
 

 

Gerbiami Lietuvos žaliųjų partijos nariai,  

Dėkoju už šį šeštadienį suvažiavime išreikštą pasitikėjimą ir man patikėtą vadovavimą 

Lietuvos žaliųjų partijai. Priimu šias pareigas su didele atsakomybe. Esu partijos steigėjas, aktyviai 

dalyvauju jos veikloje nuo pirmųjų jos užuomazgų, todėl partijos problemos, siekiai, žmonės man 

yra gerai žinomi.   

Lino Balsio vadovavimo Lietuvos žaliųjų partijai metai padėjo partijai „atsistoti ant kojų“ jai 

sunkiu laikotarpiu, tapti matomai, reitinguojamai šalia kitų Lietuvos politinių partijų. Lino, kaip 

Lietuvos Respublikos Seimo nario, dėka buvome gerai reprezentuojami viešojoje erdvėje,  galėjome 

spręsti ir kelti viešai problemas, kurios per pastaruosius metus buvo itin aktualios: skalūninės dujos, 

atominė energetika ir t.t.  

Gerbiu Lino apsisprendimą visą savo dėmesį skirti darbui su rinkėjais bei parlamentinei veiklai 

ir nuoširdžiai dėkoju už ketverių metų darbą partijos labui. Noriu patikinti, jog Lino pasitraukimas 

iš partijos vadovo pareigų tikrai nesumažins partijos bendradarbiavimo su Seimo nariu. Sieksime 

dar labiau koordinuoti ir stiprinti bendrą darbą, kad būtų įgyvendinti svarbiausi mūsų rinkimų 

programos siekiai. Kviečiu prie to prisidėti ir Jus, visus Lietuvos žaliųjų partijos narius. Pasirinkite 

Jums aktualias programos nuostatas, inicijuokime partijos viduje darbo grupes (padėsime sukviesti 

žmones, kurie taip pat domėsis klausimu, su kuriuo norite dirbti) ir kartu ruoškime įstatymo 

projektus, pozicijas, komentarus Lietuvos žaliųjų partijos Seimo nariui Linui Balsiui.  

Mano, kaip Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, pagrindiniai uždaviniai bus Lietuvos žaliųjų 

partijos tolesnis stiprinimas, vystymas, skyrių plėtra ir naujų narių pritraukimas. Mano turimi ryšiai 

Lietuvoje ir užsienyje, tikiuosi, padės partijai toliau formuojant ir vystant jos politinę programą, 

atneš naujų idėjų ir suteiks galimybę pasiūlyti naujų darnių sprendimų Lietuvos žmonėms. 

Pastarieji rinkimai parodė, jog dar turime stiprinti skyrius, kurti juos tuose regionuose, kur jų 

neturime, kad galėtume pilnu pajėgumu dalyvauti savivaldos rinkimuose. Kai kurie skyriai jau 

išbandė save savivaldos rinkimuose, o ši patirtis, tikiu, padės dar geriau pasiruošti artimiausiems 

rinkimams, vyksiantiems 2019 metais.  



Prašysiu Jūsų pagalbos ir įsitraukimo į aktyvesnę skyrių veiklą, pagalbą plečiant skyrius, 

ieškant naujų, aktyvių žmonių, kuriems būtų artimos mūsų idėjos ir kurie norėtų dirbti su Lietuvos 

žaliųjų partija dėl bendro tikslo – švaresnės aplinkos, didesnės socialinės gerovės, skaidresnės 

politikos.  

 

Pagarbiai 

Remigijus Lapinskas 

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas 

    

 


