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TYRIMO METODIKA

LAIKAS

2021 10 18 – 11 28

TIKSLAS

Išsiaiškinti šalies gyventojų 
nuostatas dėl pavojingų atliekų 

buityje susidarymo ir jų rūšiavimo.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Šalies gyventojai.

APKLAUSOS METODAS

IMTIS ATRANKA LOKACIJA DUOMENŲ ANALIZĖ

Tyrimo metu buvo apklausta 
1015 respondentų.

Kombinuotas metodas: CATI 
(Computer Assisted Telephone 
Interview) ir CAWI (Computer 

Assisted WEB Interview).

Tyrime naudotas kvotinės 
atrankos metodas.

Visa šalies teritorija. Analizė atlikta SPSS/PC programine 
įranga. Ataskaitoje pateikiami 

bendrieji atsakymų pasiskirstymai 
(procentai), ir pasiskirstymai pagal 

socialines-demografines 
charakteristikas (Žr. Priedus).
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Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti interpretuojant duomenis.
Pvz.: jeigu apklausus 1015 respondentų gavome, jog 37,6 proc. apklaustųjų žino, kas yra pavojingosios atliekos buityje ir kaip jas reikia
atskirti nuo nepavojingų, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 34,8 proc. ir 40,4 proc.
Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui. Toliau pateikiama lentelė padedanti įvertinti statistinę paklaidą.

STATISTINĖ PAKLAIDA

%= 3/97 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 40/60 50/50
N=
10 10,6 13,5 18,6 22,1 24,8 26,8 28,4 30,4 31,0
30 6,1 7,8 10,7 12,8 14,3 15,5 16,4 17,5 17,9
50 4,7 6,0 8,3 9,9 11,1 12,0 12,7 13,6 13,9
75 3,9 4,9 6,8 8,1 9,1 9,8 10,4 11,1 11,3
100 3,3 4,3 5,9 7,0 7,8 8,5 9,0 9,6 9,8
150 2,7 3,5 4,8 5,7 6,4 6,9 7,3 7,8 8,0
200 2,4 3,0 4,2 4,9 5,5 6,0 6,4 6,8 6,9
300 1,9 2,5 3,4 4,0 4,5 4,9 5,2 5,5 5,7
400 1,7 2,1 2,9 3,5 3,9 4,2 4,5 4,8 4,9
500 1,5 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,3 4,4
600 1,4 1,7 2,4 2,9 3,2 3,5 3,7 3,9 4,0
700 1,3 1,6 2,2 2,6 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7
800 1,2 1,5 2,1 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5
1000 1,1 1,4 1,9 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1
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47

53

12

20

19

20

29

29

65

6

21

43

21

15

Vyras

Moteris

18-25 m.

26-35 m.

36-45 m.

46-55 m.

56 m. ir daugiau

Aukštasis / neb. aukštasis

Aukštesnysis / vidurinis / spec. vidurinis

Nebaigtas vidurinis

Iki 300 Eur

301–500 Eur

501–700 Eur

Daugiau nei 700 Eur

SOCIALINĖS-DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS

5

34

25

6

1

9

13

4

3

23

64

13

45

26

29

Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas

Specialistas, tarnautojas

Darbininkas, techninis darbuotojas

Smulkus verslininkas

Ūkininkas

Bedarbis

Pensininkas

Studentas, moksleivis

Namų šeimininkė

Nevedęs / netekėjusi

Vedęs / ištekėjusi, gyvena neregistruotoje santuokoje

Kita

Didieji miestai

Kitas miestas, rajono centras

Kaimo vietovė



REZULTATAI
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Taip
38 %

Iš dalies
53 %

Ne
9 %

Užtikrintai žino, kas yra pavojingosios
atliekos, dažniau didžiausių pajamų
grupės atstovai, o iš dalies – dažniau 501-
700 eur pajamų respondentai, didžiųjų
miestų gyventojai.

Ar žinote, kas yra pavojingosios atliekos buityje ir kaip jas reikia atskirti nuo nepavojingų?

INFORMUOTUMAS APIE PAVOJINGAS ATLIEKAS BUITYJE (%)

N=1015
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62

40

35

34

34

22

17

17

9

4

4

6

4

Buitinės chemijos ir valymo priemonių likučių

Senų vaistų ir medicinos priemonių

Asmens higienos ir kosmetikos priemonių likučių

Dažų, lakų, tirpiklių, skiediklių, rašalo ir klijų likučių

Pakuočių nuo įvairių pavojingų medžiagų, preparatų, tuščių aerozolių flakonų

Automobilių ir jų priežiūros atliekų

Buitinių ir sodo pesticidų, insekticidų, herbicidų likučių

Gyvsidabrio turinčių atliekų

Asbesto atliekų (šiferio)

Fotochemikalų

Konservantais apdorotos medienos atliekų

Pavojingųjų atliekų nesusidaro (aš taip manau)

 Pavojingųjų atliekų nesusidaro, buityje nenaudoju pavojingų medžiagų

Buitinės chemijos ir valymo priemonių
likučiai dažniau susidaro vidurinio
išsimokslinimo bei vidutinių pajamų
grupės atstovų namų ūkiuose.
Senų vaistų ir medicinos priemonių
atliekas dažniau nurodė moterys,
aukščiausio išsimokslinimo respondentai.
Asmens higienos ir kosmetikos priemonių
likučius – moterys ir 18-35 m. apklaustieji,
o dažu, lakų, tirpiklių, skiediklių, rašalo ir
klijų likučius – vyrai.
Pakuotes nuo įvairių pavojingų medžiagų,
preparatų dažniau įvardijo 46 m. ir
vyresni tyrimo dalyviai, miestelių / kaimo
vietovių gyventojai.
Automobilių ir jų priežiūros atliekas –
vyrai, 18-25 m. respondentai, o
gyvsidabrio turinčias atliekas – didmiesčių
gyventojai.

Kokių pavojingųjų atliekų Jūsų namų ūkyje (name, bute, garaže ar sode) susidaro daugiausia ar dažniausiai?

PAVOJINGOS ATLIEKOS NAMŲ ŪKYJE (%)

N=926
*Žinantys, kas yra pavojingos atliekos buityje

*Galimi keli atsakymo variantai, suma viršija 100%
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Taip, rūšiuoju visas buities 
pavojingąsias atliekas, 

kurios pas mane susidaro
39 %

Taip, tačiau ne visas
47 %

Ne
14 %

Visas namų ūkyje susidariusias
pavojingąsias atliekas dažniau rūšiuoja 46
m. ir vyresni respondentai.

Ar rūšiuojate namų ūkyje susidarančias buities pavojingąsias atliekas?

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS NAMŲ ŪKYJE (%)

N=1015
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48

42

32

28

7

1

 Nuvežu į degalinėse / parduotuvėse / kitose vietose įrengtus
specialius konteinerius / surinkimo vietas

Nuvežu į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę

 Nunešu į vaistinę (senus vaistus)

 Atiduodu komunalines atliekas surenkantiems vežėjams, kai jie
vykdo surinkimą apvažiavimo būdu

 Atiduodu statybos darbus vykdantiems asmenims (statybinių
medžiagų likučius ar atliekas)

 Kita

Pavojingąsias atliekas į didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikštelę dažniau veža
vyrai bei 501 eur ir didesnių pajamų
gavėjai, į vaistines dažniau priduoda
moterys ir didmiesčių gyventojai, o
komunalines atliekas surenkantiems
vežėjams – žemesnio išsimokslinimo
respondentai, iki 500 eur pajamų gavėjai
ir mažesnių miestelių bei kaimo vietovių
gyventojai.

Kur dedate buities pavojingąsias atliekas?

PAVOJINGŲJŲ BUITIES ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO BŪDAI (%)

N=875
*Rūšiuojantys buities pavojingąsias atliekas 

*Galimi keli atsakymo variantai, suma viršija 100%
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30

29
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7
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 Išmetu šias atliekas į šiukšlių kibirą / konteinerį kartu su
kitomis atliekomis

 Nerūšiuoju, nes pas mane jų nesusidaro

Nerūšiuoju, nes nežinau, kad reikia ir kaip tinkamai reikia
rūšiuoti

 Nerūšiuoju, nes neturiu namuose pakankamai vietos

 Skystas atliekas (medžiagų likučius) supilu į kanalizaciją

 Nerūšiuoju, nes neturiu galimybių nuvežti į didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikštelę

 Kaupiu šias atliekas garaže, sode ar sandėliuke

 Kita

Dėl kokių priežasčių nerūšiuojate buities pavojingųjų atliekų ir kur jas dedate?

NERŪŠIAVIMO PRIEŽASTYS (%)

N=140
*Nerūšiuojantys pavojingųjų buities atliekų

*Galimi keli atsakymo variantai, suma viršija 100%
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Ar Jums pakanka informacijos apie buities pavojingųjų atliekų tinkamą rūšiavimą, jų identifikavimą ir tvarkymą?

INFORMACIJOS APIE RŪŠIAVIMĄ PAKANKAMUMAS (%)

N=1015

25

25

17

10

8

4

23

14

4

1

Taip, TV laidose

Taip, ieškau internete pats, pavyzdžiui, per Google paiešką

Taip, spaudoje

Taip, savivaldybių / regioninių atliekų tvarkymo centrų ar
atliekų tvarkytojų internetinėse svetainėse

Taip, iš gaunamų lankstinukų ar informacijos, pateiktos
mokėjimo pranešimuose / sąskaitose už šiukšlių išvežimą

Taip, mokykloje ar kitoje mokymo įstaigoje

Ne, tokia informacija manęs nepasiekia

Ne, informacija sunkiai suprantama ar per sudėtingai
pateikiama

Ne, tokia informacija man neaktuali, nors ir lengvai
pasiekiama, nes atliekų rūšiavimas manęs nedomina

Kita

*Galimi keli atsakymo variantai, suma viršija 100%

Sužino iš patirties, kitų 
gyventojų;

Pasigendama reklamos 
/ daugiau informacijos 

Iš TV laidų pakankamai informacijos teigia
gaunantys 46 m. ir vyresni respondentai,
žemesnio išsimokslinimo apklaustieji
mažiausių pajamų gavėjai, rajonų centrų
ir miestelių / kaimo vietovių gyventojai.

26-35 m. respondentai ir aukščiausio
išsimokslinimo grupės atstovai dažniau
teigė, kad informacija sunkiai suprantama
ar per sudėtingai pateikiama.
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Kas galėtų būti daroma kitaip, kad paskatintų Jus rūšiuoti ir tinkamai tvarkyti buities pavojingąsias atliekas?

VEIKSNIAI, GALINTYS PASKATINTI RŪŠIUOTI (%)

N=1015
Vyrai dažniau teigia norintys, kad būtų
pateikiama daugiau informacijos, kaip tai
daryti teisingai ir kam perduoti namuose
išrūšiuotas atliekas, o moterys - įdiegtos
patogesnės šių atliekų surinkimo
sistemos.

80

13

2

8

Pateikiama daugiau informacijos, kaip tai daryti teisingai ir kam
perduoti namuose išrūšiuotas atliekas

Įdiegta patogesnė gyventojui šių atliekų surinkimo sistema

Kita

Nesiruošiu rūšiuoti šių atliekų

*Galimi keli atsakymo variantai, suma viršija 100%

Paskatintų rūšiuoti:
Didesnis specializuotų konteinerių skaičius; Patogios 
konteinerių lokacijos (prie namų, parduotuvių); Atvažiavimas 
pasiimti atliekų iš gyventojų; Užstato sistemos plėtra – tarai, 
pakuotėms, atliekoms;  Finansinis paskatinimas, mažesni 
mokesčiai; Kaimynų sąmoningumas bei sąžiningumas.



APIBENDRINIMAS
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APIBENDRINIMAS

• Bendrai, kas yra pavojingosios atliekos buityje ir kaip jas atskirti nuo nepavojingų, žino 91 proc. respondentų. Iš jų tikrai žino 38 proc., o iš dalies – 53
proc.

• Daugiausiai ar dažniausiai susidaro buitinės chemijos ir valymo priemonių likučių (62 proc.) ir kiek mažiau - senų vaistų ir medicinos priemonių (40
proc.) atliekos.

• Namų ūkyje susidariusias pavojingąsias atliekas rūšiuoja 86 proc. tyrimo dalyvių. Visas tokias atliekas rūšiuoja 39 proc., o tik dalį jų – 47 proc.
apklaustųjų.

• Beveik pusė (48 proc.) rūšiuojančiųjų pavojingąsias buities atliekas, jas nuveža į degalines / parduotuves ir kitas surinkimo vietas. Kita dažnai minima
surinkimo vieta - didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (42 proc.).

• Nerūšiuojantys pavojingas atliekas dažniausiai išmeta į konteinerį kartu su kitomis atliekomis (30 proc.). Nerūšiavimo dažniausia priežastis – tokių
atliekų nesusidarymas (29 proc.).

• Asmenys, kuriems pakanka informacijos apie pavojingųjų atliekų rūšiavimą, dažniausiai nurodė TV laidas (25 proc.) ir internetą (25 proc.) kaip
informacinius šaltinius. Neigiamai vertinusieji informacijos pakankamumą, kaip to priežastį dažniausiai nurodė, kad tokia informacija jų nepasiekia (23
proc.) arba ji sunkiai suprantama ar per sudėtingai pateikiama (14 proc.).

• Dauguma tyrimo dalyvių nurodė (80 proc.), kad tinkamai tvarkyti buities pavojingąsias atliekas juos paskatintų didesnis informacijos kiekis apie teisingą
tokių atliekų rūšiavimą.



UAB Spinter tyrimai 

info@spinter.lt

tel. 863720595

Kontaktinė 
informacija


