
 Nesiliaujame judėję į priekį! 



 2013-ieji – mūsų stiprėjimo metai 



 2013-ieji – mūsų stiprėjimo metai 

Teisingumo ministerija 

oficialiai patvirtino 

partijos  pirmininku 

išrinktą Seimo Europos 

reikalų bei Aplinkos 

apsaugos komitetų narį 

Liną Balsį. 



2013-ieji – mūsų stiprėjimo metai 



Aktyviausi mūsų skyriai – Vilniaus bei Druskininkų  



Lietuvos žaliųjų partija pasitikima vis labiau  



Žaliųjų balsas Seime buvo girdimas dar garsiau 



Esame pakeliui į Europos žaliųjų partijos šeimą 



Tęsiame bendravimą ir bendradarbiavimą su Europos 

žaliųjų partija 

Šiais metais 

aktyviai dalyvavome 

Europos žaliųjų 

partijų ir jų vadovų 

susitikimuose.  



Glaudžiai bendradarbiavome su Europos žaliaisiais 

Akimirkos iš susitikimo: http://www.youtube.com/watch?v=5dbzMgr-M64 



Dalyvavome Europos Parlamente diskusijoje apie 

aplinkosaugos teisės aktų svarbą   

Lietuvos žaliųjų partijos 

pirmininkas Linas Balsys 

dalyvavo Europos Sąjungos 

šalių parlamentarų ir 

Europos Parlamento narių 

diskusijoje apie 

aplinkosaugos teisių aktų 

svarbą bei ekonomikos 

stiprinimą.  

 



Mes už pažangų atliekų tvarkymą, kuriame 

sąvartynams nėra vietos  



Atliekų tvarkymas turi prasidėti nuo kiekvieno namų  

                               Apie mūsų siūlomą atliekų tvarkymo sistemą: http://goo.gl/9BWHGB 



... o prioritetas Lietuvoje turi būti teikiamas ne 

atliekų deginimui, o jų vengimui ir rūšiavimui 

http://www.lzp.lt/wp-content/uploads/2013/10/Lietuva_Tiesiogiai.jpg


Palaikėme bendruomenes, pasisakančias prieš neracionalius 

atliekų deginimo gamyklų projektus  

Mitingas prieš atliekų deginimo gamyklą Kaune  

Nuotr. Diena.lt  

Palaikome bendruomenes, kovojančias prieš 

Vilniaus atliekų deginimo gamyklų statybą  

Nuotr. 15min.lt  



Palaikėme žaliojo verslo iniciatyvas  



Siekėme racionalaus Valstybės požiūrio į Lietuvos 

energetiką  

Raginome Vyriausybę 

kuo greičiau pateikti 

patobulintą 

Nacionalinę 

energetikos 

strategiją be 

atominės elektrinės.  

 Praėjo metai nuo referendumo, kuriame 

Lietuvos žmonės išreiškė nepritarimą 

atominės elektrinės šalyje statyboms.  

 

 Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, Seimo 

nario Lino Balsio įregistruotos 10 įstatymų 

pataisos, galėjusios įteisinti referendume 

priimtą sprendimą,  atgulė į stalčius.  Tačiau...  

 

MES NEPASIDAVĖME! 
 

 

 

Nuotr. Delfi.lt  



Energetikos ministerijai pasiūlyta Nacionalinė 

energetikos strategija be atominės elektrinės  

Nuolat raginame Lietuvos Vyriausybę atsižvelgti į žmonių referendume išsakytą nuomonę ir 

rinktis žaliąjį kelią – atsinaujinančią energetiką.  



Aktyviai siekėme, kad žalioji energetika netaptų 

politinių ambicijų ir verslo interesų įkaite 

Pateikėme siūlymus, kaip turėtų būti elgiamasi su „saulės burbulu“. Raginome Vyriausybę neskubėti 

stabdyti paraiškų priėmimo mažoms saulės energijos jėgainėms statyti, o kovoti su didžiaisiais saulės 

elektrinių statytojais, kurie apsimeta mažaisiais, bei keisti rėmimo tvarką.  

solarledlightmanufacturer.com 



Padėti pamatai pigesnei šilumos ir elektros gavybai 

iš biokuro  



Raginome Vyriausybę priimti vartotojams palankius 

sprendimus energetikoje 



Skleidėm ir sėmėmės žinių apie žaliąją energetiką 

 LŽP pirmininkas Linas 

Balsys ir Energetikos 

komiteto pirmininkas 

Martynas Nagevičius 

skaitė pranešimus 

Vokietijoje, 

tarptautinėje 

konferencijoje 

„Žaliasis augimas 

Baltijos jūros regione“.  

EUFORES ir Seimo 

komitetų rengtame 

seminare „Kokių 

galimybių Lietuvai atveria 

atsinaujinantieji 

energijos ištekliai?“ 

Martynas Nagevičius 

kalbėjo apie biokuro 

panaudojimo 

perspektyvas Lietuvoje.   



Buvome ir esame įsitikinę: atominėms elektrinėms 

šalia Lietuvos – ne vieta  

Atominės elektrinės neturi būti statomos nei Astrave, nei Kaliningrade, nei 

Visagine.  



 

Buvome ir esame įsitikinę: atominėms elektrinėms 

šalia Lietuvos – ne vieta  



Štai taip minėjome Černobilio atominės elektrinės 

avarijos metines  

Nuotr. Balsas.lt  



Aktyviai gynėme ir atstovavome žmonių, o ne skalūnų 

pramonės interesus  



Aktyviai gynėme ir atstovavome žmonių, o ne skalūnų 

pramonės interesus  

http://www.lzp.lt/wp-content/uploads/2013/10/DSCF7032.jpg


Palaikėme žaliojo transporto idėjas  

Velomaratonas 2013 

Esame įsitikinę: 

šiuolaikiška dviratė 

transporto 

priemonė turi tapti 

svarbia miesto 

transporto 

sistemos dalimi! 

 



Palaikėme žaliojo transporto idėjas  

 Metro išspręstų Vilniaus 

oro taršos problemą, 

pagerintų susisiekimą su 

tolimesniais 

mikrorajonais.  

 

 Šiandien pagrindinis oro 

teršėjas Vilniaus mieste  – 

automobilių transportas. 



Aktyviai palaikėme žaliojo transporto idėjas  

Seime aptariant „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą 

Mums labai svarbu, kad šis projektas ne tik pagerintų Lietuvos susisiekimą su 

kitais Europos miestais. Šis projektas taip pat yra laikomas ir efektyvia 

priemone mažinant CO2 emisiją.  

Nuotr. Seimo spaudos tarnyba  

http://www.lzp.lt/wp-content/uploads/2013/12/Nuotraukos-O.-Posa%C5%A1kovos-Lietuvos-Respublikos-Seimo-kanceliarija_.jpg


Pateikėme sprendimus, padėsiančius kurti saugesnę 

visuomenę 



Nepritarėme absurdiškiems įstatymų projektams   

Nepritarėme Gyvūnų  

gerovės ir apsaugos 

įstatymo pataisoms, 

kuriomis siekta įteisinti 

galvijų skerdimą jų 

neapsvaiginus.   

Nepritarėme Miškų 

įstatymo pataisoms, 

kuriomis leista didinti 

gyvenamąsias teritorijas 

miškų sąskaita, plėsti 

karjerus bei kasti po 

mišku esančias 

iškasenas. 



Nepritarėme absurdiškiems įstatymų projektams  

 

Nepritarėme Seime gegužės mėnesį 

priimtoms Žemės gelmių įstatymo 

pataisoms, leidžiančioms palikti ir 

laidoti žemės gelmėse toksiškas ir 

radioaktyviąsias medžiagas 

neribojant jų kiekio. 

 

 Dėl šio įstatymo Lietuvos žaliųjų 

partijos pirmininkas Linas Balsys 

inicijavo Seimo narių kreipimąsi į 

Konstitucinį Teismą. 

 

 

 



Stengėmės padėti besikreipiantiems ir patys 

sėmėmės įkvėpimo iš progresyvių tautiečių 

Lietuvos žaliųjų partijos 

pirmininkas Linas Balsys šiais 

metais dalyvavo apie 80 

susitikimų su gyventojais 

rinkiminėje apygardoje bei 

visoje Lietuvoje; 

 

 37 kartus kreipėsi į 

Lietuvos Respublikos 

valstybines institucijas dėl 

gyventojų problemų 

sprendimo.  

Susitikome su ūkininku Stanislovu iš Rietavo, 

kuris gamina biokuro žaliavą ir taip prisideda 

prie savo gyvenvietės apšildymo.  



Prisidėjome prie oro taršos Pilaitėje mažinimo  

 

 Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas 

Linas Balsys inicijavo Seimo Aplinkos 

apsaugos komiteto parlamentinę 

kontrolę dėl oro užterštumo ir 

sudėtingų eismo sąlygų Šiaurinės 

Pilaitės teritorijoje.   

 

 Po inicijuotos parlamentinės 

kontrolės paaiškėjo, jog Pilaitėje 

esančioje Varnės gatvėje kietųjų 

dalelių koncentracija 3,6 karto viršija 

leistiną normą. Pastatyti eismą 

ribojantys ženklai leido šią taršą 

sumažinti.  

Nuotr. Grynas.lt 

Taip atrodė Varnės gatvė Pilaitėje 

pravažiavus ja sunkiajam transportui.  



Rūpinomės žmonių saugumu  

Laurynas Okockis  

 Lietuvos žaliųjų partijos 

Druskininkų skyriaus pirmininkas 

Laurynas Okockis kreipėsi į 

Druskininkų savivaldybės 

vadovus dėl neuždengtų šulinių 

bei kitų nesaugių kurorto vietų.  

 

 Nors paviešinus šią problemą 

žiniasklaidoje susilaukta 

savivaldybės atstovų 

nepasitenkinimo, tačiau ledai 

pamažu pradeda judėti: pradėti 

darbai, tvarkomi apleisti šuliniai.  



Ėmėmės veiksmų pažaboti miškus žalojančius 

keturračių motociklų vairuotojus  

Nuotr. Valstietis.lt  

Kova su miškų niokotojais dar 

nebaigta! Laukite tęsinio...  



Kvietėme visuomenę prisijungti prie mūsų 

aplinkosauginių ir pilietinių iniciatyvų  

Minėdami Žemės dieną Trakų r., 

Varnikų pažintiniame take kartu su 

rajono mokyklų jaunųjų miško 

bičiulių nariais kėlėme inkilus.  

Artėjant pavasariui rūpintis 

paukščiais vaikus mokė ir 

Lietuvos žaliųjų partijos  

Druskininkų skyriaus nariai.  



Kvietėme visuomenę prisijungti prie mūsų 

aplinkosauginių ir pilietinių iniciatyvų  

Raginome žvejus žvejoti atsakingai. 

Žvejų parduotuvėse, šalia Druskininkų 

vandens telkinių dalijome gaires, kokiu 

metu, kokias žuvis draudžiama žvejoti. 

Gaires pateikėme ir  elektroniniame 

pavidale.  

Trakų miškų urėdijos 

Ropėjos girininkijoje 

atsodinome iškirstą mišką. 



Kvietėme visuomenę prisijungti prie mūsų 

aplinkosauginių ir pilietinių iniciatyvų  

Minėdami Pasaulinę 

aplinkos apsaugos dieną  

kvietėme vartoti 

atsakingai. 

Palaikėme „Greenpeace“ akciją 

prieš „Gazprom“ planuojamus 

veiksmus Arktyje“. Kreipėmės į 

Rusijos ambasadą Lietuvoje 

ragindami išleisti  į laisvę įkalintus 

aktyvistus.  

 



Švietėme augančią kartą būti atsakingais 

Druskininkų mokyklų mokinius bei Alytaus vaikų globos namų auklėtinius, 

bendradarbiaudami su Lietuvos ornitologų draugija, švietėme apie gamtosaugą.   



Kvietėme visuomenę prisijungti prie mūsų 

aplinkosauginių ir pilietinių iniciatyvų  

Nuotr. Grynas.lt  

Kvietėme Trakų r., Varnikų pažintiniame take 

kartu su mumis pasitikti Kalėdas atsakingai. 

Puošėme miške eglutę gamtos gerybėmis, 

pildėme ėdžias žvėreliams... 

Rinkome miške šakas, kurios bus 

panaudojamos biokurui ir prisidės 

apšildant Trakų miestą.  



Norite sužinoti daugiau?  

Sekite naujienas apie mūsų veiklą 

  Užsiregistruokite ir 

gaukite naujienlaiškį 

apie mūsų veiklą, 

žaliąją politiką 

Lietuvoje, įstatymų 

pokyčius, būsimus 

projektus, renginius, 

socialinę atsakomybę 

ir kitas žalias 

naujienas.  

www.zaliasislaiskas.lt www.lzp.lt   Facebook: Lietuvos Žaliųjų Partija  

   Sekite mus 

socialiniame tinkle 

Facebook. Skaitykite 

aktualiausias 

naujienas, 

diskutuokite.  



Visada laukiame veiklių ir entuziastingų žmonių 

Susisiekite su mumis: administracija@lzp.lt   



Norite su mumis susisiekti?  

Žiniasklaidai kreiptis: 

 

Sonata Dirsytė  

 

Tel. nr.: 865746432 

 

sonata.dirsyte@zaliojipolitika.lt 


