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Bus siūloma nutraukti sutartis su įsipareigojimų nevykdančiais atliekų vežėjais

Klaipėdoje brangs viešasis transportas

Praėjęs šventinis laikotarpis pažėrė ne tik smagių
atokvėpio akimirkų, bet ir gausesnius komunalinių atliekų srautus, kurie neišvengiami padidėjus
vartojimui. Todėl paskutinės 2007-ųjų savaitės šių
atliekų vežėjams tapo savotišku egzaminu, kaip jie
vykdo savo sutartinius įsipareigojimus savivaldybėms.

Klaipėdos vežėjai griebiasi už galvų: kurui pabrangus kone dvigubai daugiau nei planuota, jie teigia
esą priversti ne vėliau kaip iki kovo 1-osios dar
labiau didinti kainas.
Prieš tris savaites viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“, planuodama šiųmetinį biudžetą
ir reaguodama į kuro akcizų didinimą, paskaičiavo,
jog dėl padidėjusių sąnaudų pritrūks 3,7 mln. Lt.
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Šiaulių arenos kūrėjams – Aplinkos ministerijos apdovanojimas

Teršalų normos: Komisija neįtiko niekam

Šiais metais pirmasis Aplinkos ministerijos apdovanojimas už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir
architektūros srityse paskirtas Šiaulių miesto Aukštabalio multifunkcinio komplekso (Šiaulių miesto
arenos) kūrėjams: projekto vadovui, autoriui
architektui Eugenijui Miliūnui, projekto autoriams –
architektams Gintarui Balčyčiui, Algimantui Bubliui,
Algimantui Černiauskui ir Linui Tuleikiui.
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Balio susitarimas: konkrečių įsipareigojimų
link
Europos Parlamento delegacija neseniai grįžo
iš Balyje vykusios klimato kaitos konferencijos.
Pirmadienį kartu su kolegomis iš EP Klimato kaitos
komiteto jie aptarė Balio susitikimo išdavas. Ar po
aršių derybų dramatiškame susitikime patvirtintas
Balio veiksmų planas – susitarimas susitarti – pateisino Europos Parlamento lūkesčius? Skaitykite
europarlamentarų nuomones.
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Praėjusios savaitės trečiadienį Europos Komisija
(EK) pasiūlė skirti baudas tiems automobilių gamintojams, kurie nesugebės iki 2012-ųjų sumažinti
anglies dvideginio (CO2) kiekio savo gaminamų
modelių išmetamosiose dujose iki 120 gramų
vienam kilometrui.
Siūloma 2012 metais tokiems automobilių pramonės milžinams skirti 20 eurų baudą už kiekvieną
leistiną ribą viršijantį gramą, o iki 2015 metų baudą
padidinti iki 95 eurų už gramą. 2013 metais ji siektų
35 eurus, 2014-aisiais - 60 eurų.
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Kaminai ir druska teršia orą
Spustelėjus šaltukui, iš kaminų intensyviau pradėjus rūkti dūmams, o ant gatvių pabirus druskai,
tenka kvėpuoti užterštu oru.
Kietųjų dalelių koncentracija ore Klaipėdoje ir
kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose leistiną
ribą viršijo dar gruodžio pabaigoje. Ore tvyrojo
10 mikronų skersmens dalelės, kurios patenka į
žmogaus plaučius.
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