
 

Aktyvus bendruomenių įsitraukimas į CO2 emisijų 
mažinimą  

 Klimato kaitos temai šiai dienai skiriamas itin didelis dėmesys. 
Atkreipti politikų, pramonės sektoriaus bei visuomenės dėmesį 
padeda ne tik nauji faktai, mokslininkų tyrimai ir diskusijos, bet ir 
vykstančios įvairios su šia tema susijusios akcijos ar masiniai 
protestai. 

CO2 emisijų mažinimas akcentuojamas Europos strateginiuose ir politiniuose dokumentuose. 
Lietuva taip pat turi Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, kurioje keliami 
ambicingi tikslai bei numatytos aiškios kryptys. Jų įgyvendinimui turi būti sutelktos įvairių 
sektorių ir institucijų pajėgos, reikalingas aktyvus visuomenės dalyvavimas. Tokių priemonių, 
kaip atsinaujinančių energijos išteklių skatinimas, energetinio efektyvumo didinimas, darnaus 
transporto plėtra ar atliekų tvarkymas sėkmingam diegimui būtinas visuomenės palaikymas ir 
aktyvus įsitraukimas. 

Sėkmingų ir puikiai veikiančių visuomenės įtraukimo 
metodų ir priemonių šioje srityje gausu įvairiose Europos 
Sąjungos šalyse. Todėl dalijimasis gerąja praktika ir 
patirtimi bei mokymasis vieniems iš kitų gali padėti 
greičiau, efektyviau ir kūrybiškiau spręsti visuomenės 
įtraukimo ir aktyvaus prisidėjimo prie klimato kaitos 
mažinimo klausimus. Šia linkme dirbama ir projekto 
INTENSIFY (Anglies dvideginio emisijų mažinimas 
procese aktyviai dalyvaujant visuomenei) metu. Kaip 
įtakoti visuomenę aktyviai dalyvauti procese, kaip pakeisti 
bendruomenės ir individualų elgesį, kad padidėtų piliečių 
pastangos sumažinti anglies dvideginio išmetimus – tai 
tkslai, kuriuos sprendžia 8 Europos miestai. 
Organizuojamų vizitų metų projekto partneriai mokosi 
vieni iš kitų, pasisemia patirties ir naujų idėjų, bei vėliau 
sėkmingai jas pritaiko savo šalyse. Projektas yra dalinai finansuojamas „Interreg Europe“ 
programos lėšomis. Bendra projekto vertė - 2 092 955,00 eurų,  įgyvendinamo laikotarpis -2018 
m. birželio - 2023 m. gegužės mėn. Daugiau informacijos šia tema galima rasti svetainėje 
https://www.interregeurope.eu/intensify/ . 

 

Antrasis pagal dydį Airijos miestas Korkas pateikia daug puikių darbo šioje srityje 
pavyzdžių. Korko miesto taryba yra patvirtinusi „Prisitaikymo prie klimato pokyčių strategiją“ 
2019-2024 metams, mieste įgyvendinama eilė projektų ir iniciatyvų: veikia Korko aplinkos 
forumas, vykdoma ekologiškesnio gyvenimo programa, įmonė „Korko energija“ įgyvendina 



darnaus energijos vartojimo programą „Drive for zero“. Korko mieste vykdomos bendruomenių 
įtraukimo į energijos taupymo, pastatų renovavimo, darnaus transporto vartojimo skatinimo 
priemonės ir programos. 

Ne vieną įdomų projektą įgyvendina Nacionalinio Airijos 
universiteto Korko universitetinis koledžas („Green 
Campus“ (energijos taupymas ir atliekų kiekio mažinimas), 
Airijos studentų sąjunga („SAVES2“ (tausus energijos 
vartojimas)), ir Dublino kolegija („Conseed“ projektas – 
faktoriai, įtakojantys visuomenės vartotojišką 
elgseną). Labai įdomi iniciatyva - Woody Farm festivalis, 
kurio pagrindinė skleidžiama žinia - teigiamai reaguoti į 
klimato kaitos iššūkius (daugiau informacijos internetinėje 
svetainėje https://www.evensi.ie/woody-farm-fest-r95-
p520/323091061). Šios puikios iniciatyvos yra vertingi 
visuomenės aktyvaus dalyvavimo ir prisidėjimo prie 
klimato kaitos mažinimo pavyzdžiai, kurie gali būti 
nesunkiai pritaikomi ir Lietuvoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 


