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Būsto pokyčiai – siekiai ir rezultatai
Kaip sekasi įgyvendinti Lietuvos būsto strategiją,
gruodžio 14 dieną aptarė į Aplinkos ministerijos sukviestą konferenciją susirinkę valstybės institucijų,
savivaldybių, daugiabučių namų savininkų bendrijų, bankų, verslo bendruomenės, nevyriausybinių
organizacijų atstovai.
2005 m. pabaigoje buvo pradėta vykdyti valstybinė
Daugiabučių namų modernizavimo programa, kurią planuojama įgyvendinti iki 2020-ųjų. Per tą laiką
numatoma modernizuoti 70 proc. visų daugiabučių, pastatytų iki 1993 metų.
Plačiau »

Pramonė siekia dialogo su aplinka
Kokie pokyčiai dėl klimato kaitos laukia šalies
verslo įmonių ir kaip prisitaikyti prie tų pokyčių,
kaip suderinti laisvos rinkos siekius ir aplinkosaugos reikalavimus, kaip remti „žaliąsias“ iniciatyvas
– šiais klausimais diskutavo gruodžio 12 dieną
Vilniuje vykusios tarptautinės verslo konferencijos
„Pramonės dialogas su aplinka“ dalyviai.
Plačiau »

Planetos klimatas priklauso nuo valstybių
sutarimo veikti kartu
Šią savaitę vykstančioje Jungtinių Tautų klimato
kaitos konvencijos šalių konferencijoje Balyje
(Indonezija) svarstomi nauji pasaulio valstybių
įsipareigojimai atmosferos taršai mažinti. Vienas
pagrindinių tokių įsipareigojimų, kurį siekiama priimti konferencijoje, - pradėti derybas tarp valstybių
dėl tikslų po 2012 metų (po taip vadinamo Kioto
protokolo periodo).
Plačiau »

Valstybės turės mažinto oro taršą
Antradienį Europos Parlamentas patvirtino antrojo
svarstymo ataskaitą dėl oro kokybės gerinimo
direktyvos. Šiuo klausimu pasiektas sutarimas su ES
Taryba, todėl nebeliko kliūčių direktyvos įsigaliojimui.
Kaip ir dabar, oro kokybė turės būti reguliariai
matuojama visoje šalies teritorijoje – didesniuose
miestuose (turinčiuose bent 250 tūkst. gyventojų), taip pat kaimo vietovėse bent kas 100 tūkst.
kvadratinių kilometrų.
Plačiau »

Paaiškėjo „žaliosios“ energijos dokumentinio kino akademijos moksleiviams „Vanduo
ir vėjas – mūsų išlikimui” nugalėtojai
Oficialia peržiūra Anykščių kultūros centre pasibaigė dokumentinio kino konkursas moksleiviams
„Vanduo ir vėjas – mūsų išlikimui“. UAB „Renerga“
inicijuotame dokumentinio trumpametražio filmo
kūrimo „žaliosios“ energijos tema konkurse dalyvavo keturios Anykščių, Darbėnų ir Senosios Įpilties
gimnazijos ir mokyklos.
Plačiau »

Europos Komisija priėmė politinį dokumentą dėl prisitaikymo prie klimato kaitos
Aplinkos ministerija pristatė LR Seimui Europos
Sąjungos politinį dokumentą Žaliąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos Europoje – galimi
ES veiksmai“.Tai pirmas toks ES dokumentas šioje
srityje. „Žalioji knyga“ paremta Europos klimato
kaitos programos darbu ir tyrinėjimais.
Plačiau »
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