
Naujienlaiškis
2007 m. Nr. 4

Lietuva rengia specialų klimato kaitos 
įstatymą

Vyriausybė su kilmato permainomis siūlo grumtis 
specialiu įstatymu. Trečiadienį ji patvirtino Klimato 
kaitos įstatymo koncepciją.
Su pastangomis švelninti klimato kaitą susijusius 
santykius Lietuvoje kol kas reguliuoja tik atskiri 
teisės aktai. 
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Šiais metais siekiama modernizuoti dau-
giau kaip 300 daugiabučių namų

Aplinkos ministerija informuoja, kad valstybės 
remiama Daugiabučių namų modernizavimo 
programa įsibėgėjo ir šiais metais tikimasi pasiekti 
įspūdingų rezultatų. Būsto ir urbanistinės plėtros 
agentūroje yra patvirtinti 307 projektai, į kuriuos 
numatoma investuoti 415 mln. litų. Pagal šiuos 
projektus daugiabučių namų atnaujinimui numaty-
ta 177 mln. Lt valstybės parama.
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J. Barroso grasina importui taikyti teršalų 
mokestį

Europos Komisijos vadovas Jose Manuelis Barroso 
pagrasino importui taikyti teršalų mokestį, jei JAV 
nesutiks prisijungti prie pasaulinės klimato kaitos 
sutarties. Tokius ketinimus jis išsakė susitikęs su 
Londono verslininkais, skelbia BBC.
J. M. Barroso aiškina, jog šitaip Europoje gali pri-
reikti saugoti tokius energijai imlius sektorius kaip 
aliumino, plieno ar cemento gamyba.
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Verslo kontaktai besidomintiems atsinauji-
nančiais energijos šaltiniais

Lietuvos ekonominės plėtros agentūra kartu su 
partneriais 15-oje Europos šalių kovo 4-7 dienomis 
organizuoja verslo misiją į Welse (Austrija), kurios 
metu vyks kontaktų mugė PAVE Wels 2008 „Rene-
wable energy & Energy efficiency“ („Atsinaujinanti 
energija ir energijos efektyvumas“) bei paroda 
„Energiesparmesse Wels“.
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Ispanijos vyriausybė skelbia kovą plastiki-
niams maišeliams 

Ispanijos vyriausybė pareiškė, kad didins dėmesį 
aplinkos apsaugai ir mėgins sumažinti šalyje nau-
dojamų plastikinių maišelių skaičių, kuriuos dabar 
kiekvienas klientas betkurioje parduotuvėje gali 
gauti nemokamai.
Statistiškai per metus Ispanijoje sunaudojama 
maždaug 10 mlrd. plastikinių maišelių ir tik 10 proc. 
iš jų yra perdirbama.
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Klimato kaitos mažinimui – dar didesnės 
pastangos

Nuo sausio 15 d. Aplinkos ministerijos Aplinkos 
kokybės departamente įkurtas naujas Klimato 
kaitos skyrius. Naujasis padalinys bus atsakingas 
už klimato kaitos politikos formavimą, tarptautinių 
įsipareigojimų vykdymą, atstovaus mūsų šalį tarp-
tautiniuose ir ES forumuose formuojant nacionali-
nę klimato kaitos politiką.
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