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Pradedama įgyvendinti „Švaraus dangaus“ 
iniciatyva

„Švarus dangus“ (angl. „Clean Sky“) – tai bendra 
viešojo ir privačiojo sektoriaus iniciatyva, kuria 
siekiama kurti ekologišką, inovacinį ir konkuren-
cingą oro transportą. Aviacijos sektorius turi įveikti 
milžiniškas problemas.Šiuo metu orlaiviai išmeta 
3 % visų šiltamio efektą sukeliančių dujų, tačiau ši 
šiltnamio dujų dalis gali smarkiai išaugti, nes oro 
eismas nuolat intensyvėja.

Plačiau »

Automobilių spūstys nuodija sostinę

Pasaulio didmiesčių baubas – užterštas oras – ka-
muoja ir Vilnių. Žmonės kaukių dėvėti dar neragi-
nami, bet prie judrių gatvių tapo pavojinga.
Kvėpuojant užterštu oru padidėja tikimybė susirgti 
astma, vėžiu, bronchitu, sinusitu, kitomis ligomis. 
Labiausiai užterštos Geležinio Vilko, Kalvarijų, 
Ukmergės gatvės, o pats juodžiausias taškas – 
autobusų stotelė Kareivių gatvėje, kur oro tarša 
normą viršija net 65 kartus.
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Žurnalistams – konkursas alternatyvios 
energijos tematika

Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ir Lietuvos 
žurnalistų sąjunga kviečia žurnalistus dalyvauti 
konkurse alternatyvios energetikos tematika – „Ža-
lioji energija Lietuvoje: problemos ir perspektyvos 
2008“.
Jau trečius metus organizuojamas konkursas su-
domina vis daugiau įvairių žiniasklaidos priemonių 
atstovų. Tai dar kartą patvirtina, kad aplinkos ap-
sauga šiuolaikinei visuomenei – ypač svarbi tema.
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Londone iš vilkikų imamas didelis ekologi-
nis mokestis 

Kovodamas su oro tarša, vienas labiausiai užterštų 
pasaulio miestų Londonas nuo pirmadienio riboja 
vilkikų eismą. Norėdamos įvažiuoti į nustatytą 
zoną, labiausiai teršiančios transporto priemonės 
turi sumokėti beveik tūkstančio litų mokestį per 
dieną. Tai viena griežčiausių gamtosauginės kon-
trolės sistemų, veikiančių miestuose.
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Aplinkosaugai skirtos lėšos įsisavinamos 
sparčiau 

Aplinkos projektų valdymo agentūros duomenimis, 
iki praėjusių metų pabaigos jau buvo panaudota 
78,9 mln. Lt arba 66 proc. visų Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) ir valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamiems aplinkosaugos projektams skirtų 
lėšų. Kitos programos - Sanglaudos fondo ir valsty-
bės biudžeto - lėšomis finansuotiems projektams iš 
1,973 mlrd. Lt skirto biudžeto panaudota 982 mln.
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Prezidentas pabrėžė Lietuvos ir Švedijos 
bendradarbiavimo energetikos ir aplinko-
saugos srityse svarbą

Trečiadienis, vasario 6 d. (Vilnius). Lietuvos Respu-
blikos Prezidentas Valdas Adamkus priėmė Švedi-
jos vicepremjerę bei Energetikos ir verslo ministrę 
Maud Olofson.
V.Adamkus ir M.Olofson aptarė Lietuvos – Švedijos 
elektros tilto projekto eigą, Baltijos jūros regiono 
aplinkosaugos problemas ir Šiaurės dujotiekio 
„Nord Stream“ keliamą grėsmę Baltijos jūros 
ekosistemai.
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