyta, jog jis pašalina dantų apnašas 
iki 48 proc. veiksmingiau, nei paprastas 
šepetukas. Šepetėlyje įmontuota ličio 
baterija sukuria silpną elektros srovę, 
kuri laikinai pakeičia dantų paviršiaus 
poliariškumą iš neigiamo (-) į teigiamą 
(+) krūvį, neutralizuojama joninė trauka 
tarp apnašų ir dantų, todėl apnašos len-
gvai traukiasi neigiamai įkrautos „HyG“ 
šepetuko galvutės link. Išsivalęs dantis 
joniniu šepetėliu, jautiesi tarsi po profe-
sionalios burnos higienos procedūros. Ir 
nereikia jokios dantų pastos! 
Seniai pripažintas jonoforezės meto-
das iš naujo atrastas su šepetuku „HyG“. 

Užtikrintas poveikis, 
ergonomiška „HyG“ 
rankena, LED indi-
katorius, keičiamos 
galvutės – tai tikrasis 
eko-electro fetišas bū-
tent tau.

Speciali vasaros kai-
na – 50 Lt

www.greenshop.lt 

nes visai nekenkia ozono sluoksniui. 
Be to, suvartoja nedaug elektros – tik 
33 W. Nešiotis jį irgi galima visur: į išky-
lą, į kiemą, į svetainę prie televizoriaus, 
etc. Taip kaip seniau buvo madinga 
nešiotis kasetinį grotuvą, taip dabar 
bus madinga nešiotis šaldytuvą. Be-
veik naminis gyvūnėlis! 
O dabar – pats įdomumas. Vos pa-
spaudus ypatingą mygtuką (ar pasu-
kus rankenėlę), šaldytuvas akimirks-
niu virsta virykle, sušylančia iki 65° C. 
Universalu (beveik kaip džinsai)! 
Jei būtų šiek tiek pigesnis, nešiojamas 
ekošaldytuvas tikrai būtų kiekvieno 
ankšto bendrabučio kambario akcen-
tas. Deja, panašu, kad lietuviai studen-
tai apie tokį įtaisą gali svajoti tik tuo-
met, jei gerai mokosi, o tėvai laikosi 
skatinimo programos. 

Kompanijos „I Active” sukurtas nešio-
jamas ekošaldytuvas – 24.99 £
www.ethicalsuperstore.com 

duotuvėse, prekybos centruose, Pilies 
gatvėje... Jei esate „Do it yourself“ en-
tuziastas, pasigaminti medinį žaislą irgi 
nebus sunku – gal netgi naujų amatų 
išmoksite (pavyzdžiui – obliuoti). 
Dėmesio! Mediniai žaislai yra paga-
minti iš medžio (kaip netikėta)! O 
medžių mes neturime tiek daug, kad 
galėtume jais švaistytis į kairę ir į deši-
nę. Todėl nusipirkę žaislą, pasodinkite 
medį ar kokį fikusą. Tegul gamina de-
guonį ir teikia prieglobstį voverėms.

tų, bet pastaruoju metu tampa visai 
madinga gamintis alų pačiam. Gal ir 
neblogai: kol „pagavęs kablį“ pasida-
rai „antrą partiją“, spėji ir išsiblaivyti, ir 
barzda apželti. O santykis su gėrimu 
visai kitoks: kai alų „užaugini kaip savą 
vaiką“, tai ir geri atsakingiau (tikėkimės) 
ir labiau mėgaujiesi (jei pavyksta). Taigi 
tinklalapyje galima išmokti pačiam 
pasigaminti alaus, sidro ar šiaip kokio 
raugalo. 
Jeigu vis dar manai, kad pirkti – „grei-
čiau ir patogiau“, gali šį tinklalapį pa-
skaityti vien dėl smagumo. Kai kuriems 
autoriams tikrai netrūksta išmonės: 
„Tarkim, jauna pankroko grupė „Žiur-
kės“ grįžusi iš turo su chebra sumąstė 
važiuoti dviračiais ilgesniam laikui“ 
– čia įvadas į patarimų rinkinį besiruo-
šiantiems į kelionę dviračiu. Publikacija 
iliustruota žiurkių paveikslėliais, paska-
ninta sąmojais („dviračio natūra skiriasi 
nuo žiurkės tuo, kad, jeigu, pvz., kuri 
nors žiurkė vakare suserga, gali būti 
taip, kad ryte atsikėlus ji jausis geriau; 
o, va, dviračiui ryte bus taip pat, kaip 
buvo“), ir patarimų yra išties naudingų. 
Beje, žiurkių nuotykiai tęsiasi ir toliau. 
Gali paskaityti, pasijuokti ir eiti pirk-
ti kebabų. Gali paskaityti, pasijuokti 
ir grįžti prie šilkografijos. Dar truputį 
praktikos ir Mao taps visai panašus į 
save.

iv.hardcore.lt 

BIOFAch 2009: BESITęSIANTI EKOLOGIšKO 
vyNO SĖKMĖS ISTORIJA
Pasaulio ekologiško maisto mugėje Bio-
Fach  ir natūralių kūno priežiūros pro-
duktų ir sveikatingumo mugėje Vivaness 
2009 metais tikimasi sulaukti apie 2 900 
dalyvių ir daugiau nei 4 600 lankytojų. 
Ekologiškas vynas į naujus namus – 
atskirą vyno salę 4A – persikėlė dar šie-
met. O kitąmet pasaulyje lyderiaujanti 
paroda BioFach vėl žada daugybę skir-
tingų rūšių, kokybės ir malonumo vyno. 
Vyndariai iš viso pasaulio jau gali ruoštis 

pristatyti savo gėrimą Tarptautiniuose 
ekologiško vyno apdovanojimuose 
nuo lapkričio 22-23 ir varžytis konkur-
se dėl vieno iš daugybės geidžiamų 
prizų. Registracija vyksta iki spalio 17 
dienos.
Pasaulinė ekologiško maisto paroda 
BioFach garsėja savo gyvybingumu, 
daugiakultūriškumu ir kūrybingumu. 
Kiekvienais metais vasarį paroda į 
Niurnbergą suburia daugiau nei 2 700 

dalyvių, kurių du trečdaliai atvyksta iš 
užsienio, ir daugiau nei 46 000 svečių 
iš daugiau nei 120 pasaulio šalių. IFO-
AM (Tarptautinė ekologiškos žemdir-
bystės federacija) globojama paroda 
BioFach dalyviams kelia labai griežtus 
reikalavimus, kad užtikrintų ekspo-
nuojamų produktų aukštą kokybę. 
BioFach savo parodas organizuoja dar 
keturiuose žemynuose – Japonijoje, 
JAV, Pietų Afrikoje ir Kinijoje.

BiofaCh 2009: organiC Wine Continues 
its suCCess story 

Some 2,900 exhibitors and again more than 2,900trade 
visitors are expected at BioFach, the World Organic Trade 
Fair, and Vivaness, the  World Trade Fair for Natural Per-
sonal Care and Wellness, in 2009.  
Organic wine moved into its new home in the Wine Hall 
4A in 2008 and  the world-leading exhibition BioFach again 
promises variety, quality  and enjoyment in the growth seg-
ment of wine in 2009. 347 wine  exhibitors from 23 nations 
presented their top wines from certified organic cultivation 
to an interested professional audience in 2008.  
Some 10 % more wine exhibitors are expected in 2009. 
Winegrowers from all over the world can enter their fine 

wines for the International Organic Wine Award 
as early as 22-23 November 2008 and compete 
for one of the coveted prizes. The deadline for entries is 17 
October 2008.
BioFach, the World Organic Trade Fair, is distinguished by 
its vigour, internationality and innovative power. It brings 
together more than 2,700 exhibitors - two thirds from 
abroad - and approximately 46.000 trade visitors from over 
120 countries of the world to Nuremberg every year in Feb-
ruary. BioFach under the patronage of IFOAM (International 
Federation of Organic Agriculture Movements) applies strict 
admission criteria to guarantee the constantly high qulaity 
of the products on display. BioFach is present on four conti-
nents with its own events in Japan, the United States, South 
Africa and China.
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ŪKININKAMS vIS DAR NORISI „TRUPUTį PASITRęšTI“
Kristina KUČINSKAITĖ
news@ozonas.lt 

Kai sostinėje Tymo kvartale šurmuliuo-
ja ekologiškos produkcijos turgus, jis 
šluote iššluojamas tų, kuriems svarbu 
žinoti, jog dešros sodrios ir raudonos ne 
dėl gausių cheminių  „pagalbininkų”, o 
vaisiai ir daržovės išauginti ne trąšų kok-
teilyje. Būriu apsupami sūrių prekysta-
liai neleidžia abejoti, jog lietuviai vis dar 
neatsidžiaugia tuo, kad vietinis sūris gali 
būti išraiškingesnio skonio už stereotipi-
nį „kažką” įmantraus prekybcentryje. 
Tendencija aiški – pradedama rūpintis 
savo maistu ir suvokiama, jog sveika 
mityba neatsiejama nuo sveikų produk-
tų. Gaila, kad prekybos centruose, kur 
dauguma gyventojų pildo savo šaldy-
tuvo atsargas, lietuviškos ekologiškos 
produkcijos vis dar trūksta. Nejaugi jos 
nėra? Kur vaisiai, daržovės, mėsa, žu-
vis?.. 
Viešosios įstaigos „Ekoagros”, vykdan-
čios ekologinės gamybos kontrolės ir 
sertifikavimo darbus, direktorė Ona 
Kazlienė tikina, kad mūsų šalyje užaugi-
nama nemažai ekologiškos produkcijos, 
tik ji... nematoma.

Sunku realizuoti 
Lietuvoje yra 13 žuvininkystės ūkių, 
tai yra – apie 5000 hektarų tvenkinių. 
Populiariausia žuvis juose – karpis. O 
prekybos centruose jis dažnai plaukioja 
kartu su įprastais savo gentainiais. Au-
gintojai ekologiškas žuvis dažnai tiekia 
kaip paprastas, nes prekybininkai ne-
sudaro sąlygų, kurios, pagal aukštus ES 
reikalavimus, būtinos ekologiškai žuviai 
parduoti. Pavyzdžiui, tokia žuvis negali 
būti kankinama ankštuose akvariumuo-
se... Augintojai jau kalba, jog įsirengs rū-
kyklas, žuvį pardavinės patys, tačiau visa 
tai reiškia didžiules investicijas. 
„Aš vis laukiu, kol aukščiausi Ministerijos 
žmonės pagaliau prabils apie ekologiš-
ko maisto poreikį darželiams, moky-
kloms, ligoninėms... Suprantate, kitose 
šalyse jau siekiama, kad bent 25 proc. 
produktų ligoninėse būtų ekologiški. 
Įsivaizduojate, ką pasakytų mūsų Svei-
katos ministerija, kai ji ir taip turi šitiek 
problemų“, – sunkiai judančius pokyčius 
mūsų sistemoje akcentavo O. Kazlienė. 
Prakalbus apie ekologiją, dažniausiai 
pavyzdžiais laikome skandinavus ar vo-
kiečius. Šįkart taip pat negalima atplėšti 
pavydaus žvilgsnio nuo Vokietijos: ten 
beveik 20 proc. žemės ūkio naudme-
nų skirta ekologiškam ūkininkavimui 
(Lietuvoje – tik 5 proc.). Tiesa, ten gerai 
išvystytas ekologiškos produkcijos ga-
mybos ir realizavimo tinklas. Pas mus 
dar ne daug kur išgirsi, pavyzdžiui, apie 
ekologišką alų. Ką jau kalbėti apie par-
duotuves, kuriose prekiaujama išskirti-

nai vien tik ekologiškais produktais? 
Čia galima dar kartą prisiminti ne taip 
jau seniai mūsuose susiformavusį sterilių 
produktų mitą: kuo produktas panašes-
nis į plastikinį muliažą – tuo jis geresnis. 
Tarkim, kodėl prancūzai už neplautas 
morkas moka daugiau, o mes negaili-
me pinigų už švarutėles? Arba – ko taip 
džiūgauja užsieniečiai krimsdami ne itin 
didelius, kartais su skylutėmis šonuose 
obuolius, kai lietuviai ieško kuo didesnių 
ir ryškesnės spalvos tvarinių, kurių vien 
kvapas kelia įtarimą?.. 
Lietuvoje galėtų šis tas pasikeisti, sutin-
ka O. Kazlienė: „jei pats ūkininkas galėtų 
realizuoti savo produkciją, atsirastų ir di-
džiulė konkurencija, nes jo kainos būtų 
kur kas mažesnės. Bet kol kas turbūt tik 
užsienyje gali išvysti, kaip vos ne viena-
me kieme auginama, apdorojama ir par-
duodama mėsa – pas mus to nėra. Nu-
važiuosi į Alpes – ten sūris gaminamas 
namų sąlygomis. Manoma, kad tai nor-
malu, natūralu... O jei pas mus ūkininkas 
pateikia paprastą naminį sūrį, jis dar daž-
nai traktuojamas beveik kaip samanė. 
Kaip kažkas nešvaraus, nelegalaus“.

yra ir sukčių
Netrūksta ūkininkų, kurie, nors ir bijoda-
miesi tikrintojų, vis dar naudoja trąšas. 
Anot O. Kazlienės, galima išgirsti nema-
žai pasiaiškinimų, kuriais net sunku pati-
kėti: pvz., jog šalia ekologiškos kultūros 
lauko važiavo kaimynas su savo trąšų 
purkštuvu. „Visiems pareiškėjams sa-

kau, kad melo kojos trumpos. Ekologas 
negali savęs apgaudinėti. Turi žinoti, ką 
daryti, kad augalas nesirgtų. Problemos 
negalima spręsti papurškiant laukus, kai 
tikrintojas nemato. Vardan išmokų nieko 
nepadarysi. Ūkininkai žino, kad jei nėra, 
pavyzdžiui, ant bulvių kolorado vabalų – 
reikia paaiškinti, kodėl jų nėra. Kas buvo 
daroma, kad jų nebūtų. Kaip kalbėti apie 
ekologiškus metodus, kai krūvos vabalų 
išvirtę... Kartais net docentą vežamės, 
kad įsitikintume, kad nebūtų paprastai 
tvirtinama, jog nieko nedaryta, ir neži-
nia, ko tie vabalai kojas į viršų užvertę“, 
– pasakojo O. Kazlienė. 
Nesąžininguosius įskundžia ir kaimynai, 
ir savivaldybių darbuotojai. Jei įtariama, 
kad nesilaikoma reikalavimų, galima 
sulaukti tikrintojų vizito. Blogiausia, kad 
kol kas sukčiaujantys ūkininkai gali pa-
sislėpti, jų pavardės niekur nefigūruoja, 
jie įvardijami tiesiog kaip pasitraukę iš 
programos. 
Sakoma, šaukštas deguto visą statinę 
medaus pagadina. Šiuo atveju taip pat 
negalima koncentruotis vien į nusižen-
gusiuosius. O gerų pavyzdžių, pasak 
„Ekoagros“ direktorės, taip pat netrūks-
ta. Jau yra ūkininkų, kurie drąsiai tvirti-
na, kad net ir negaudami jokių išmokų 
nebegrįžtų prie trąšomis grįsto ūkinin-
kavimo. Tvarkyti dokumentus galima 
išmokti, tačiau didžiausias laimėjimas, 
kai ūkininkas pakeičia pažiūras. Gražiais 
pavyzdžiais galima laikyti ir jaunus ūki-
ninkus, kurie, jaunimui taip masiškai bė-

gant į svetimus kraštus, ryžtasi perimti 
tėvų tradicijas. 

Numatomas stabtelėjimas
2007 metais mūsų šalyje buvo sertifi-
kuoti 2855 ekologiniai ūkiai. Tai sudarė 
125 457 hektarus – apie 4 proc. dekla-
ruotų žemės ūkio naudmenų ploto. 
Žymiausias sertifikuotų ekologiškų ūkių 
augimas buvo tuomet, kai ES išmokos 
siekė 1400 litų už hektarą (už javus). Nuo 
2007 metų, pasikeitus sąlygoms, buvo 
mokama tik 740 litų už hektarą. 
Peržvelgusi ekologinio ūkininkavimo 
paraiškų statistiką, O. Kazlienė pastebi 
tam tikrą sąstingį: „Matome, kad suma-
žėjo pareiškėjų – šiemet yra šimtas nau-
jų pareiškėjų, tačiau iš programos išeina 
šimtas senų. Nenustebčiau, jei skaičius 
sumažėtų ir kitais metais. Kas iš to? Tie-
siog neteksime tų pareiškėjų, kurie neiš-
moko gaminti ekologiškos produkcijos. 
Bet to ir nereikia gailėtis. Jie gyvens kaip 
gyvenę. O kiti supras, kad, kai nereikia 
trąšų, ir tos mažos išmokos gerai“. 
Paraiškų skaičiaus mažėjimas, „Ekoa-
gros“ direktorės nuomone, nereiškia, 
kad padėtis prastėja: atvirkščiai – galima 
tikėtis, kad, atsisijojus svajotojams apie 
ES pinigus, daugės tų, kurie tikrai nori 
keisti ūkininkavimo metodus. 
Vis tik keista, kad Lietuva, nuo senų lai-
kų neatsikratanti agrarinio krašto vardo, 
taip vangiai vaduojasi iš trąšomis grįstos 
ūkininkystės. O. Kazlienė prasitaria, kad 
„dažnai bendraujant su ūkininkais pasi-

girsta jų noras „truputį pasitręšti“, bet pas 
mus nėra tokio „trupučio“. Turi išmokti 
dirbti be nieko. Daryk ištraukas, dar kažką. 
Gaila tik, kad Lietuvoje nėra didelės ekolo-
giškų priemonių pasiūlos“, – sakė direktorė. 
Metodų, kaip kovoti su kenkėjais ir piktžolė-
mis, galima ieškotis ne tik alternatyvių eko-
logiškų trąšų rinkoje (jų nėra taip jau daug), 
bet ir pamirštose tradicijose, pavyzdžiui, 
prisiminti tarpines kultūras. 
Didžioji dalis ekologinių ūkių Lietuvo-
je yra iki 30 hektarų ploto (apie 1800 
vnt.). Tik pastaraisiais metais programa 
pastebi stambių ūkių skaičiaus augimą. 
Ūkininkus, įpratusius prie laisvo ūkinin-
kavimo, dažnai varžo griežti ES reikala-
vimai. „Bėdų kyla dėl to, kad dauguma 
ūkininkų nėra tiek raštingi, kiek norėtu-
me. Kai atsirado išmokos, manau, daug 
kas įšoko ne ten, kur norėtų. Ūkininkui 
reikia pildyti ūkinės veiklos žurnalą, siųs-
ti ataskaitas, tad jis ir mina savivaldybės 
slenksčius nesuprasdamas, ką daryti. Pa-
gal ES reikalavimus, gaudamas rėmimo 
pinigus, ūkininkas turi tęsti ekologišką 
ūkininkavimą penkerius metus ir atsi-
skaityti už savo veiklą. O tai nelengva. 
Ypač seniems ūkininkams pabodo laks-
tyti ir prašinėti, kad jiems kas nors padė-
tų tvarkyti tuos popierius. Taigi jie tiesiog 
išeina“, – pasakojo O. Kazlienė.

Kitame straipsnyje apie ekologinį ūkį 
mėginsime iš pačių ūkininkų sužinoti, ar 
galima sulaukti geresnių rezultatų atsi-
sakius cheminių preparatų.

EUROPIEčIų žALIOSIOS ATOSTOGOS NUO PROBLEMų
Linas Kranauskas
editor@ekologija.lt 

Didžiąją rugpjūčio dalį tyrame Lietuvos 
pajūrio kurorte Palangoje miestiečių, 
svečių, poilsiautojų, pensininkų ir vai-
kų galvas šiaušė Europos komisijos 
Lietuvoje inicijuotas renginių ciklas 
„Europiečių žaliosios atostogos“, ne 
tiek kviečiantis atostogauti ekologiš-
kai, kiek dėmesio atkreipimo būdu 
kreipti dėmesį į mažytes žalumo ap-
raiškas didžiojoje Europos Sąjungos 
sesių brolijoje. 
„Ozoną“ maloniai priėmė Europos 
Komisijos atstovybė Lietuvoje, rengi-
nius viešinusi ir gludinusi viešųjų ryšių 

agentūra „Yourstory“ ir Aplinkosaugos 
informacijos centras. 
Pirmiausiai norisi paplekšnoti per petį 
organizatoriams, iki devinto prakaito 
rezgusiems užduotis ir konkursus, rin-
kusiems filmus, dalijusiems nuotaikin-
gą susijusią atributiką, jaukinusiems 
gerklingą mikrofoną, kuris turėjo pri-
traukti nenuspėjamą, ekologiškai nesu-
prantamą Palangos publiką. Neprilygs-
tamas darbštumas ir išradingumas. 
Vis dėlto parodžius nugarą šiam il-
gadieniam žaliam, bet ne žaliam 
festivaliui, ne pernelyg kyla rankos 
nupasakoti jo programą, kurioje tilpo 
ir ekologiškas kinas, pradedant nu-
varyta nuo kojų „Nepatogia tiesa“, ir 

ES žemėlapis vietoj pievelės, ir būrys 
vaikų, kuriems nusibodo tėvai, bet vis 
dar patinka kamuoliai bei balionai, ir 
pristatytas sąžiningos prekybos (angl. 
Fair trade) judėjimas, ir danų ambasa-
dos paroda „Ar jauti atšilimą?“ (ar kas 
nors jautė jį šią vasarą?). Ir ne todėl, kad 
ji būtų neįdomi ar neteisinga. 
Problema susijusi su tuo, jog jau ne pir-
mąkart susiduriame su panašiais ren-
giniais, organizuojamais tiek jaunimo, 
tiek profesionalų, ir dažnai varomais 
būtent Europos Sąjungos asignacijo-
mis bei paskatinimais. Slogus įspūdis, 
persekiojantis šių įvykių entuziazmą, 
šypseną ir debesuotą saulėtumą, kyla 
iš nenumaldomo jausmo, kad iš tikrų-

jų jie nieko nekeičia, ir bekompromisis 
koncentravimasis į tiesiog „viešinimo“, 
„sklaidos“, „populiarinimo“ aspektus 
probleminį krūvį palieka nuošalyje 
ir galiausiai užmarštyje. Netikiu, kad 
gerbiami, malonūs, kūrybingi renginių 
rengėjai negalėtų kad ir sunkiai, bet 
vertingai įlieti į juos ekologiškai pro-
duktyvaus turinio ir realių pagerinimų 
net pačioje veiksmo vietoje: pasodinti 
medį, sudeginti sportinį visureigį (tei-
sėsaugos organus įspėjam: juokauju), 
pakeisti popierinę sklaidą ekologiško-
mis priemonėmis, o abejotino žalumo 
renginio aksesuarus (kepuraites, balio-
nus ir kitus plast-muilo burbulus) – įdo-
miausiais eko-produktais, trumpesnio 

susiekimo (transporto) volkswagenus 
– bent jau dviračiais.  Pagaliau galima 
„atsiversti“ ir į tikrąsias, esmingiausias 
ekologines problemas, užuot užden-
gus jas pramoginiu, periferines „įdo-
mybes“ plukdančiu murmesiu. 
Alternatyvi energetika Lietuvoje plin-
ta lėčiau už užšaldytą sraigę, rūšiavi-
mas ir perdirbimas rungtyniauja vėž-
lių lenktynėse su vėžiais, ekologiškas 
transportas velkasi jiems iš paskos, o 
ekologiškų produktų rinka tilptų Na-
poleono delne. Todėl kartu su visais 
džiaugdamiesi palapinėmis ir vėliavė-
lėmis, kviečiame su mumis pagalvoti 
ir apie ekologinių sprendimų priartini-
mą prie įvairiausio įgyvendinimo ;). 

Nuotr. Evaldo Jakeliūno
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ORANžINIAI žMONĖS – vIENI Iš 
PASKUTINIųJų GENčIų

Skirmantė Gough
network@ozonas.lt

Ekologiška bendruomenė
Pirmiausiai mums derėtų prisiminti, 
kad tokia ir kitos gentys yra geriausias 
ekologiško gyvenimo pavyzdys. Jie 
nevažinėja automobiliais, autobusais, 
motociklais ir kitokiais senųjų dino-
zaurų siurbėjais. Jeigu jie jau atrado 
trikojų (senovės Amerikos gyventojų 
transporto priemonė) – tai jau pasie-
kimas. Jie nemedžioja daugiau gyvū-
nų negu gali suvalgyti, ir, jei ką nors 
sumedžioja, viskas iš to laimikio yra 
suvartojama, įskaitant odą, kaulus, 
kanopas ir kitas kūno dalis. Jie neturi 
superfermų, tiesiog užsiaugina tiek 
maisto, kiek suvalgo. Jie nesiskundžia 
diabetu dėl perdėto cukraus vartoji-
mo ar širdies ligomis dėl per didelio 
riebalų kiekio arterijose. Jie turbūt 
gyvena daug geriau už mus, bet, 
deja, dauguma to nesupranta. Deja, 
jie neturi imuniteto vienam dalykui 
– mums. Jie niekada neturėję slogos 
ir būtent dėlto bet koks kontaktas su 
„normaliu“ žmogumi galėtų išžudyti 
visą gentį. Jiems taip pat gresia mūsų 
godumo pavojus, mat Amazonės miš-
kai vis kertami, o taip pasiglemžiama 
jų teritorija ir keliamas pavojus jų eko-
logiškam subalansuotam pasauliui, 
kurį tuoj „sutvarkytų“ misionieriai ir 
visi kiti gerumo nešėjai. Kodėl žmo-
nijai taip niežti rankas sugriauti tokias 
ekologiškas bendruomenes?

šimtas tokių genčių 
Civilizacijos nepaliestas gentis sau-
ganti asociacija (tokia tikrai egzistuoja) 
praneša, kad tokių genčių pasaulyje yra 
virš šimto, ir daugiau nei pusė iš visų šių 
genčių gyvena Peru bei Brazilijoje. Taip 
pat jų galima rasti kai kuriose Afrikos ir 
Azijos gentyse. Kai buvo bandoma už-
megzti kontaktą su šiomis gentimis, jos 
atakavo mokslininkus. Tad tyrėjai pata-
ria dėl genčių ir savo paties saugumo 
palikti jas ramybėje. 
Nepaliestų genčių specialistas Jose 
Carlos Meirelles sako: „Tokių genčių pa-
saulyje yra daug, ir joms gresia didelis 
pavojus. Mes praskridome virš šios gen-
ties kaimelio tam, kad parodytumėm 
pasauliui, jog jie tikrai egzistuoja. Jiems 
gresia pavojus, ir, jeigu norime jiems pa-
dėti, turime veikti šiandien“. 
Šis mokslininkas nepataria lėkti į Ama-
zonės miškus su maišais maisto ir an-
tibiotikų, bet siūlo pradėti saugoti tai, 
kas dar liko iš didžiųjų Amazonės miš-
kų. Jei miškai bus paglemžti, kartu su 
jais bus sunaikintos dešimtys genčių.

Turi likti nepaliesti
Skrydžio virš šios genties metu pa-
darytos fotografijos atskleidė pakan-
kamai informacijos, reikalingos moks-
lininkams. Šie gentainius jau praminė 
– Oranžine gentimi. Oranžiniai žmonės 
(praminti taip dėl oranžinės spalvos 
moliu nudažytų jų karių) gyvena iš 

Maždaug prieš mėnesį amazonės miškų prižiūrėtojai pasauliui parodė tai, ko niekas nesitikėjo pamatyti, – neži-
nomą gentį. Mes visi pripratę matyti iškirstus amazonės miškus, bet nežinoma, nepakrikštyta ir kitaip „neišcivili-
zuota“ gentis – tai visiška naujovė pasaulio gyventojams, nors tokių nepaliestų ir neperauklėtų genčių pasaulyje 
yra per šimtą. Kyla klausimas: kam iš viso mums reikia žinoti apie jų egzistavimą? Jie nežino apie mus ir kuo ge-
riausiai gyvena, kodėl mums reikia žinoti apie juos?

lapų ir smulkių šakų suręstose trobose, 
užsiima maža (organiška!) ūkininkyste. 
Pagal strėlių kiekį, jie ir medžioja, ir turi 
tam specialių karių. Dar vienas kitas ele-
mentas, papildantis  šios genties mitybą, 
yra žvejyba. Viskas daroma tik smulkiu 
mastu: tiek, kad užtektų pamaitinti gentį 
– nei daugiau, nei mažiau. 
Reikėtų prisiminti, kad skrydžio virš 
genties gyvenvietės metu oranžiniai 
žmonės su pusiau išskustomis galvo-
mis iškėlė savo ietis ir paruošė strėles. 
Jų pirmas mums parodytas ženklas 
buvo „ŠALIN!“. Bet susipraskime, jų ro-
doma agresija – normalus dalykas. Juk 
jie – vieni iš nepaliestų genčių, gyve-
nančių Enviros regione. 
Mokslininkai vis primena, kad vieninte-
lė priežastis, dėl kurios jie fotografavo 
šią gentį, – tai pavojus jiems patiems. 
Per savo pasaulietišką godumą mes 
baigiame suryti viską: naftą, vandenį, 
žemės paviršių, įskaitant Amazonės 
miškus. Jei niekas nepristabdys šio 
proceso, mes pražudysime save, bet 
prieš tai sugebėsime sunaikinti ir šias 
nekaltas gentis. Kaip pavyzdį moksli-
ninkai primena praeities pavyzdžius, 
kai po kontakto su civilizuotais žmo-
nėmis išmirdavo visa gentis. 
„Jeigu jie nesusisiekė su mumis, vadi-
nasi, jie neieško „pagerinimų“. Mes esa-
me įsitikinę, kad jie girdėjo apie mus iš 
kitų netoliese esančių genčių, kurios 
turėjo mažą kontaktą su mumis, bet 
nusprendė gyventi taip, kaip iki šiol. 
Mes turime gerbti jų pasirinkimą“, – 
tvirtino Miriam Ross. 
Palikime juos ramybėje, bet prieš tai 
pasimokykime iš jų ypač gero ekologi-
nio pavyzdžio, –  tai vienas iš mokslinių 
komentarų.

Gentis gyvena palapinės formos 
nameliuose giliai Amazonės miškuose.

The “Orange”  tribe, this is how the scientist referred 
to one of the hundred or so of untouched tribes in 
the world, this time found in Brazil near the  Peruvian 
border, in the Envira region. They colour their skin or-
ange, build houses out of twigs and leaves, they have 
small farms and bows and arrows, so they are very 
likely to hunt and do some fishing too. Why should 
we leave them alone? What can we learn from this 
“un-civilized” tribe? They live without, cars, mobile 
phones, fast food or television, and they seem to be 
doing just fine. Any contact with the outside could 
kill the whole tribe in a matter of months, for their 
lack of immunity to such things as the common cold. 
However these people don’t have diabetes for high 
sugar consumption, or heart diseases because of too 
much cholesterol in their arteries... Who lives a better 
life - us or them?

Mokslininkai mano, kad šios genties žmonės galvos apie virš 
jų praskridusį lėktuvą kaip apie dvasią ar labai didelį paukštį.

Antropologai matė žemdirbystės ženklų, bet, ką jie tikslai valgo, 
kaip jie stato savo namus ar dažosi savo kūnus, niekas nežino.
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„žvEJONIEčIAI“ švARINO PAJŪRį
Kristina Kučinskaitė 
news@ozonas.lt

Vasarą pajūryje akys dažnokai užkliū-
va už oriai pūpsančių tuščių plastiko 
butelių, įvairių pakuočių, alaus butelių 
kamštukų, kai kada net ir panaudotų 
higienos priemonių, o „kancarą“ čia 
tikrai atrasi dažniau nei kriauklę! Va-
žiuoti toli nereikia: „plastiko jūrą“, apie 
kurią pastaruoju metu pasaulyje daug 
diskutuojama, turime ir savo kieme, 
taigi vaizduotės lavinimas stengian-
tis neužlipti ant šiukšlės tampa neat-
siejama poilsio dalimi. Į tokį pajūrio 
niekinimą vieni atsako burbėdami, 
kiti – patys prisijungdami ir mesdami 
šiukšles kur papuola: „vis tiek jau pri-
šiukšlinta“. Treti dėl paplūdimių tar-
šos renkasi saugomas teritorijas, kur 
neišvengiamai ir ten palieka žymę. Ar 
mes orūs tik tada, kai piršto nereikia 
pajudinti (orumas iš tingėjimo?), ar 
norime būti orūs didžiuodamiesi savo 
gamta ir švariais paplūdimiais? Niekur 
kitur pasaulyje nėra tokių paplūdimių, 
kokius turime mes ir mūsų kaimynai, 
todėl verta juos puoselėti. 
Kaip išsaugoti gamtą ir visą mus su-
pančią aplinką, būdų žinome daug. 
Žalieji suka vieną projektą po kito, 
skleidžia Žalią žodį, dalyvauja protes-
tuose, varo į neviltį valdžią, kovoja dėl 
įstatymų... Tačiau juk dažnai poveikio 
net nematome – tai tik skaičiai popie-
riuje. Čia ir gimsta viena jaunatviško 
maksimalizmo persmelkta mintis – gal 
galima gamtai padėti ČIA IR DABAR? 
Kiekvienas mūsų poelgis daro įtaką 
aplinkai, reikia stengtis kuo mažiau 
niokoti ją – juk tai nereikalauja didelių 
pastangų ar investicijų, o priešingai – 
netgi praturtina šalį. 
Turėtume suprasti, kad į vandenį pa-
tekusios ir ten yrančios šiukšlės išskiria 
nuodus, kurie ne tik naikina augaliją ir 
gyvūniją, mažina bioįvairovę, keičia 
ekosistemas, bet yra pavojingi ir žmo-
nių sveikatai. Nelabai malonu ateityje 
bus žinoti, jog šalia yra jūra, kurioje 
negalime maudytis dėl savo pačių 
kaltės. Jau dabar dažnėja alerginių 
reakcijų, kilusių dėl maudynių jūroje, 
atvejų; ypač dažnai jos pasireškia vai-
kams, nes jų oda jautresnė. Yra ir kitas 

pavojus – užlipę ant aštraus nuskilusio 
butelio ar įsidūrę į metalinę skardinę, 
galime užsikrėsti įvairiomis ligomis. 
Baisu ir pagalvoti, kas gali atsitikti 
mūsų mažamečiams, kurie turi įprotį 
slėpti burnoje viską, ką randa. Spal-
vingos atliekos traukia jų akis. Tiesa ir 
tai, kad švarus paplūdimys neskatina 
šiukšlinti. 
Labai svarbu, kad aplinkos problemos 
neliktų tik žaliųjų reikalas. Tokią idėją 

ir mėgino paskatinti Klaipėdos eko-
loginis klubas „Žvejonė“ su projektu 
„Basomis per smėlį“. Rugpjūčio 16–21 
dienomis mylintieji pajūrį buvo pa-
kviesti prisijungti prie šiukšlių rinkimo 
akcijos. Deja, tų mylinčiųjų skaičius 
pasirodė gana nedidelis – tik apie de-
šimt jaunuolių. Per visas vėjais ir liūti-
mis pamylėjusias dienas paplūdimiu 
nueita nuo Klaipėdos molo Melnragė-
je iki Šventosios. 

Kaip pasakojo projekto koordinatorė 
Rita, šiukšlių kiekis tiesiog stulbino. 
Keisčiausia tai, kad labiausiai priterštos 
buvo tos vietos, kurios yra atokiai nuo 
populiariausių paplūdimių. Taip pat 
keista, kad viena švariausių pajūrio at-
karpų buvo palei Palangą. Šiukšliadė-
žės, net jei dažnai į jas „nepataikoma“, 
bent dalį poilsiautojų vis tik paskatina 
atliekas suversti į joms skirtas vietas. 
Kiekvienos dienos pabaigoje projekto 

dalyviai kaip savo darbo pėdsaką pa-
plūdimyje palikdavo stendą, skelbian-
tį, jog „mes pakėlėme tavo šiukšlę“. 
Tiems, kas nežino, – ekologinis klubas 
„Žvejonė“ yra tarptautinės organiza-
cijos „Švarios Baltijos koalicija“ narys, 
gavęs ne vieną apdovanojimą už pa-
jūrio saugojimą, pagerbtas šalies va-
dovo, dalyvavęs Baltijos jūros apsau-
gos projektuose ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje. 
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vAIKų DARžELIUOSE – SPEKTAKLIUKAI 
PAvOJINGų ATLIEKų RŪšIAvIMO TEMOMIS

atvirą baterijų tvarkymo konkursą laimėjusi viena didžiausių lietuvoje atliekų tvarkymo bendrovė „Žalvaris“ 
daugiausiai lėšų ketina skirti visuomenės sąmoningumo ugdymui.

Lina Balsytė

Liepos mėnesį bendrovė „Žalvaris“ pa-
sirašė sutartį su Aplinkos ministerija. 
Šia sutartimi atliekų tvarkymo bendro-
vė įsipareigojo per metus sutvarkyti 
25 tonas galvaninių elementų atliekų, 
kurios bus surinktos iš komunalinių 
atliekų srauto. Konkurso laimėtojo 
darbas finansuojamas Gamtinių ar 
pakuotės atliekų tvarkymo progra-
mos lėšomis.
Ne mažesnį nei baterijų perdirbimui 
dėmesį įmonė ketina skirti baterijų 
surinkimo sistemos vystymui.
„Konteineriai bus pastatyti ne tik pre-
kybos vietose, bet ir mokyklose, dar-
želiuose ir kitose viešosiose įstaigose. 
Daugiausiai lėšų skirsime švietimui. 
Norime išugdyti ekologišką, aplinką 
saugančią ir pavojingas atliekas rū-
šiuojančią visuomenę. Siekiame, kad 
ilgainiui visi žmonės prisidėtų prie 
pavojingų atliekų tvarkymo“, – teigia 
bendrovės „Žalvaris“ rinkodaros di-
rektorius Edmondas Truncė.
Pasak jo, tarp numatytų priemonių 
visuomenės švietimui skatinti – aiš-
kinamieji reklaminiai plakatai prie 
konteinerių, vaizdo klipai regioninė-
se ir nacionalinėje televizijose. „Per 
žiniasklaidą aiškinsime visuomenei ir 
ją mokysime tvarkingai rūšiuoti tokias 
pavojingas atliekas kaip baterijos. Vie-
na originali naujovė – šviečiamosios 
akcijos vaikų darželiuose. Organizuo-
sime spektakliukus pavojingų atliekų 
rūšiavimo temomis, taip nuo mažens 
ugdydami atsakingą visuomenę“, – 
įmonės planais dalinosi E. Truncė.
„Žalvaris“ dar prieš laimėdamas bate-
rijų tvarkymo konkursą vykdė įvairias 
visuomenės švietimo akcijas. Viena iš 
jų – Lietuvos mokyklose organizuoti 
specialūs baterijų rinkimo konkursai, 
apdovanojant jų laimėtojus. Švietimo 
akcijos taip pat vykdytos ir savivaldy-
bėse.

Bus išstatyta virš 600 konteinerių
Gyventojai jau daugiau nei metus 
skatinami senas baterijas mesti į 
specialius, prekybos centruose „IKI“, 
„Senukai“, „Statoil“ degalinėse, kai 
kuriose savivaldybėse, Aplinkos mi-
nisterijoje ir kitur, pastatytus kontei-
nerius. Bendrovė „Žalvaris“ taip pat 
ketina įsigyti 90 naujų 20 litrų talpos 
konteinerių, kurie bus pastatyti vaikų 
darželiuose.
Minėta atliekų tvarkymo bendrovė 
taip pat planuoja išstatyti apie 270 
penkiolikos litrų talpos konteinerių 
ir apie 400 dvidešimties litrų talpos 
konteinerius.
„Aplinkos ministerijoje, aptariant pir-
mojo galvaninių elementų surinkimo 
ir perdirbimo konkurso rezultatus, 
buvo priimtas sprendimas skatinti 
rinkti pavojingas atliekas tik į kontei-
nerius, atitinkančius aukštus Europos 
Sąjungos aplinkosaugos standartus. 
Tokioje atsakingoje srityje nederėtų 
pasikliauti pačių sugalvotomis skir-
tingomis konteinerių konstrukcijo-
mis“, – tvirtina bendrovės „Žalvaris“ 
rinkodaros direktorius.
Pasak specialisto, konteineriai yra 
dviejų rūšių: 15 ir 20 litrų. Visi kon-
teineriai labai kokybiškai pagaminti, 
atitinka aukštus ekologinius Europos 
Sąjungos reikalavimus. Juos taip pat 
labai sunku pažeisti ar į juos įsigau-
ti – ertmės paliktos tik galvaniniams 

elementams, visa kita – sandaru. Kon-
teineriai rakinami ir atidaromi tik su-
renkant iš jų baterijas.
Į Europos Sąjungos reikalavimus ati-
tinkančius konteinerius bendrovė 
„Žalvaris“ investavo apie 120 tūkst. 
litų.
Baterijų surinkimo tinklai Lietuvoje 
pradėti kurti 2006 metais, kai Aplinkos 
ministerijos paskelbtą viešųjų pirkimų 
konkursą laimėjo „Žalvaris“ ir „EMP re-
cycling“. 2006-2007 metais „Žalvaris“ 
surinko daugiau nei 28 tonas bate-
rijų. Nors pagal su Aplinkos ministe-
rija pasirašytą sutartį minėta atliekų 
tvarkymo bendrovė įsipareigojo per 
metus sutvarkyti 25 tonas galvaninių 
elementų atliekų, įmonės atstovų įsi-
tikinimu, Lietuvoje šiuo metu realu 
surinkti 50-70 tonų baterijų.
Perdirbimui baterijos vežamos į speci-
alią perdirbimo įmonę Lenkijoje.

Baterijų tvarkymui – 
1,45 mln. litų
Lietuvoje artimiausioje ateityje turi įsi-
galioti teisės aktai, perkeliantys Euro-
pos Sąjungos direktyvos dėl baterijų 
ir akumuliatorių atliekų tvarkymo, rei-
kalavimus. Atsižvelgdama į šią direk-
tyvą ir įvertinusi galvaninių elementų 
surinkimo sistemos svarbą, Aplinkos 

ministerija baterijų tvarkymui šiais 
metais skyrė 1,45 mln. litų. 
Minėta direktyva nurodo, kad baterijos 
privalo būti tvarkomos vadovaujan-
tis gamintojo atsakomybės principu. 
Gamintojai ir importuotojai įpareigoti 
organizuoti baterijų surinkimo siste-
mą, taip sudarant gyventojams visas 
sąlygas nemokamai atiduoti baterijų 
atliekas. Savo ruožtu baterijų platin-
tojams nustatyta pareiga prekybos 
vietose nemokamai priimti vartotojų 
atiduodamas baterijų atliekas. Jie taip 
pat privalo informuoti vartotojus apie 
šią galimybę. 
Lietuvoje praėjusiais metais į rinką 
buvo išleista apie 580 tonų galvani-
nių elementų, o į Europos Sąjungos 
rinką kasmet patiekiama 800 tūkst. 
tonų automobilių baterijų, 190 tūkst. 
tonų pramoninių baterijų ir 160 tūkst. 
tonų nešiojamų baterijų. Baterijas su-
renkant atskirai ir jas perdirbant pa-
kartotinai gali būti panaudojami to-
kie vertingi metalai kaip manganas, 
cinkas, geležis, švinas ir kt. 

Kasmet surenka vis daugiau 
atliekų 
Bendrovė „Žalvaris“ užsiima spalvo-
tųjų ir juodųjų metalų bei jų lydinių 
laužo, pavojingų atliekų (naudotų 

akumuliatorių, tepalo, kuro, oro filtrų 
ir kt.), antrinių žaliavų (metalinių, plas-
tikinių ir stiklinių pakuočių), galvani-
nių elementų, elektros ir elektronikos 
įrangos atliekų surinkimu, rūšiavimu, 
perdirbimu ir eksportu. 
Šiuo metu įmonė valdo 32 netauriųjų 
metalų, pavojingų atliekų bei antrinių 
žaliavų supirkimo aikšteles visoje Lie-

Ar žinote, kad...
•   Baterijos yra pavojingos atliekos, kadangi jų sudėtyje yra aplinkai ir žmonių 
sveikatai kenksmingų cheminių medžiagų, tarp jų – sunkiųjų metalų (švino, 
gyvsidabrio ir kadmio). Baterijos sudaro mažiau nei ketvirtadalį visų pavojin-
gų atliekų, tačiau, remiantis tyrimų duomenimis, joms tenka daugiau nei 50 
procentų visų sunkiųjų metalų atliekų. 

•   Jeigu panaudotos baterijos išmetamos į sąvartynus su buitinėmis atlieko-
mis, irdamos jos paskleidžia medžiagas, kurios gali pakeisti cheminę dirvože-
mio sudėtį, nudeginti augalų lapus, gyvūnų odą. Iš aplinkos sunkieji metalai 
gali patekti į maistui auginamus augalus, būti išplauti į vandens telkinius, o 
iš ten patekti į gyvūnų ir žmonių organizmus. Patekę į žmogaus organizmą 
sunkieji metalai gali pažeisti DNR ir ląsteles. DNR pažeidimai gali padidinti 
tikimybę susirgti vėžiu.

•   Gyventojai raginami naudoti daug kartų įkraunamas baterijas, o panaudo-
tas rinkti ir išmesti į specialius „Žalvario“ konteinerius. 

•   Informacija apie pavojingų atliekų surinkimą nemokama linija 8 800 00653. 

tuvoje. „Žalvaris“ bendradarbiauja su 
užsienio partneriais Vokietijoje, JAV, 
Olandijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, 
Lenkijoje, Suomijoje, Danijoje, Švedi-
joje, Singapūre. 
Per 2007 m. bendrovė surinko 28,661 
tūkst. tonų atliekų – 22 proc. daugiau 
nei 2006 m., kai bendrovė buvo surin-
kusi 23,483 tūkst. tonų atliekų. 

Nuotr. www.sxc.hu
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SUžyMĖKIME šIUKšLES vIRTUALIAI
Ekoblogas.info
Nuo šiol Maps.lt svetainėje galima pra-
nešti apie gamtosaugos problemas:

• Teršiamas upes ar ežerus;
• Kanalizacijų sistemų teršalus išlei-

džiamus į aplinką;
• Šiukšlynus miškuose;
• Automobilių „laužą” (netinkamas 

eksploatuoti transporto priemo-
nes) kiemuose;

• Deginamas atliekas;
• Neleistinai kertamus medžius ir žel-

dinius;
• Brakonieriavimą;
• Niokojamą gamtą – gyvūnus ir au-

galus;
• Ir kt.

Norėdami tai padaryti žemėlapio viršuje 
esančioje įrankių juostoje ieškokite spe-

cialiai tam sukurto mygtuko su medžiu. 
Iš karto išbandžiau: pamėginau pra-
nešti apie netoliese telkšantį ežeriuką, 
kurio pakrantės tapusios sąvartynu. 
Nors pranešimą turėtų gauti Vandens 
infocentru tapęs „Baltijos aplinkos 
forumas“, o jo specialistai šiuos duo-
menis turėtų persiųsti institucijoms, 
atsakingoms už konkrečių problemų 
sprendimus, gavau pranešimą, kad 
atsakingas asmuo iš UAB „Hnit-Baltic“ 
(kuriai priklauso Maps.lt) atostogauja iki 
08.25 – ką gi, lauksime sugrįžtant. 
Apskritai, tokios sistemos labai trūko – 
manau, ją netiesiogiai inspiravo estų 
šiukšlių rinkimo inciatyva, kai šiukšly-
nų vietos buvo sužymėtos interakty-
viai. Nagi, pirmyn į šiukšlių orientaci-
nius!

vIENKARTINIUS PEILIUKUS KEIčIU į DAUGKARTINIUS, 
ARBA EKOLOGIJA vS vERSLAS
Ekogyvenimas.blogas.lt

Kai nusprendžiau išmesti paskutinį 
vienkartinį skutimosi peiliuką, mane jau 
buvo apsėdusi rūšiavimo manija. Klausi-
mas, į kurią šiukšlių dėžę jį mesti, nebu-
vo iš karto ir lengvai atsakomas. Didžioji 
dalis – plastmasės. Bet kaip peiliukai? 
Teko girdėt, kad neperdirbami yra grie-
tinės indeliai, ant kurių sienelių likę 
riebalų. Tai ką galvoti apie peiliukų 
iškrapštymą iš plastiko? Teks mesti į 
bendrą šiukšlių dėžę... Primečiau, kad 
geriausiai būtų, jei peiliuko galva būtų 
nusukama. Tada bent jau didžiąją dalį 
būtų galima išmesti prie plastiko ir per-

dirbti. 
Taigi kam pirkt tuos vienkartinius, kurių 
dar ir perdirbti neįmanoma? Daugkarti-
niai ir naudojami ilgiau, ir galvą nusukt 
galima, kai jau ateina laikas jiems rein-
karnuotis. 
Taip mano namuose, konkrečiau – kos-
metinėje, atsirado ružavas-ne-visai-ma-
no-skonio gražuolis aštriais dantukais. 
Man tik nepatiko tai, kad kartu su skus-
tuvėliu buvo supakuotas ir plastmasi-
nis laikiklis. Prisiklijuoti jį vonioj prie 
sienos, kad pasinaudojus būtų gali-
ma į jį skustuvėlį įstatyti? Nesąmonė 
kažkokia. Mano vonios stilius tikrai ne 
tokios spalvų gamos. Be to, aš ir šiaip 

nemėgstu tokių parodai išstatytų daik-
čiukų. Ekshibicionizmo poreikius paten-
kinu šiuo blogu. 
Kodėl aš esu priversta suvartoti man ne-
reikalingą plastmasės gabalą? Kodėl tu-
riu jį pirkti, nors iš karto išmetu? Ir taip 
priverčiu suktis dvi pramones: vieną – 
kuri gamina, kitą – kuri perdirba. Abi 
teršia gamtą, naudoja resursus. Per-
dirbimo pramonė tikriausiai finansuo-
jama ir iš mano sumokamų mokesčių. Ir 
viskas dėl daikto, kurio man nereikia.
Gamintojas mano, kad tai privilios kokį 
nors klientą. Bet konkurentų prekė irgi 
su tokiu pačiu nereikalingu priedu! Tai 
koks čia konkurencinis pranašumas?!

Skirmantė Gough
network@ozonas.lt

Kai kuriems rūšiavimas jau skamba 
kaip keiksmažodis, bet dar daugiau 
žmonių negali atsikratyti šio nuosta-
baus įpročio. Kol pasaulyje perdirbto 
aliuminio procentas vis didėja, kartu 
daugėja ir entuziastų, bandančių su-
galvoti ką nors naujo. 

Londone vykusios ekosavaitės metu 
menininkai varžėsi, kas labiau nu-
stebins publiką savo kūrybingumu. 
Populiariausiu darbu tapo didingas 
meno kūrinys iš visiems žinomo ir 
dėmėms naikinti tinkamo gėrimo 
– iš raudonųjų skardinių. Roberto 
Bradfordo „Big Benas“ buvo vienas 

populiariausių kūrinių ekosavaitės 
metu, nors niekas nepaaiškino, ko-
dėl: ar dėl britų patriotiškumo, ar 
dėl gėrimo skardinės reprodukcijos 
panašumo į originalą. Aišku tik tiek: 
jei visi gamintume meno kūrinius iš 
savo šiukšlių, gatvėse netrūktų nei 
skulptūrų, nei originalių paveikslų; 
be to, jų savikaina būtų daug piges-
nė nei metų metus projektuojamų 
meno kūrinių. Rūšiuoti sveika ir kul-
tūrai, ir planetai, ir netgi figūrai. 
    

Robertui Bradfordui atstovauja ir nuo-
traukomis dalijasi
MAUGER MODERN ART
www.maugermodern.com 

į KURį KONTEINERį MESTI šį MENą?


