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APLINKOS GEROVĖ
Rima P.

Šiais laikais niekas negali paneigti, kad mūsų gyvenimo būdas yra tiesiogiai susijęs su
mūsų sveikata ir gerove. Taigi, nuo mūsų pačių priklauso, kokius sprendimus priimame, kad
išlaikytume gerą formą. Žinoma yra ir kitų veiksnių, tačiau nors kai kurių dalykų mes ir negalime
pakeisti, tačiau mūsų gyvenimo būdas yra tai, kas priklauso tik nuo mūsų pačių.

Kai kurie mūsų pasirinkimai priklauso nuo arba yra apriboti aplinkos, kurioje gyvename. Mus gali
riboti socialiniai santykiai su šeima, bendradarbiais, mokykla ar bendruomenės, kuriose gyvename,
mūsų fizinė aplinka, pastatai, kuriuose leidžiame laiką, oras, kuriuo kvėpuojame bei maistas ir
vanduo, kuriuos vartojame. Nepaskutinėje vietoje lieka ir ekonominės, religinės ir politinės
situacijos, kurios mus supa.

Jau praėjo tūkstančiai metų nuo tada, kai žmonės pradėjo kvestionuoti ir formuoti idėjas apie
sveikatą, ligas ir higieną, o tada ieškoti sąsajų, ryšių tarp šių dalykų ir savo fizinės aplinkos.

Dabar mes turime pakankamai įrodymų, kad ne tik aplinka daro tiesioginį poveikį mūsų
sveikatai ir savijautai, bet mes patys sukeliame didelį poveikį ne tik savo socialinei-
fiziologinei aplinkai, bet ir fizinei savijautai.

Ganėtinai svarbus niuansas yra tas, kad žmogus daro neigiamą poveikį gamtai, kai tuo
tarpu gamta daro teigiamą poveikį žmogui. ►

Sveiki sugrįžę ir sveiki atvykę į „Tvarumo link“.
Šiame numeryje daugiau kalbėsime apie tvarumą
iš skirtingų perspektyvų ir įvairiose srityse. Net
paliesime jautrią temą - ar savanoriška veikla yra
tvari. Taip pat pradėsime naujas skiltis: Sėkmės
istorija ir Mes rekomenduojame. 

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas - mes
sveikiname Eglę, kurį tapo mūsų nauja komandos
nare - autore.  Eglė taip pat su mumis pasidalins
savo kelionės į tvaresnį gyvenimo būdą istorija..

Atsisėsk, atsipalaiduok ir skaityk!

PAKALBĖKIME APIE...

Platforma EKO
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Mūsų veikla skatinama gobšumo pavojų visai planetai. Vis dėlto gana ilgą laiką susitelkėme tik į tai,
kaip pagerinti savo poreikius, komfortą ir gerbūvį, sveikatą naudodami natūralius gamtos suteiktus
išteklius. O kaip mūsų aplinka? Sveikintina tai, kad pagaliau yra pokytis dėl tvaresnio gyvenimo
būdo, naudojamų produktų, kurie sukurią mažesnį kiekį atliekų.  Taip pat ir  atsirandančios
aplinkosaugos iniciatyvos skatina veiksmais kovoti dėl planetos išsaugojimo ir rūpintis savo aplinkos
tausojimu. Gal geriau ir nekelti klausimo, ką mes iš tikrųjų norime išgelbėti: gamtą, laukinę gyvybę
ar save pačius.

Šią idėją galime pavadinti „aplinkos sveikatinimas“. Tai mus įkvepia pasirinkti gyvenimo būdą, kuris
gerbia mūsų aplinką, ir skatina mus būti harmonijoje su Žeme, imtis veiksmų ją apsaugoti. Bet aš
ieškojau kažko giliau. Kai mes kalbame apie žmonių sveikatą ir gyvenimo būdą, turime holistinį
terminą - gerovė. Jis turi platesnį apibrėžimą ir apima įvairių rūšių sveikatą. O kaip su aplinka, kaip
galėtume šį apibrėžimą susieti su ja?

„Aplinkos gerovė“, skatina ne tik gerinti aplinkos būklę,  ją gerbti  ir skatinti mus žmones
gyventi harmonijoje su aplinka. Taip platesnė sąvoka, kuri mus įpareigoja atsižvelgti į
visus aspektus susijusius su aplinka.

Kartu tai tarsi žingsnis į naują požiūrį į visuomenės sveikatą sąveikoje su gamta -
ekologinę visuomenės sveikatą. Tikslas yra labiau bendrauti su gamta ir atrasti šiame ryšyje
džiaugsmą. Sėkmė šioje srityje apims visuomenės, ekonomikos ir aplinkos santykio permąstymą bei
aplinkos ir žmonių sveikatos sąveikos permąstymą

Noriu pasidalinti keliais paprastais aplinkos gerovės užsiėmimo pavyzdžiais, kuriuos
lengvai galėtum pradėti arba kuriuos jau galbūt atlieki:

Pradėk šviesti save aplinkosaugos
klausimais
Pakeisk savo gyvenimo būdą į harmoningą
bei pagarbų su aplinka
Prisimink, kad reikia išlaikyti savo asmeninę
aplinką sveiką
Nepamirš rūšiuoti atliekų, perdirbti, rasti
naują paskirtį seniems daiktams
Pagerink oro, vandens ir dirvožemio
kokybę
Pradėk sodinti medžius 
Užsiimk sodininkyste, bent minimaliai
Daugiau vaikščiok ar važiuok dviračiu
Taupyk energiją, naudok ją efektyviai
Stenkis valgyti vietinius produktus
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Tai jau tampa įkyri frazė, kurią kartosiu vėl ir vėl, bet viskas prasideda nuo žinių, turimos
informacijos ir rūpesčio. Taigi pradėkime nuo pagarbos pasauliui, kuriame gyvename. ■

Taupyk vandenį (valydamasis dantis, skusdamasis ar plaunant indus)
Naudok daugkartinio naudojimo kavos puodelį, vandens buteliuką, pietų dėžutę
Naudok ekologiškus, natūralius valymo produktus ir asmens priežiūros priemones



Asmeniškai man šiame apibrėžime pritrūko minties apie tai, kokioje situacijoje mes paliekame
gamtą, neatsižvelgiant į tai, kad ateityje dar norėsime pasinaudoti jos teikiamais resursais. Bet SD
taip pat yra susijęs su visuomenės egzistavimu ilgalaikėje perspektyvoje. Tai apima jos dabartinius
ir ateities poreikius. Nemažiau svarbu į apibrėžimą įtraukti gamtos ir gamtinių išteklių išsaugojimą,
taip pat socialinę ir ekonominę lygybę.

Bet kaip mums prireikė TV apibrėžimo? Septintajame dešimtmetyje įvairių sričių ekologai ir
tyrinėtojai pastebėjo, kad žemė turi baigtinas savo išteklių ribas, ir kad žmonijos veikla daro jai
didžiulį poveikį. 1972 m. buvo tirtos penkios sritys: pasaulio gyventojų skaičiaus augimas,
industrializacija, taršos susidarymas, maisto pramonė ir neatsinaujinančių išteklių išeikvojimas.
Rezultatai nenudžiugino. Jie parodė, kad visos šios sritys augo eksponentiškai, tačiau technologinės
galimybės padidinti tuos išteklius augo nuosekliai. To pasekoje buvo sukurtas žiedinės ekonomikos
modelis (apie kurį galite perskaityti pirmajame TS leidinyje).

Nuo to laiko atsirado daugiau apibrėžimų ir matavimo būdų. 1972 m. JT pirmą kartą surengė
konferenciją aplinkos tema, kurioje buvo aptariamas žmogaus poveikis gamtai.

1980 m. buvo sukurtas Žmogaus raidos indeksas (ŽRI), manant, kad mūsų planeta turi
ribas ir kad plėtra turi būti kur kas daugiau nei ekonomikos augimas. Šiomis dienomis ŽRI
yra statistinis rodiklis, kuriuo įvertinami šalių ekonominiai ir socialiniai laimėjimai.

Dar vienas naudojamas matavimo vienetas yra vadinamas ekologiniu pėdsaku. Tai yra
Pasaulinio pėdsakų tinklo sukurtas metodas, kuris matuoja žmogaus poreikį gamtiniam kapitalui, t.
y. gamtinių išteklių kiekis reikalingas palaikyti žmoniją ar ekonomiką (footprintnetwork.org).

Neabejotina, kad darnus vystymasis yra susijęs su daugybe įvairių sričių, metodų bei koncepcijų:
žemės ūkiu, maisto gamyba, mados industrija, aplinka, architektūra, sociologija, ekonomika, be
atliekų gyvenimo būdu, grožio pramone, statyba ir daugeliu kitų. ►

TVARŲ VYSTYMĄSI
APIBRĖŽIANT
Rima P.

Tvaraus vystymosi (TV) terminas, apie kurį tiek daug
girdime per pastarąjį dešimtmetį, iš tikrųjų
skaičiuoja daugiau nei 30 metų. jau buvo pristatytas
1987 m. Brundtland ataskaitoje, kurią paruošė
Pasaulio aplinkos ir plėtros komisija.

"Žmonių visuomenė turi gyventi ir tenkinti savo
poreikius nekenkdama ateities kartų
galimybėms patenkinti savo poreikius".
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Jau 2015 m. Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja (JT) nustatė Darnaus vystymosi tikslus
(DVT), kuriuos ketinama pasiekti iki 2030 m. Siekdami užtikrinti geresnę ir tvaresnę
ateitį, turime išskirtus 17 tikslų įvairiose srityse.

Tai yra iššūkis, kuriam pasiekti reikia pasitelkti gerai organizuotas kolektyvines pajėgas. Aš visada
nerimauju dėl atotrūkio tarp turtingų ir neturtingų žmonių. Net siekiant tvarumo tikslų yra didelė
tikimybė, kad skurdo atotrūkis išliks toks pats arba dar išaugs, ir į tai taip pat turime atkreipti
dėmesį.

Labai svarbu, kad telktume tarptautines pastangas pasiekti bendriems tikslams! Pagaliau šiandien
vyriausybės, pramonė ir pavieniai žmonės pradeda siekti tų pačių rezultatų ir palaiko vieni kitus.
Mes dalijamės pranešimais ir sėkmės istorijomis, kuriame strategijas ir gaires, truputį panikuojame
ir, tikimės, iš tikrųjų žengiame tvaresnės ateities link. ■

ARCHITEKTŪRA IR LEED
John P.

Ne tik mūsų veiksmai, bet ir erdvė, kurioje dirbame ar gyvename, daro poveikį mūsų aplinkai.
Stengdamiesi asmeniškai taupyti energiją pastatuose, kurie nėra tam pritaikyti, niekada neturėsime
tokio poveikio, kokio tikimės.

Taigi kaip nustatyti pastato „ekologiškumą“?

Yra daugybė būdų, įskaitant skirtingas sertifikavimo sistemas. Labiausiai žinoma ir tarptautiniu
mastu pripažinta tikriausiai yra LEED (Lyderystė Energetikos ir Aplinkos Dizaino srityje) - standartas,
kurį 2000 m. sukūrė JAV Ekologiškų Pastatų Taryba. ►
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LEED atlieka patikras, ar pastatas suprojektuotas ir pastatytas atsižvelgiant į tam tikrus
rodiklius: energijos taupymą, vandens naudojimo efektyvumą, išskiriamą CO2 kiekį, vidaus
aplinkos kokybę, tvarų išteklių naudojimą ir jautrumą jų poveikiui.

Tai nėra griežtas privalomų taisyklių rinkinys. LEED yra gairės, leidžiančios nustatyti ir integruoti
praktinį ir pamatuojamą ekologiško pastato dizainą, statybą ir eksploatavimą. LEED lankstumas
reiškia, kad jis gali būti pritaikytas visų rūšių pastatams, įskaitant komercinius, gyvenamuosius ar
pramoninius. 

Tai taip pat reiškia, kad LEED gali būti naudojamas tiek naujai statomiems pastatams, tiek
senesniems, kurie yra renovuojami ar koreguojami, kad atitiktų naujausius standartus. 

Vienas iš įdomiausių LEED dalykų yra Kaimynystės Plėtra, kurios deka LEED išplečia savo
kriterijus ir naudą nuo skirtų vienam pastatui iki visai jį supančiai bendruomenei.

LEED sertifikavimas grindžiamas taškų sistema, kai surinktas taškų kiekis įvertinamas atitinkamo
lygio apdovanojimu: Sertifikuotas, Sidabrinis, Auksinis ar Platininis. Taškai yra išskaidomi tarp
skirtingų sričių: Tvarios vietos, Lokacija ir susisiekimas, Vandens naudojimo efektyvumas, Energija ir
Atmosfera, Medžiagas ir ištekliai, Inovacijas, Regioninis prioritetas ir Vidaus aplinkos kokybė.

Yra vienas punktas, kurio nematome jokiose kitose sertifikavimo schemose ir kuris sukuria
didžiulę vertę, t.y. „Sąmoningumas ir švietimas“. Logika yra tame, kad neužtenka tik pastatyti
ekologiškus pastatus, jei niekas nesinaudos jais tinkamu būdu. 
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Taigi, kaip paprasčiausias pavyzdys, LEED
sertifikuotam namui bus skiriami papildomi
taškai, jei statytojas paruoš išsamias
instrukcijas, kaip veikia lietaus vandens
perdirbimo sistema ir kaip naujasis namo
savininkas gali sumažinti savo vandens
sąnaudas.

LEED sulaukė kritikos iš kai kurių kvartalų ir
iš kai kurių konkuruojančių sertifikuotų
kompanijų, tokių kaip „Žalieji gaubliai“,
tačiau LEED reguliariai gina organizacijos
tokios kaip „Greenpeace“, todėl LEED išlieka
labiausiai tarptautiniu mastu pripažintas
būdas įvertinti pastato aplinkosauginius
parametrus.

Tad gal ir nėra svarbu, kokiais kriterijais ar
gairėmis mes remiamės, svarbiausia yra tai, ►



AR SAVANORYSTĖ YRA TVARU
Rima P.

Galėtume ilgai diskutuoti apie tai, ar savanorystė yra gerai ar blogai. Bet aišku viena, kad yra tiek
teigiama, tiek neigiama jos pusė. Dažniausiai mes kalbame apie teigiamą, šviesią ir pagalbą
suteikiančią savanorystės idėją, ypač kai kalba pasisuka apie veiklą besivystančiose šalyse.

Bet pradėkime nuo vieno klausimo. Ar žinai, kada pirmą kartą buvo paminėtas savanorystės
terminas?

Jis buvo užfiksuotas 1755 m., ir buvo naudojamas įvardinti kariams, savanoriškai einantiems į mūšį.
Tačiau daiktavardis savanoris panašiame kariniame kontekste jau buvo paminėtas net 1630 m. JAV
pilietinio karo metu savanorio apibrėžimas įgavo kiek kitokią reikšmę. Tai įvyko dėka moterų, kurios
pradėjo siūti armijai ir teikti pirmąją pagalbą mūšio lauke. Jau nuo 1881 m. savanoriai pradėjo teikti 
pagalbą nukentėjusiems po katastrofų. Taigi, tai nėra naujas terminas, tačiau laikui bėgant
savanorystės terminas kito ir šiuo metu mes jį apibrėžiame taip:

„Savanoriška veikla - tai savo noru pasirinkta altruistiška veikla, kuri yra finansiškai
neatlygintina, jos metu savanoris skiria savo laiką ir pastangas, kurios suteikia naudos kitam
asmeniui, visuomenei ar organizacijai“.

kad skirtume daug dėmesio įvairių rūšių pastatų projektavimui, statybai ir atnaujinimui.

Visame pasaulyje atsiranda vis daugiau LEED pastatų, natūraliai kyla klausimas, ar tvarumo
sertifikatas bus veiksnys, kuris turės įtakos daugumos žmonių sprendimams dėl pirkimo ar
nuomos, ar daugumai tai bus gana nereikšminga, palyginti su vieta ir kaina. Didelės įmonės gali būti
įkvėptos LEEDifikuoti savo pastatus, nes suvoks, kad tai teisingas reklaminis žingsnis, nesvarbu, ar
joms iš tikrųjų rūpės tvarumas, ar ne, bet mažoms įmonėms ir pavieniams žmonėms ... Nesu tuo
tikras. ■

Atkreipk dėmesį, kad tai nėra toks pats
dalykas, kaip ,volunturizmas’ (savanorių
turizmas), kurį dar paminėsiu vėliau. Daugeliu
atvejų savanorystė yra socialinė sąveika dėl
įvairių priežasčių. Noras skirti savo laiką
nesitikint asmeninės naudos, taip pat gana
dažnai prisiimant didelę atsakomybę.
Šiuolaikiniais socialinės atskirties ir
susvetimėjimo laikais (ir kalbu nebūtinai apie
Covid-19 situaciją) tarpasmeniniai santykiai ir
bendrystė tampa vis svarbesni, o savanoriška
veikla gali tai suteikti. ► 
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Savanoriška veikla atneša daug privalumų: bendruomeniškumo jausmas, geresnių sąlygų
bendruomenėse kūrimas, tarpasmeninių ryšių mezgimas, draugystė, tam tikrų įgūdžių lavinimas ir
tobulinimas, požiūrio plėtimas, dosnumas, empatija ir dar daugybė kitų. Galimybė pasiekti pokyčių veikiant
drauge yra realesnė nei veikiant pavieniam žmogui. 

Savanorystės galimybės yra beribės. Kai kurios veiklos yra skirtos konkrečiam projektui, pavyzdžiui,
medžių sodinimo diena, arba jos gali trukti visą gyvenimą, jei tik norite ir sutinkate, pavyzdžiui bendruomenės
paslaugų programos, įgūdžiais grįstos savanoriškos veiklos, socialiniai, gerovės, švietimo, sporto ar kultūros
renginiai, aplinkos ar plėtros projektai.

Norint tapti savanoriu nereikia keliauti į kitą pasaulio kraštą, tiesiog apsižvalgyk aplinkui. Man
patinka posakis „mąstyk globaliai, veik lokaliai“. Nesvarbu, ar gyveni turtingiausiame, ar skurdžiausiame
žemės kampelyje, palaikymo visada reikės pagyvenusiems žmonėms, vaikų centrams, bendruomenių
organizacijoms. Šiais laikais turbūt nėra didesnių ar mažesnių renginių, kuriuose nedalyvautų savanoriai.
Savanorystė padeda taupyti kaštus ir išteklius bei įtraukia žmones, kurie iš tikrųjų domisi įvairiomis veiklomis.

Kita vertus, savanorystė ne visada yra teigiama. Kartais kyla didelių iššūkių ir problemų. Pavyzdžiui, kai
kurios organizacijos pasikliauja savanoriais, tačiau jei jie neprisiima asmeninės atsakomybės, tuomet gali
sukelti pavojų organizacijos veiklai, renginiui ar asmeniui, kuriam nori padėti. Dar viena problema gali iškilti,
kai savanoriai pasitelkiami kaip neatlygintina darbo jėga veiklai, kuriai nėra pakankamai kvalifikuoti ar kuriems
nėra suteikta leidimo tokia veikla užsiimti, trumpai tariant savanoriai išnaudojami kaip nemokama darbo
jėga. Be to kartais savanoriai būna paliekami likimo valiai, be komunikacijos, nesuteikiant reikalingos paramos
su iškeltais neadekvačiais lūkesčiais. Tuomet iškyla vykdomų projektų ir veiksmų patikimumo ir stabilumo
klausimas, kuomet esant dažnai savanorių kaitai jų vykdoma veikla nuolatos sustabdoma ir vis pradedama iš
naujo.

Grįžkime prie straipsnio pavadinimo: ar savanoriška veikla yra tvari? Aš sakyčiau „taip“, bet tik
įgyvendinus kai kurias sąlygas. Žinoma, šis klausimas vertas diskusijos, o atsakymas priklauso nuo kiekvieno
iš mūsų turimos patirties ir žinių. Tačiau remdamasi asmenine patirtimi skirtingose   savanorių programose ir
rolėse, aš pabandysiu sudėti savo mintis.

.Pirmiausiai, savanoriška veikla nėra susijusi tik su pačiu
savanoriu. Tvari savanoriška veikla yra didžiulė atsakomybė ir
įsipareigojimas, atnešti naudos bendruomenei, nepaliekant griaunančio
negatyvaus pėdsako po savo veiklos.

Antra, tvari savanoriška veikla įmanoma, jei yra gerbiami žmonės,
bendruomenė ir tradicijos, jų nevertinant ir nesmerkiant. Visuomet
savanoris yra skatinamas klausti, jei ko nors nesupranta ar nežino. 

Trečia, savanorystė ir savanorių turizmas yra grįsti skirtingais
ketinimais. Daug prasmingiau sutelkti dėmesį į vieną veiklą -
savanorystę arba turizmą, maišant šias dvi veiklas rizikuojama tinkamai
neatlikti nei vienos iš jų. Prieš pasirenkant savanorystės programą
pasidomėk organizacijos ketinimais, kokius lūkesčius ji kelia savanoriui.
Kartais tai būna pagalba vykdyti veiklą, o kartais deja tik finansinė parama
neaiškiai veiklai.►
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Be to, tikrai svarbu, kiek laiko asmuo gali skirti savanorystės veiklai, ypač tai yra aktualu
visuomenės plėtros programose. Norint pasiekti realių rezultatų, reikia laiko. Tarki, jei nutari pradėti
mokyti anglų kalbą ir nutrauki šią veiklą tik įpusėjus kursui, o be tavęs nėra kas pamokas pratęstų, tai yra
beveik tas pats, kas niekada ir nepradėti šios naudingos veiklos.

Tęstinumo ir stabilumo užtikrinimas yra neapsakomai svarbu, todėl ilgalaikės programos visada
bus naudingesnės (ne trumpiau nei trys mėnesiai). Taip pat verta pagalvoti apie ekologinį tvarumą. Gal
verta pasirinkti veiklą savanorystei greta namų nei skristi kelioms savaitėms į kitą pasaulio pusę?
Savanorystė arti namų gali netikėtai tapti nuolatinė veikla. 

Prieš renkantis, kur savanoriauti ar kokią nauda atnešti, vertėtų gerai pagalvoti, kokius įgūdžius
turi, kokia veikla domina, taip pat įsitikinti, kad siūlomas savanorystės projektas yra realus.
Naudinga pasidomėti organizacijos veikla, ankstesniais projektais, kitų žmonių patirtimis. Priimdamas
sprendimas tapti savanoriu, turi būti tikras, kad nori skirti savo laiką, dalintis įgūdžiais, žiniomis ir
idėjomis, kad visiems tai būtų pozityviai ir naudingai praleistas laikas.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas - savanorių ir organizacijų vertybės ir lūkesčiai turėtų derėti
tarpusavyje siekiant tų pačių tikslų.„Mažiausias gerumo veiksmas yra vertas daugiau nei didžiausias
ketinimas“.~ Oskaras Wilde'as ■
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SĖKMĖS ISTORIJA

UTENOS TRIKOTAŽAS, NULIS ATLIEKŲ IR GREENPEACE
  

 Eglė M.

Šiame numeryje norime pasidalinti pirmuoju skilties
„Sėkmės istorija“ pasakojimu. Tai ne šiaip sėkmės istorija, tai
pasakojimas, kuris tapo nauju rodikliu ir sektinu pavyzdžiu.
Jis pakeitė nusistovėjusias normas ir sparčiai žengia link
geresnės ir draugiškesnės ateities mūsų aplinkai, ypatingai
mados industrijoje.

„Utenos trikotažas“ – pirmoji bendrovė pasaulyje pilnai atitinkanti „Greenpeace“ aplinkosauginius
standartus. Tai lietuviška įmonė. 

Pasaulinė aplinkosaugos organizacija „Greenpeace“ pripažino SBA grupės bendrovę „Utenos
trikotažas“ pirmąja ir kol kas vienintele visame pasaulyje, atitinkančia „Greenpeace“ tekstilės
gamybos standartą. 

Gali būti sunku patikėti, kad tokioje sąlyginai jaunoje ir nedidelėje šalyje kaip Lietuva gimsta
organizacijos, kurios tampa pirmaujančios pasaulyje ir rodo pavyzdį likusioms šios planetos
organizacijoms.

Praėjusiais metais „Greenpeace“ patvirtinto standartą, kuris apjungia pažangiausias egzistuojančias
pasaulines praktikas, susijusias su ekologiškumu, skaidria ir sąžininga tekstilės gamyba. ►

nuotrauka @utenostrikotazas



„Utenos trikotažas“ tapo pirmuoju gamintoju, kuris įgyvendino visus mūsų standarto
reikalavimus: gamyboje naudoti tik ekologiškai užaugintus natūralius pluoštus, visuose
gamybos etapuose atsisakyti nepageidaujamų cheminių medžiagų, užtikrinti sąžiningą darbo
užmokestį ir bendrovės veiklos skaidrumą. Visa tai buvo vertinama atliekant pačius
griežčiausius tyrimus“, – teigia „Greenpeace“ organizacijos Vartotojų ir kenksmingų medžiagų
srities koordinatorė Viola Wohlgemuth. 

2018-aisiais „Utenos trikotažas“ pradėjo bandomąjį „Greenpeace“ produkcijos gamybos etapą. Jis ir
tapo naujojo organizacijos tekstilės gamybos standarto pagrindu, o dar po metų dienos šviesą
išvydo pirmoji didelės apimties kolekcija. 

Įmonė šiuo metu baigė pirmąjį naujos „Greenpeace“ marškinėlių kolekcijos gamybos etapą ir
planuoja imtis naujos partijos. 

„Naujasis „Greenpeace“ tekstilės gamybos standartas įpareigoja „Utenos trikotažą“ po
kiekvieno gamybos etapo – balinimo, dažymo, skalbimo, marginimo – atlikti išsamius nuotekų
tyrimus ir užtikrinti naudojamų cheminių medžiagų kontrolę“, – sako V. Wohlgemuth. 

Praėjusių metų gruodį Europos Sąjunga pristatė kovos su tarša strategiją – „Europos žaliąjį
susitarimą“ (angl. „European Green Deal“). Jis taip pat numato ir „Žiedinės ekonomikos veiksmų
planą”, kuris skirs daugiausiai dėmesio daug išteklių reikalaujantiems sektoriams, įskaitant ir tekstilę.

 „Tekstilė yra viena iš prioritetinių pramonės šakų, kur pritaikius žiedinės ekonomikos,
daugkartinio naudojimo, žaliavų perdirbimo sprendimus bus siekiama pagerinti tvarumo
rodiklius. Gaires planuojamoms pertvarkoms jau dabar nustato „Žiedinės ekonomikos
veiksmų planas“ – svarbi ES pramonės strategijos dalis – todėl pokyčiai šioje srityje yra
neišvengiami. Žinoma, pirmieji pradėję eiti šiuo keliu turi didesnį pranašumą ir jiems bus
lengviau prisitaikyti prie naujų aplinkosaugos taisyklių“, – pasakoja ES komisaras Virginijus
Sinkevičius.
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Svarbu paminėti ir tai, kad „Utenos trikotažas“ pristatė
savo pirmąją ,,zero waste’’ kolekciją. Ją gali įsigyti
kiekvienas ir ne tik Lietuvoje. Tai kolekcija iš atlikusių
audinių. Todėl niekada nežinai, kokias spalvas išvysi
išpakavęs siuntinį, tačiau tai visuomet bus aukščiausios
kokybės gaminys. 

Džiaugiamės, kad ši sėkmės istorija priklauso mano
gimtajai šaliai, ir tai tik įrodo, kad teigiamus pokyčius,
didžius tikslus gali pasiekti bet kas, reikia tik didelio noro,
motyvacijos ir stiprybės nepasiduodant. 

Sekime pavyzdžiu, semkimės motyvacijos bei įkvėpimo ir
keiskime pasaulį kartu! ■ nuotrauka @utenostrikotazas



Kas tave skatina priimti kuo tvaresnius sprendimus gyvenime?

Prieš kelis metus, pradėjau plačiau gilintis į globalines problemas, į tai, kaip jos atsirado ir kas už tai
atsakingas. Deja, atsakymas buvo ne itin malonus. Už viską kas šiuo metu vyksta mūsų žemėje,
esame atsakingi mes patys. Tuo metu labai aiškiai supratau, kad tai viskas priklauso nuo mūsų ir
turime pradėti keistis ir kuo greičiau. Tad, pradėjau nuo savęs.

Kokius paprastus žingsnius rekomenduotum kiekvienam norinčiam sekti tavo pėdomis?

Pirmiausia siūlyčiau apsidairyti aplink save, ką jūs naudojate, vartojate, perkate ir kaip tai galite
pakeisti pačiu paprasčiausiu būdu. Nebūtina iš karto peršokti į visišką „zero waste“, nes tai ne tik
nėra labai lengva, bet taip pat gali pasirodyti ir nepigu.

Tad siūlyčiau pradėti nuo paprastų, daug nekainuojančių pokyčių jau šiandien, tokių kaip:

Naudoti daugkartinius maišelius apsiperkant; pirkti tik tiek, kiek reikia; neišmesti maisto;
neišmesti suplyšusių, pasenusių ar tiesiog atsibodusių rūbų, o juos susiūti, perdirbti,
perparduoti, galiausiai tiesiog paaukoti; rūbus pirkti dėvėtų rūbų parduotuvėse arba Vinted;
.stengtis kuo daugiau vaikščioti, važinėti dviračiu arba naudotis viešuoju transportu; pirkti
maisto produktus iš vietinių ūkininkų; pabandyti užsiauginti patiems.

Tokiu būdu, žingsnis po žingsnio keisite savo gyvenimo stilių, o kartu ir mūsų visų namus – žemę.
Juk ne veltui sakoma, jau geriau milijonai žmonių tai darančių netobulai, nei keli tobulai. ►

INTERVIU SU EGLE

Pirmieji žingsniai tvaraus gyvenimo būdo link

Ar galėtum trumpai save pristatyti?

Sveiki, aš Eglė. Esu kilusi iš Lietuvoje esančio mažo
miestelio netoli Baltarusijos sienos – Švenčionių.
Domiuosi kelionėmis, neatrastomis, turistų
nepaliestomis vietomis, skirtingomis kultūromis, tvariu
gyvenimo stiliumi,  gamta,  aplinkosauga ir tiesiog –
paprastu gyvenimo būdu. Pastaruosius dvejus savo
gyvenimo metus praleidau savanorystės programoje
„Fighting with the Poor and Pedagogy“, kurios metu
praleidau metus Danijoje ir 8 mėnesius Malavyje .
Besimokant, dirbant įvairiose švietimo institucijose ir
vykdant tvarumo bei aplinkosaugos projektus. Būtent
tuo laikotarpiu ir pradėjau gilintis į tvarumo temas,
galimybes, kaip galime prisidėti prie pozityvaus
pokyčio pasaulyje.  Na, o šiuo metu, pradedu savo
naują pradžią Lietuvoje, su kuria, manau, ateina daug
nuostabių dalykų.☺
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susisiek su Egle           eglemaseviciute
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Ar sutiktum su nuomone, kad jei į nulį atliekų, tvarias idėjas žiūrėsime kaip į mados
tendenciją vargu, ar išspręsime aplinkos krizes, su kuriomis susiduriama šiuo metu,
tačiau pakeitę savo požiūrį ir tapę atsakingais padarysime pokytį.

Visiškai sutinku. Šiuo metu tai nauja kylanti banga, kuria, deja, pasinaudoja ir didelė dalis didžiųjų
organizacijų tam, kad pakeltų savo pardavimus. Dar kitaip tai yra vadinama “greenwashing” apie
kurį norėčiau jums plačiau papasakoti ateityje.Na, o iš tikrųjų norint prisidėti prie aplinkosaugos
problemų spendimo svarbu suvokti esamų problemų svarbą bei tikrumą ir sąmoningai keisti savo
gyvenimo įpročius.

Ar tavo požiūriu informacijos sklaida ir švietimas tokiomis temomis kaip tvarumas ir
etiškas gyvenimo būdas yra svarbu?

Mūsų suvokimas ir švietimas yra du svarbiausi dalykai, norint pakeisti mūsų nusistovėjusį  gyvenimo
stilių, kuris, kaip matote, tikrai nėra naudingas nei mums, nei mūsų aplinkai.

Viena iš priežasčių, kodėl žmonija pradėjo kenkti gamtai, tai ir yra suvokimo bei edukacijos
trūkumas. Norint judėti teigiamo pokyčio link yra svarbu skleisti informaciją ir šviesti žmones šia
tema.

Ar tavo nuomone kiekvienas iš mūsų turėtų būti aktyvus ir įsitraukęs į tvarios plėtros
politiką, ar tik vyriausybė?

Manau, kad mes – žmonės, visiškai visi iki vieno, esame atsakingi už tvarų vystymą ir mūsų aplinkos
išsaugojimą, juk dėl mūsų tai ir prasidėjo. Visai nesvarbu iš kur mes, kokios mes rasės, orientacijos
ar odos spalvos, kur gyvename, kiek mums metų ir kur mes dirbame – visi iki vieno turėtų
atsakingai gyventi mūsų aplinkos atžvilgiu.

Kodėl tvarus vystymasis susiduria su problemomis ir iššūkiais besivystančiose šalyse?

IBesivystančiose šalyse, deja, viskas vyksta kitaip. Gyvenimas sukasi kitaip. Pirmas ir pats
svarbiausias dalykas, mano nuomone, vėl gi yra suvokimas ir edukacija. Besivystančiose šalyse
išsilavinimas yra sunkiai ir labai brangiai prieinamas dalykas, būtent dėl šios priežasties tvarus
vystymas yra sudėtingas dalykas. Pirmenybė yra teikiama apskritai pačiam vystymuisi. Didelė dalis
žmonių tiesiog stengiasi išgyventi dieną po dienos, pasirūpinti maistu bei šeimos gerove. Yra iš ties
sunku galvoti apie tolimą ateitį, mūsų žemės gerovę, aplinkosaugą, kai reikia galvoti ką valgysi rytoj.

Aplinkos gerbūvis visame pasaulyje yra tik svajonė ar gali tapti ir realybe?

Tai tikrai gali tapti realybe. Žinoma, kelias ilgai ir sudėtingas, bet niekas nesakė, kad neįmanomas!

Kodėl mes turėtume domėtis ir saugoti aplinką?

Atsakysiu labai paprastai. Yra tokia man labai patinkanti frazė, kuri atsako ir visada primena, kodėl
aš turiu rūpintis aplinka: “Mes turime dvejus namus: Žemę ir savo kūną. Rūpinkimės jais, juk tai
mūsų namai!' ■



TARIAME AČIŪ:

Kiekvienam iš jūsų, kuris skaito „Tvarumo link“ naujienlaikraštį internete arba jį užsiprenumeravo.

Laurai už tai, kad yra lietuvių kalbos guru! Eglei, kuri prisijungė prie mūsų autorių komandos ir visiems kitiems už

komentarus!

nebuvo įmanoma išgyventi. Planeta tapo
netvari. „Wall-e“ yra atliekų paskirstymo
robotas kroviklis, kuris laikui bėgant išsiugdo
asmenybę, turi draugą  tarakoną ir atranda
vienintelį išlikusi augalą žemėje. Būtent čia,
atradus augalą, ir prasideda žmonijos,
draugystės, meilės, kovos ir išlikimo istorija. 

Šis filmas puikiai tinka žiūrėti bet kokiame
amžiuje. Galima mėgautis su šeima, draugais,
bendruomene, naudoti tai kaip mokomąją
priemonę mokyklose ir vėliau diskutuoti apie
filmą. Aplinkosauga, dirbtinis intelektas,
technologijos, sveikata, žmonijos klausimai,
meilės istorija ir draugystė - visa tai per 98
minutes.

Galime pasimokyti iš filmų kaip išsaugoti savo
netolimą ateitį.

MES REKOMENDUOJAME

AR NORĖTUM TAPTI PROJEKTO DALIMI?

Norime tobulėti ir augti kartu su savo skaitytojais. Jei turi pasiūlymų, idėjų ar parašei straipsnį tvarumo tema, kuriuo

norėtum pasidalinti mūsų naujienlaikraštyje, susisiek su mumis! Tai yra NEMOKAMAS informacinis leidinys, kurį 

 kiekvienas gali skaityti internete, atsisiųsti ar užsiprenumeruoti. Taip pat yra galimybė  dalintis socialinėje

žiniasklaidoje. 

Mus galite pasiekti elektroniniu paštu hello@platformaeko.com.

KAIP PRISIDĖTI?

Eglė rekomenduoja

The True Cost (Tikrosios
išlaido) yra 2015 m.
dokumentinis filmas, kuriame
pagrindinis dėmesys
skiriamas greitajai madai.
Aptariamas ne tik gamybos
procesas, bet ir pramonė bei
mažai apmokamų darbuotojų gyvenimas
besivystančiose šalyse, kuriose dažniausiai
gamybos procesas vyksta. Dokumentinis filmas
taip pat pasakoja apie tokius padarinius, kaip
dirvožemio ir vandens užterštumas, pesticidų
vartojimas, net ligos ar mirtys.

Ganėtinai daug turinio apima interviu su įvairių
specialybių atstovais. Gamtosaugininkais,
gamyklų savininkais, prekybos organizatoriais, 
 darbuotojais susijusiais su drabužių gamyba ir
įmonės darbuotojais, kurie taip pat reklamuoja
tvarią drabužių gamybą.

Tai galbūt neįprastas, bet puikus filmo
pasirinkimas, kuriame nagrinėjami aplinkos,
socialiniai ir net psichologiniai aspektai siejami
su vartotojiškumu, globaliu kapitalizmu ir
žiniasklaida.
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Rima rekomenduoja

Wall-e yra filmas, kurį
2008 m. pagamino „Pixar“
animacijos studija. 

 Žmonės apleido savo
planetą, nes dėl žmonijos
sukurtų atliekų žemėje


