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Lietuva jungiasi prie pasaulinės taršos leidi-
mų prekybos sistemos

Šiemet startuos nauja prekybos taršos leidimais 
sistema, kuri atvers Lietuvos įmonėms kelią į 
viso pasaulio šalių rinką. „Nauja sistema Lietuvos 
įmonėms atvers naujas galimybes prekiauti taršos 
leidimais ne tik su Europos Sąjungos šalimis, bet 
ir su Japonija, Kanada, Naująja Zelandija, Rusija 
ir kitomis prie Kioto protokolo prisijungusiomis 
valstybėmis“, - teigė LAAIF Klimato kaitos skyriaus 
vedėja Jolanta Žaltkauskienė.
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Japonija ir Europa – bendroje kovoje su 
klimato kaita

EP pirmininko darbo vizito Japonijoje metu dau-
giausia dėmesio skirta klimato kaitos, kultūrinio 
dialogo ir abipusių santykių klausimams. Vasario 
5-8 d. H.-G. Pötteringo vizitą Japonijoje vainikavo 
audiencija pas imperatorių Akihito. EP pirmininkas 
taip pat susitiko su premjeru Yasuo Fukuda, parla-
mentarais, Keio universiteto akademine bendruo-
mene bei pagyvenusiais žmonėmis.
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Ar biodegalai - išsigelbėjimas?

Ekspertai baiminasi, kad nauji Europos Komisijos 
sprendimai, įpareigojantys valstybes mažinti 
anglies dvideginio išmetimą ir geriau panaudoti 
atsinaujinančius išteklius, gali neigimai paveikti 
Europos konkurencingumą pasaulyje. Europos 
Komisijos pirmininkas Jose Manuelis Barroso 
ragina ES šalis mažinti anglies dvideginio išmetimą, 
tobulinti prekybos taršos leidimais sistemą (ETS) ir 
didinti biodegalų sunaudojimo kiekį.
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Kovoje prieš sąvartyną Kazokiškes parėmė 
JT 

Prieš Vilniaus apskrities sąvartyną protestojanti Ka-
zokiškių bendruomenė pasiekė užtarimą viename 
Jungtinių Tautų Organizacijos komitete.

JTO Orhuso konvencijos priežiūros komitetas 
konstatavo, kad Lietuvos Respublika nevykdė savo 
įsipareigojimų įtraukti visuomenę priimant spren-
dimus dėl Kazokiškių sąvartyno sprendimo..
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Nacionalinei darnaus vystymosi strategijai 
matuojamas naujas drabužis  

Vasario 12 d., Nacionalinė darnaus vystymosi komi-
sija, kuriai vadovauja Ministras Pirmininkas Gedimi-
nas Kirkilas, iš esmės pritarė Nacionalinės darnaus 
vystymosi strategijos pakeitimams. Šio strateginio 
dokumento pakeitimo projektą parengė Aplinkos 
ministerija. Jis, kaip sutarė Komisijos nariai, bus 
papildytas per posėdį išsakytais pasiūlymais – dėl 
miestų plėtros, teritorijų vystymo – ir maždaug po 
mėnesio pateiktas Vyriausybei svarstyti.
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Lietuvos gelmėse – dideli geoterminės 
energijos ištekliai

Vasario 12 d., sostinės viešbutyje „Le Meridien 
Villon“ vyko tarptautinė geoterminiams energijos 
ištekliams skirta konferencija. Jos dalyviai – 31 
valstybės mokslininkai ir stambių energetikos kom-
panijų specialistai – aptarė šių išteklių naudojimo 
problemas ir galimybes. Taip pat buvo apibendrinti 
dvejus metus vykdyto projekto geoterminių siste-
mų inovacijoms Europoje skatinti rezultatai.
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