LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIJOS
VEIKLOS PRIORITETAI
MISIJA
Įtvirtinti pagarbą žmogui ir gamtai
kaip šalies vystymosi pagrindą.

VIZIJA
Lietuva – šalis, kurioje teršti ir naikinti gamtinę aplinką yra ekonomiškai
nenaudinga ir socialiai nepriimtina; kurioje bendruomeniškumas ir visuomenės
iniciatyvos yra sprendimų priėmimo pamatas; kurioje pagrindinis valstybės tikslas
yra augti ne didinant perteklinį vartojimą, o sudarant sąlygas įgyti kokybišką
išsilavinimą ir gyventi aktyvų, sveiką ir laimingą gyvenimą.

VERTYBĖS
Pagarba žmogui ir gamtai
Bendruomeniškumas ir
dalyvaujamoji demokratija
Socialinis teisingumas

10 PAGRINDINIŲ TIKSLŲ

KITAME PUSLAPYJE

TIKSLAS
Klimatui draugiška Lietuva
2030 m.

2045 m.

Visa Lietuvoje suvartojama
elektra pagaminta iš AEI

Bendras šiltnamio efektą
sukeliančių dujų balansas yra
neigiamas

Kuriamos naujos
aplinkai draugiškos
darbo vietos,
užtikrinamas
užimtumas visuose
šalies regionuose

2040 m.

Lietuva tampa klimatui
neutralia valstybe

TIKSLAS
Gyvenimas
be atliekų
Lietuva be atliekų
Įgyvendinama žiedinė
ekonomika

TIKSLAS
Gerovės valstybė
Valstybės vystymosi kryptis
paremta Šiaurės šalių gerovės
valstybės modeliu.
Jis taikomas tiek mokesčių, tiek
socialinės apsaugos, tiek viešųjų
paslaugų srityse. Taip pat
siekiant užtikrinti darbo ir laisvo
laiko balansą.

2040 m.

TIKSLAS

Viešieji finansai
bendram gėriui
Visiškai apmokestinama taršą
sukelianti veikla

Subsidijos ir lengvatos skiriamos
tik verslams ar veikloms, kurie
prisideda prie viešųjų paslaugų ir
gėrybių gausinimo

TIKSLAS
Demokratija
aplink mus
Visuose sprendimų priėmimo
lygmenyse ir visuose veiklos
sektoriuose vadovaujamasi
demokratijos principais.

TIKSLAS
Duomenys pagrįstiems sprendimams
Valstybės sprendimų priėmimas – atviras, pagrįstas
duomenimis ir įrodymais.
Valstybės renkami duomenys – atviri visuomenei.

Valstybės institucijos naudoja atviro kodo technologijas.
Asmeniniai duomenys saugomi kaip asmens nuosavybė.

TIKSLAS
Investicijos į mokslą
ir sveikatą
Lietuva – šalis, kurioje valstybės
prioritetinės investavimo sritys yra
išsilavinimas, mokslas bei žmonių
sveikata.

TIKSLAS

Laisvė būti savimi
Lietuva, kurioje kiekvienas
yra laisvas būti savimi, kol
tai dera su kitų teisėmis.

TIKSLAS
Laiminga Lietuva

TIKSLAS
Pagarba gamtai

Pasaulio laimės indekse Lietuva
rikiuojasi pirmajame šalių
dešimtuke.

Gamtos ir gyvūnų teisės yra
aiškiai įtvirtintos ir ginamos.

Nuo mūsų pačių priklauso,
ką paliksime ateities
kartoms
Ieva Budraitė

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė

PRISIJUNK PRIE MŪSŲ IR TAPK POKYČIŲ DALIMI!

Prisijunk prie
skyriaus savo
gyvenamojoje vietoje

Užpildyk
nario anketą
Pritari mūsų vertybėms ir tikslams?
Turi idėjų, kaip dar galime žalinti
Lietuvą? Prisijunk prie mūsų!
Partijos interneto svetainėje
www.lzp.lt rasi nario anketą. Užildyk
ją ir atsiųsk el. paštu
administracija@lzp.lt.

Gavę nario anketą pakviesime tave į
artimiausią skyriaus arba partijos
Valdybos susirinkimą, kur
patvirtinsime tavo kandidatūrą.
Jei tavo gyvenamojoje vietoje mūsų
skyriaus nėra, sutelk 10 bendraminčių
komandą ir drauge jį įkursime.

Įsitrauk į partijos
komitetų ir darbo
grupių veiklą
Partijoje veikia daugiau nei 10
komitetų ir darbo grupių, kuriose savo
srities ekspertai analizuoja aktualius
iššūkius ir siūlo sprendimus, kaip juos
spręsti politiniu lygiu. Visi partijos
nariai kviečiami dalyvauti komitetų
veikloje.

Pretenduok į partijos
valdymo organus
Partijoje veikia trys pagrindiniai
valydmo organai, kurie priima
svarbiausius sprendimus ir formuoja
partijos poziciją įvairiais klausimais.
Kas dvejus metus renkamas partijos
pirmininkas, Tarybos ir Valdybos
nariai. Gali tapti vienu iš jų!

ŽALIESIEMS REIKIA TAVĘS
Turi klausimų? Susisiekime:
administracija@lzp.lt

www.lzp.lt

(8-5) 213 1353

@Lietuvoszaliujupartija

