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Kai skaitysite šį „Europos spalvų“ numerį, už lango jau bus gruodis. Tiesa, 
veikiausiai be sniego, nes juo žiemos mus palepina vis rečiau. O juk prisi-
mindami vaikystę kiekvienas galėtumėm pasakyti, kad žiemos tada buvo 
ilgesnės, šaltesnės ir džiaugsmingesnės – su pasivažinėjimais rogutėmis, 
sniego senių lipdymais, pačiūžomis... Aišku, vaikystę esame linkę idealizuoti, 
bet net ir sentimentai negali paslėpti fakto, kad žiemos šiandien – kur kas 
mažiau žiemiškos nei anksčiau. Tai sukelia pagrįstą nerimą dėl klimato kaitos 
ir, nepabijokime skambios formuluotės, žmonijos ateities.

Galime pasidžiaugti bent jau tuo, kad pasaulio lyderiai, rodos, pagaliau be 
išlygų patikėjo globalinio atšilimo keliamomis grėsmėmis ne tik gamtai, 
bet ir žmogui. Apie tai jau kalba ne tik maža saujelė žaliųjų aktyvistų ir 
mokslininkų, kaip kad buvo dar prieš penkerius metus.

Tačiau to nepakanka. Kalbėti yra viena, laikytis žodžio ir deklaruotų gražių 
idėjų – visai kas kita. 2009-ųjų gruodis dar kartą parodys, kaip pasaulio ly-
deriams sekasi tą daryti. Kopenhagoje vyks vienas svarbiausių klimato kaitai 
skirtų susitikimų pastaraisiais metais. Jame realias galias turintys politikai tar-
sis, kokių priemonių ir kada imtis. Deja, daugelis signalų rodo, kad kardinalių 
žingsnių ir apčiuopiamų rezultatų pasiekti ir vėl nepavyks. Apie tai, ko galime 
laukti iš Kopenhagos, šiame numeryje parengėme specialų straipsnį.

Stebėdami globalius, didelės reikšmės įvykius, neturime pamiršti ir kiek 
mažesnių naujienų, kurių lapkritį buvo kaip niekad gausu. Štai lapkričio 9 
dieną paminėjome Berlyno sienos griūties 20-tąsias metines. Mums – gyve-
nusiems anapus sienos, skyrusios nuo demokratinių vertybių pasaulio – ši 
data ypač svarbi. Todėl ją prisiminsime straipsnyje „Naktis, kai krito geležinė 
uždanga“.

Taip pat praėjęs lapkritis liks pažymėtas ir Europos Sąjungos (ES) istorijoje. 
Bendrija, įgyvendindama Lisabonos sutartyje numatytus žingsnius, pirmą 
kartą išrinko du naujus aukščiausio rango pareigūnus – prezidentą ir už 
bendrą užsienio politiką atsakingą atstovą, neformaliai vadinamą ES užsienio 
reikalų ministru. „Europos spalvose“ pristatysime, kokios asmenybės pasitiks 
pirmuosius iššūkius šiuose postuose. 

Taip pat nenutolstame nuo dalykų, kurie yra arčiau Lietuvos. Vėl kalbėsime 
apie Baltijos jūros regioną bei jo ateitį – šia tema lapkritį vyko mano inicijuo-
ta konferencija. Tuo pačiu prisiminsime „Nord Stream“ projektą, dėl kurio 
poveikio aplinkai neseniai gavome naujų duomenų.

Vertingo ir įdomaus skaitymo. O taip pat – baltos žiemos su odą kandančiu 
šaltuku. Tokios, kurios taip pasiilgstame.

Europos Parlamento narė

Apie žiemas be sniego
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Gaivių žinių
iš Kopenhagos 
belaukiant

Tūkstančiai ekologijos šalininkų su nekantrumu laukia 
gruodžio 7-18 dienomis Danijoje vyksiančios Jungtinių 
Tautų klimato kaitos konferencijos (COP15) ir jos rezultatų.
Ekspertai viliasi, kad šis didžiulis pasaulio valstybių atstovų
susirinkimas taps naujos eros pradžia kovoje
su globaliniu atšilimu.

 
Pakeistų Kioto protokolą

Pagrindinis Kopenhagos konferenci-
jos tikslas – pasirašyti naują susitarimą 
dėl planetos taršos mažinimo. Jame 
turėtų būti aiškiai suformuoti konkretūs 
išsivysčiusių ir besivystančių šalių 
įsipareigojimai mažinti šiltnamio dujų 
išmetimą, aiškūs teiktinos finansinės 
paramos rodikliai ir sankcijos už 
numatytų tikslų nevykdymą.

Paskutinį kartą šalių įsipareigojimai 
buvo nustatyti 1997 m. Kioto protokolu 
(pavadinimas kilęs nuo miesto Japoni-
joje, kuriame vyko konferencija).
Tuomet pagrindinis tikslas buvo 
priversti didžiąsias šalis sumažinti savo 
šiltnamio dujų emisiją bent 5 proc., 
lyginant su 1990 m. lygiu. 

Europos Sąjunga (ES) sutiko sumažinti 
šiltnamio dujų emisiją 8 proc., JAV – 7 
proc., Kanada ir Japonija – 6 proc., 
Rusijai ir Naujajai Zelandijai leista 
išskirti į aplinką tokį patį kiekį kaip 
1990 m., o Norvegija ir Islandija galėjo 
padidinti dujų išmetimą atitinkamai 1 
proc. ir 10 proc. Lietuva pasirašė Kioto 
protokolą 1998 m., o jį ratifikavo 2002-
aisiais. Visi Kioto konferencijos metu 
priimti nutarimai galios iki 2012 m.

Kopenhaga – naujas riboženklis

Kopenhagoje pasaulio galingieji turi 
galimybę nustatyti naujas klimato kaitos 
reguliavimo sąlygas, veikti pradėsiančias 
po trejų metų. Tikimasi, lyginant 
su 1990-aisias, sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
procentiniu dydžiu, kuris būtų artimas 
viršutinei 25-40 proc. ribai, o iki 2050 
m. – bent 80 proc. 

Derybose dalyvaus beveik 200 valstybių. 
Visos jos jau dabar sutinka, kad siekiant 
reguliuoti klimato kaitą, būtina stipriai 
mažinti C02  ir kitų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas. Europos 
Komisija, apsiėmusi idėjinės kovos 
su planetos tarša lyderės vaidmens, 
sieks, kad prie šio plano prisidėtų 
ne tik ekonomiškai stiprios, bet ir 
besivystančios pasaulio šalys. Moks-
lininkai ir ekspertai skaičiuoja, kad 
pastarųjų šalių emisija iki 2020 m. bus 
didesnė nei išsivysčiusiose valstybėse.
 
COP15 oganizatoriai tikisi, kad 
šįkart prie klimato kaitos reguliavimą 
įtvirtinančios sutarties prisijungs ir JAV 
– Kioto protokolą amerikiečiai pasirašė, 
tačiau jo neratifikavo. Kartu su kinais jie 
susilaukia daugiausiai kritikos dėl taršos 
iš kitų pasaulio šalių, todėl derybos 
su šiomis supervalstybėmis yra vienas 
svarbiausių Kopenhagos konferencijos 
tikslų. 

Šalia to Jungtinės Tautos sieks paskirsty-
ti finansinius resursus ir įgalioti tai 

Tikimasi, lyginant su 1990-aisias, 
sumažinti išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį pro-
centiniu dydžiu, kuris būtų artimas 

viršutinei 25-40 proc. ribai, o iki 
2050 m. – bent 80 proc. 

daryti naujai įkurtus fondus; įsipareigoti 
iki 2015 m. įsteigti miškų kirtimą bei an-
glies dioksido išmetimą reguliuojančias 
organizacijas; suteikti kuo daugiau 
patarimų klimato kaitos kontrolės 
klausimais besivystančioms šalims.

Derybinės pozicijos neaiškios

Kopenhagoje viskas priklausys nuo 
to, ar didžiausią įtaką aplinkai turinčių 
valstybių lyderiams pavyks rasti 
visiems priimtinus kompromisus dėl 
tarptautinių įsipareigojimų. Artėjant 
viršūnių susitikimo datai, eksper-
tai pateikia vis niūresnes prognozes 
dėl galimybių pasiekti apčiuopiamą, 
įpareigojantį susitarimą. Žinios iš įvairių 
šalių stovyklų taip pat nuolat kinta, 
daugelis pagrindinių žaidėjų iki galo 
neatskleidžia savo kortų. Autoritetingas 
Didžiosios Britanijos dienraštis „The 
Guardian“ pamėgino išgryninti turimą 
informaciją ir pateikti savo prognozes:

Kopenhagoje viskas priklausys 
nuo to, ar didžiausią įtaką aplinkai 
turinčių valstybių lyderiams pavyks 
rasti visiems priimtinus kompromi-
sus dėl tarptautinių įsipareigojimų.

Jungtinės Valstijos kartu su Kinija 
– dvi šalys, nuo kurių bene labiausiai 
priklauso Kopenhagos sėkmė arba 
fiasko. Didžiausia JAV derybininkų 
problema – jie nežino, ką gali siūlyti, 
nes Senate įstrigęs guli aplinkosaugos 
įstatymo projektas. Tačiau manoma, 
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kad JAV gali siūlyti sumažinti savo CO2 
išmetimą 14-20 proc. iki 2020 m.

Kinija Kopenhagoje sieks susitari-  
mo, užtikrinančio didelę paramą 
besivystančioms šalims (Kinijai tame 
tarpe), kuri būtų investuojama į 
„švarias“ technologijas. Šios valstybės 
atstovai veikiausiai siūlys sumažinti sa-
vosios „ekonomikos CO2 intensyvumą 
40-50 proc.“ Tai reikštų maždaug 40 
proc. išmetamo CO2 kiekio augimą iki 
2020 m.

Europos Sąjunga veikiausiai siūlys 
skirti besivystančioms šalims 100 mlrd. 
eurų per metus iš turtingųjų valstybių 
kišenės. CO2 išskyrimą Bendrija siūlys 
sumažinti 95 proc. iki 2050 m. (lyginant 
su 1990 m. lygiu), bet tik 10 proc. iki 
2020 m.

Naujasis Japonijos ministras pirmin-
inkas vyksta į Kopenhagą su ambicin-
gais planais sumažinti savo šalies CO2 
išmetimą 25 proc. iki 2020 m. (ankstes-
nis įsipareigojimas buvo 8 proc.), tad ši 
šalis gali tapti „žaliausia“ tarp didžiausią 
įtaką derybose turėsiančių žaidėjų.

Ekologiški sprendimai 
– nuo pirmųjų žingsnių

Ekologijos idėjomis Kopenhagoje 
„kvėpuos“ ne tik į derybas atvykę 
politikai, bet ir tūkstančiai susitikimą 
stebėsiančių ar susijuosiuose rengi-
niuose dalyvausiančių miesto svečių: 
šalių delegacijos, žurnalistai, mok-
slininkai, nevyriausybinių organizacijų 
atstovai. Juos Danijos sostinės valdžia 
ragina kasdieniniu elgesiu prisidėti prie 
gamtos tausojimo. 

Todėl oficialus konferencijos gidas 
nurodo nepamiršti taupyti popieriaus, 
pirkti prekes ekologiškose pakuotėse, 
keliauti viešuoju transportu, apsistoti 
„žaliuose“ viešbučiuose ir t.t. Siekiama, 
kad bent tą vieną gruodžio savaitę 
Kopenhaga ir jos gyventojai bei svečiai 
taptų geru pavyzdžiu visam pasauliui. 
Tačiau tai, su kuo labiausiai asocijuo-
sis Kopenhagos konferencijos vardas 
– lemtingu persilaužimo tašku, ar dar 
viena nevaisinga aplinkosaugos derybų 
stotele – galų gale vis tiek priklausys 
nuo politikos lyderių sprendimo.

Visi sutaria, kad klimato kaita yra grėsmė žmonijos išlikimui. Tačiau sutarti, ką 
dėl to daryti, vis nepavyksta. Kodėl taip yra? Nes kylantys klausimai – sudėtingi, 

jų sprendimas turi tiesioginės įtakos daugybei sričių, pradedant ekonomika, 
baigiant žmonių gyvenimo būdu. Juos sprendžiant reikia politinių kompromisų ir 

įsipareigojimų, kuriuos jokios valstybės lyderiui prisiimti nėra lengva.

Ban Ki-Moon, JTO generalinis sekretorius [„New York Times“]

Kai politikai ruošiasi vykti į Kopenhagą, man kažkaip nepavyksta nuvyti 
minčių apie N.Čemberleno (Didžiosios Britanijos premjero 1937-40 m.) kelionę į 

Miuncheną 1938 m. Tuo metu visiems jau buvo aišku, kas laukia ateityje – tai buvo 
akivaizdu iš Hitlerio kalbų ir iš Vokietijos trykštančios agresijos. Bet Čemberlenas 

vis tiek tikėjosi geriausio. Jis grįžo su beverčiu susitarimu ir visi džiaugėsi.
Ar ne toks pat likimaslaukia mūsų po Kopenhagos?

Paul Kingsnorth, rašytojas, aplinkosaugininkas [„The Guardian“]

B.Obama pristatė save kaip „pasaulio pilietį“, kai dar savo rinkimų kampanijos 
metu sakė kalbą Berlyne, 2008 m. vasarą. Tačiau JAV prezidentas dabar išdavė šį 

teiginį. Berlyno kalboje jis nebuvo sąžiningas prieš Europą. Nuo tada B.Obama 
pamiršo patį svarbiausią dalyką, kurį turi išspręsti Amerikos prezidentas, jei jis nori 

vadintis „pasaulio piliečiu“ – savo šalies priklausomybę nuo globalinį atšilimą 
sukeliančių energijos šaltinių. Sveikatos apsaugos reforma ir kiti klausimai, deja, 

jam buvo kur kas svarbesni nei globalinės grėsmės aplinkai.

Christian Schwägerl, žurnalistas [„Der Spiegel“]

Panašu, kad mūsų dar laukia labai ilgas kelias, kol sugebėsime pasiekti 
tarptautinės bendruomenės įsipareigojimą mažinti šiltnamio dujų išmetimą 

į atmosferą. Tokį įsipareigojimą, kuris būtų teisiškai privalomas ir kuriame 
atsakomybę šalia kitų prisiimtų taip pat ir besivystančios šalių.

Jairam Ramesh, Indijos aplinkos ministras [„The Times of India“]

Jei norime užtikrinti, kad klimatas pasaulyje neatšiltų 2 laipsniais, kitaip tariant, 
nepasiektų lygio, kurio pasekmių, mokslininkų manymu, jau nebebūtų įmanoma 
kontroliuoti, tuomet jokių alternatyvų įpareigojančiam susitarimui Kopenhagoje 

nėra ir negali būti. Bet koks kitas susitarimas būtų visiškas fiasko.

Stefan Krug, „Greenpeace“ biuro vadovas Vokietijoje [„BusinessWeek“]
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Klimato kaitos konferencijoje Kopenhagoje dalyvaus ir oficiali Lietuvos delegaci-
ja, į kurią įtraukti LR Aplinkos ministerijos atstovai. Dr. Aleksandro Spruogio, 
Aplinkos ministerijos sektretoriaus, „Europos spalvos“ pasiteiravo apie tai, kaip 
Lietuva prisideda prie kovos su klimato kaita ir su kokia pozicija mūsų šalies 
atstovai vyksta į Danijos sostinę.

Lietuvoje per 2008-2012 metų 
laikotarpį turėtų būti įrengta

13 vėjo jėgainių parkų. 2 iš jų jau yra
veikiantys ir gamina elektros energiją. 

Kaip su klimato kaita kovoja Lietuva?

Koks Lietuvos vaidmuo globalinėje 
kovoje prieš klimato kaitą?

Šalys, įrašytos į Kioto protokolo pirmąjį 
priedą, įsipareigojo per 2008-2012 
metų laikotarpį bendromis pastangomis 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį bent 5 proc., palygi-
nus su 1990 m. išmestu kiekiu. Europos 
Sąjunga (ES), siekdama būti lydere kovoje 
su klimato kaita, padidino šį savo tikslą iki 
8 proc. 

Kaip vieną iš priemonių šiam tikslui 
pasiekti Bendrija sukūrė ES šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemą, kurioje 
dalyvauja ir apie šimtą Lietuvos didžiųjų 
pramonės įmonių. Šios sistemos tiks-
las – padėti ES valstybėms narėms kuo 
mažiausiomis sąnaudomis įgyvendinti 
įsipareigojimus pagal Kioto protokolą.

Lietuva, siekdama sumažinti savo 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, taip pat naudojasi ir vienu iš 
Kioto protokole numatytų lanksčiųjų 
mechanizmų – bendrai įgyvendinamų 
projektų vykdymu. Projektų pagrindinis 
tikslas - mažinti į atmosferą išmetamą 
šiltnamio  dujų kiekį. Įgyvendinus šiuos 
projektus, Lietuvoje per 2008-2012 metų 
laikotarpį turėtų būti įrengta 13 vėjo 
jėgainių parkų. 2 iš jų jau yra veikiantys ir 
gamina elektros energiją. 

Be to, vykdant Kioto protokolo ben-
drai gyvendinamus projektus, yra įdiegta 
išmetamo į atmosferą azoto subok-
sido, kuris taip pat yra šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos, mažinimo sistema 

didžiausioje Lietuvos trąšų gamykloje, 
taip pat metano surinkimo sistema Lapių 
sąvartyne. Išgautą metaną  planuojama 
naudoti šilumos ir elektros energijos 
gamybai.
 
Bene efektyviausios priemonės kovoje 
su klimato kaita – energijos vartojimo 
ir gamybos efektyvumo didinimas ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių panau-
dojimas energetikos, pramonės, statybos, 
transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo, 
namų ūkio ir kitose srityse. Šių priemonių 
diegimui skiriamas vis didesnis valstybės 
institucijų ir pramonės įmonių dėmesys.
 
Ar Lietuvai pavyks įgyvendinti savo 
įsipareigojimus kovos su klimato 
kaita sferoje?

Pagal naujausius turimus duomenis, Lietu-
voje 2007 m. išmestas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis buvo kone 50 proc. 
mažesnis, palyginus su 1990 m. lygiu. 
Tuo tarpu pagal Kioto protokolą Lietuvai 
2008-2012 m. laikotarpiu nustatytas tikslas 
– sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 8 proc., lyginant su 
1990 m. kiekiu. 

Atsižvelgiant į prognozes dėl išmetamo 
į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio kitimo tendencijas, įvertinus ir 
padidėsiantį šių dujų išmetimą po Ignali-
nos atominės elektrinės uždarymo, šiuo 
metu galima teigti, kad Lietuva įvykdys 
savo Kioto protokolo tikslus. Todėl, pa-
sinaudodami kitu Kioto protokole numa-
tytu mechanizmu, galime savo perteklinį 
išmetamųjų teršalų kiekį perleisti kitoms 
valstybėms, kurios nevykdo įsipareigojimų 
pagal protokolą. 

Ar tokiu būdu gautos lėšos bus 
panaudojamos aplinkosaugos
projektams finansuoti?

Tokiu būdu gautas lėšas planuojama 
panaudoti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį mažinantiems energetinio 
efektyvumo didinimo, atsinaujinančių 
energijos šaltinių panaudojimo ir kitiems 
projektams, diegiant Žaliųjų investicijų 
sistemą. Minėtos sistemos diegimas yra 
vienas iš svarbiausių Aplinkos ministerijos 
prioritetų 2010 m.

Lenkija ir dalis kitų naujųjų ES 
narių pareiškė nenorinčios prisiimti 
neproporcingai didelės finansinės 
naštos, remiant besivystančių šalių 
prisitaikymą prie klimato kaitos. 
O su kokia pozicija šiuo ir kitais 
klausimais į Kopenhagą vyksta 
Lietuva?

ES, išlaikydama lyderės poziciją, 2008 m. 
gruodžio mėn. patvirtino klimato kaitos 
ir energetikos teisės aktų paketą. Juo 
įsipareigota sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį 20 proc. 
iki 2020 metų, palyginus su 1990 m., ir 
pereiti prie 30 proc. tikslo, tuo atveju, jei 
būtų pasiektas tarptautinis klimato kaitos 
susitarimas. 

Šiuo klausimu Lietuvai svarbu, kad ES 
įsipareigojimas pereiti prie 30 proc. 
šiltnamio dujų sumažinimo tikslo nebūtų 
skubotas ir grindžiamas vien politiniais 
motyvais. Toks sprendimas turi remtis 
išsamia kitų išsivysčiusių šalių pasiūlymų 
analize ir realiomis prielaidomis, kad 
šios šalys prisiims lygiaverčius šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų mažinimo 
įsipareigojimus.

Į Kopenhagos klimato kaitos susitarimą 
taip pat privalo būti įtrauktos ir nuos- 
tatos dėl klimato kaitos priemonių 
besivystančiose šalyse finansavimo. ES lai-
kosi pozicijos, kad šiuo būsimu susitarimu 
būtina užtikrinti, kad visos šalys, išskyrus 
mažiausiai ekonomiškai išsivysčiusias, 
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Šiuo klausimu Lietuvai
svarbu, kad ES įsipareigojimas 

pereiti prie 30 proc. šiltnamio dujų 
sumažinimo tikslo nebūtų skubotas ir 

grindžiamas vien politiniais
motyvais

Lietuvoje 2007 m. išmestas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis buvo kone 50 proc. mažesnis, 
palyginus su 1990 m. lygiu. Tuo 

tarpu pagal Kioto protokolą Lietu-
vai 2008-2012 m. laikotarpiu nus-

tatytas tikslas – sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekį 8 proc.

Lietuvos indėlis 2020 m. į 
bendrą ES įnašą tarptautiniam 
finansavimui galėtų svyruoti nuo 
20 iki 38 mln. eurų.
Visgi tikslus indėlis bus žinomas 
tik tuomet, kai dėl finansavimo 
klausimų bus susitarta tarptau-
tiniu mastu ir ES viduje. 

atsižvelgiant į jų galimybes mokėti ir 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, turėtų adekvačiai prisidėti 
prie kovos su klimato kaita priemonių 
finansavimo.
 
Tai aktualiausias Lietuvai klausimas. 
Šiame kontekste svarbus adekvatus ES 
finansinio įsipareigojimo ir jo pasidali-
jimo ES viduje lygis. Apsibrėžiant bendrą 
ES įsipareigojimą tarptautiniu lygiu, 
svarbu siekti, kad pakankamą svorį turėtų 
atsakomybės už išmetamų šiltnamio 

dujų kiekį kriterijus, nes ES toli gražu 
nėra pati didžiausia teršėja. Tuo tarpu 
pagal galimybės mokėti kriterijų gali tapti 
didžiausia indėlininke, nors tai nebūtų 
teisinga, įvertinant kitų išsivysčiusių ar 
sparčiai besivystančių šalių pajėgumus ir 
atsakomybę už išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą.

Teigiamai vertiname šių metų spalio 29-30 
d. Europos Vadovų Taryboje pasiektą 
susitarimą, kad ES tenkantys klimato kai-
tos priemonių finansavimo įsipareigojimai 
bus pasidalinti ES viduje sutartu būdu, lai-
kantis efektyvumo ir teisingumo principų, 
dalį lėšų skiriant iš ES biudžeto. Kitą dalį 
sudarytų tiesioginiai valstybių narių įnašai. 

Taip pat Lietuva, kartu su kitomis nau-
josiomis ES valstybėmis narėmis, siekia, 
kad atskirų ES valstybių narių finansinis 
indėlis turėtų būti skaičiuojamas taikant 
tam tikrą perskirstymo mechanizmą, kuris 
leistų įvertinti šalių išsivystymo lygį ir 
mažiau ekonomiškai išsivysčiusioms ES 
valstybėms narėms būtų taikoma įmokų 
korekcija. 

O koks galėtų būti Lietuvos indėlis, 
finansuojant kovą su klimato kaita 
besivystančiose šalyse? 

Kol kas dar nėra galutinai įvardintas 
lėšų klimato kaitos priemonėms finan-
suoti besivystančiose šalyse poreikis ir 
nesusitarta dėl finansinių įsipareigojimų 
tarp valstybių  tarptautiniu mastu. 
Tačiau Europos Komisijos nuomone, 
2020 m. minėtų priemonių finansavimui 
besivystančiose šalyse reikės 100 mlrd. 
eurų, iš kurių 10-30 proc. tektų ES. 

Tokiu atveju, preliminariais 
paskaičiavimas, Lietuvos indėlis 2020 m. 

į bendrą ES įnašą tarptautiniam finansa- 
vimui galėtų svyruoti nuo 20 iki 38 mln. 
eurų. Visgi tikslus indėlis bus žinomas tik 
tuomet, kai dėl finansavimo klausimų bus 
susitarta tarptautiniu mastu ir ES viduje. 

Didžausia grėsmė, kurios turime baimintis Kopenhagoje – trumparegiškumas ir 
politinės valios stoka. Kaip jau pademonstravo sunkiai vykstančios derybos dėl 
pradinių valstybių pozicijų nustatymo įvairiose šalyse, net ir daugybė skaudžių istorinių 
pamokų mūsų dar neišmokė atsisakyti siauro požiūrio į savokas „nauda“, „interesai“. Jei 
to nepavyks padaryti Kopenhagoje, ir vėl neribotam laikui liksime be jokio konkretaus 
globalaus įsipareigojimo imtis realių veiksmų.

Prieš keletą savaičių viename tinklaraštyje publikuota iškalbinga karikatūra, kurioje 
pavaizduotos derybos dėl klimato kaitos, vykstančios po vandeniu. Nes visas pasau-
lis paprasčiausiai jau apsemtas. Ši karikatūra puikiai iliustruoja situaciją ir primena 
mums visiems, kas iš tiesų yra „nauda“ ir kokios pasekmės laukia, jei žvelgsime į ją 
trumparegiškai. 

Nesvarbu, kokią kainą šiandien turime sumokėti tam, kad šiltnamio dujų išmetimas į 
aplinką sumažėtų pakankamai ir nustotų auginti oro temperatūros lygį. Ji negali būti 
pernelyg didelė, kai alternatyva – masinis gyvūnijos ir augmenijos rūšių išnykimas, 
pajūrio regionų nugrimzdimas po vandens paviršiumi, nekontroliuojamos gamtos 
stichijos ir t.t. Atidėliojome jau ir taip pernelyg ilgai, šiandien privalome keisti padėtį, 
antraip bus tiesiog vėlu.

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Ban-Ki Moon viename savo straipsnių 
aiškindamas apie tai, kodėl taip sunkiai sekasi derėtis dėl klimato kaitos susitarimų, 
pabrėžė, kad viena svarbiausių to priežasčių – prieštaraujantys valstybių interesai. 
Tačiau juk galų gale turime pakelti akis nuo „šiandien“, pažvelgti į „rytoj“ ir suvokti, kad 
jokių ilgalaikėje perspektyvoje besikertančių interesų nėra. Interesas gali būti tik vienas 
– išsaugoti namus ateities kartoms.

Radvilė Morkūnaitė

Europos Spalvos. 2009 lapkritis, nr. 02 7

Tema



Naktis, kai griuvo
GELEŽINĖ 

UŽDANGA
Lapkričio 9-ąją visas pasaulis minėjo 

20-ąsias Berlyno sienos griuvimo 
metines. Sienos, kuri beveik pusę 

amžiaus dalijo Europą į dvi priešiškas 
stovyklas. Kas įvyko tądien prieš du 
dešimtmečius, kad viena labiausiai 

saugomų sienų staiga nustojo
egzistuoti? Kaip tai galėjo nutikti be 
jokios komunistų partijos lyderių ir 

galingiausių šalių vadovų žinios?
Persikelkime atgal ir prisiminkime 

naktį, kai krito geležinė uždanga.     

klausimą. Jie vieningai sutarė, kad, nepai- 
sant demokratinių permainų, Europą 
dalinanti riba iš žemėlapių galėtų išnykti 
tik XXI a.
 
Klaida, pakeitusi istoriją

1989 m. lapkričio 9 d. rytas. VDR 
komunistų partijos politinio biuro narys 
Giunteris Šabovskis, išvakarėse paskir-
tas Centrinio Komiteto (CK) atstovu 
spaudai, vyksta į darbą. Jis dar nežino, 
kad netrukus pakeis pasaulio istoriją.

Tą ketvirtadienį pareigūno rankose 
atsidūrė dokumentas, pranešantis apie 
naujas VDR piliečių patekimo į Vakarų 
Vokietiją sąlygas. Tai buvo negalutinis 
nutarimo variantas, negavęs patvirtini- 
mo iš Maskvos, nebuvo aišku, kada jis 
turėtų įsigalioti, kokie apribojimai ir 
saugumo priemonės turėtų būti taiko-
mos. G.Šabovskis CK posėdyje nedaly-
vavo, todėl nežinojo visų šių prieštaringų 
aplinkybių. Nepaisant to, jo užduotis 
buvo pristatyti planus per spaudos 
konferenciją žurnalistams.

18 val. Prasideda spaudos konferencija. 
G.Šabovskis paskelbia apie planus Rytų 
Vokietijos gyventojams laisvai vykti į 
Vakarų Berlyną. Italų žurnalistas pa-
siteirauja, kada įsigalios naujoji tvarka. 
G.Šabovskis improvizuoja: „Kiek žinau... 
nuo dabar“. Sensacingą žinią pasigavę 
žurnalistai skuba ją pranešti pasauliui.
 
Sumaištis Bornholmo gatvėje

Tuo tarpu Bornholmo gatvėje esančiame 
pasienio punkte – eilinis vakaras. 
Pareigūnai nuobodžiauja ir laukia pa-
mainos pabaigos. Šiandien neturi nieko 
įdomaus įvykti, negauta jokių ypatingų 
nurodymų „iš viršaus“. Tačiau staiga 
viskas apsiverčia – per radiją budėtojai 
išgirsta netikėtą žinią: sienos kirtimo apri-
bojimai panaikinti. Nuobodulį pakeičia 
įtampa ir sumaištis. Jau netrukus gatvę 

užplūsta žmonės, 
reikalaujantys ati-
daryti vartus į Vaka-
rus. Poste budintis 
Haroldas Jageris 
ramina įsisiautėjusią 
minią, rėkiančią 
„Įleiskite mus!”.
 
Chaosas tvyro ne tik 
Bornholmo gatvėje 
– VDR vadovybė bando prisiskambinti 
M.Gorbačiovui, tačiau nesėkmingai. 
Vašingtone žaibo greičiu surengtoje 
spaudos konferencijoje JAV preziden-
tas Džordžas Bušas tikina negavęs jokių 
žvalgybos pranešimų apie tai, kas vyksta 
Vokietijoje. 

Nesitikėjo niekas

1989 m. liepa. Roko grupės „Pink 
Floyd“ lyderis Rodžeris Watersas duoda 
interviu amerikiečių radijo laidai. Pa-
klaustas, ar legendinis muzikinis projek-
tas „Siena“ dar kada nors bus pristaty-
tas gyvai, atlikėjas atsako: „Tik tada, kai 
bus nugriauta Berlyno siena...“ Lygiai po 
metų roko operą „Siena“ tarp Postdamo 
aikštės ir Brandenburgo vartų Berlyne 
stebėjo daugiau nei 350 tūkst. žmonių, o 
virš jų galvų plaikstėsi trispalvės vienin-
gos Vokietijos vėliavos... 

R.Waterso ištarti žodžiai tapo pranašiški, 
1989 m. jie skambėjo fantastiškai. Likus 
porai mėnesių iki istorine tapusios die- 
nos, tuometiniai Sovietų Sąjungos ir 
VFR vadovai, Michailas Gorbačiovas bei 
Helmutas Kolis, aptarė Berlyno sienos 

Michailas Gorbačiovas 
bei Helmutas Kolis, aptarė 
Berlyno sienos klausimą. Jie 
vieningai sutarė, kad, nepai-
saint demokratinių permainų, 
Europą dalinanti riba iš 
žemėlapių galėtų išnykti tik 
XXI a.

Šiandien neturi nieko 
įdomaus įvykti, negauta 
jokių ypatingų nurodymų 
„iš viršaus“. Tačiau staiga 
viskas apsiverčia – per radiją 
budėtojai išgirsta netikėtą 
žinią: sienos kirtimo
apribojimai panaikinti.

O Berlyne tuo metu stichiškai kuriama 
istorija. H.Jageris pasimetęs, nes negau-
na instrukcijų iš vadovybės, kaip elgtis 
su augančia minia. Šaudyti? Praleisti? Jis 
pasirenka antrąjį variantą. Kiekvienam 
norinčiam palikti socializmo bastioną, 
pasuose uždedamas spaudas „Judo0“, 
reiškiantis, kad siena kirsta nelegaliai, o 
tai padaręs asmuo įtrauktas į paieškomųjų 
sąrašą. Žiniasklaidos priemonės skelbia: 
„VDR pranešė, kad jos sienos atviros 
visiems. Judėjimas į Vakarus atidarytas. 
Sienos vartai plačiai atverti“. Tai netiesa, 
tačiau niekam jau nebesvarbu.
 
Prieš pat vidurnaktį iš Vakarų namo 
grįžta pirmieji VDR piliečiai. H.Jageris 
pasiduoda – jis nežino kaip elgtis su 
„judais“, todėl pakelia užkardą. Ke-
lias tampa atviras visiems, o Berlyno 
siena pradeda byrėti. Kartu su ja – visa 
socialistinė, totalitarinė sistema. 
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2009 m. lapkritis Europos Parlamente

 
 Aplinkos, visuomenės svei-
katos ir maisto saugos komitete – bal-
savimas dėl OSPAR konvencijos, dis-
kusijos dėl aplinkos be tabako dūmų ir 
susitikimas su komisaru Stavru Dimu. 

 Regioninės plėtros komiteto 
posėdyje - diskusijos ir pritarimas 2011 
m. paskelbti savanorystės metais.
 EP nariams išplatintas 
Radvilės Morkūnaitės pasirašytas 
pareiškimas dėl lapkričio 9-osios 
paskelbimo Europos susitaikymo     
diena, minint Berlyno sienos griūties 
metines.

 Aplinkos, visuomenės svei-
katos ir maisto saugos komitete 
pranešimas dėl Europos Komisijos 
siūlymo mažinti vaistų šalutinį poveikį. 
Diskusijose apie farmakologinį 
budrumą ES valstybės narės ska-
tinamos būti solidarios ir pranešinėti 
apie užfiksuotą šalutinį vaistų poveikį    
sveikatai.

 EP atidaryta istorinė pa- 
roda, skirta Berlyno sienos griūties                 
20-osioms metinėms. 

 
 Darbo grupių, politinių 
grupių ir trumposios plenarinės sesijos 
Briuselyje savaitė. 
 Ekonomikos ir aplinkosau-
gos darbo grupėje atkreiptas dėmesys 
į aplinką be dūmų ir ypatingą vaikų 
apsaugą nuo pasyvaus rūkymo. Darbo 
grupėje R.Morkūnaitė pristatė savo 
iniciatyvą dėl žodinio klausimo dėl du-
jotiekio „Nord Stream“. 
 Berlyno sienos griuvimo 20 
m. minėjimas. Jame dalyvavo buvęs 
Čekijos prezidentas ir kovotojas už 
žmogaus teises Václavas Havelas, EP 
pirmininkas Jerzy Buzek, taip pat 89 
jauni žmonės, gimę 1989 m. lapkričio 
9 d. – sienos griuvimo dieną.

 Antroji plenarinės sesijos     
diena. Pritarta Stokholmo susitikimo, 
kuriame bus aptariama klimato kaita, 
energetinis saugumas ir žmogaus teisės, 
rezoliucijai bei rezoliucijai dėl Europos 
ombudsmeno veiklos. 

 Vyko Jungtinis EP ir 
nacionalinių parlamentų posėdis, 
apsvarstyta Stokholmo programa, 
programos prioritetai bus aptariami 
Strasbūro plenarinės sesijos metu.
 R.Morkūnaitės susitikimas 
EP su lankytojais iš Lietuvos – TS-
LKD skyrių nariais ir rėmėjais. Susiti-
kimas su Vilkaviškio vyskupu Rimantu 
Norvilu. 

 Europos Sąjungos lyderiai 
išrinko Belgijos ministrą pirmininką 
Hermaną Van Rompuy Europos 
Sąjungos Vadovų Tarybos prezidentu, 
o britę Catherine Ashton - aukštąja 

įgaliotine bendrajai užsienio ir saugu-
mo politikai. 

 R.Morkūnaitė dalyvavo kon-
ferencijoje „Moterys politikoje: sie-   
kiant lygiateisiškumo“. Konferenci-
joje EP narė kalbėjo apie jaunų moterų 
dalyvavimą politikoje, asmeninę 
politinės karjeros pradžią, lyčių lygybę 
ir balansą Lietuvoje.

 R.Morkūnaitė įtraukta į 
Lietuvos rekordų knygą kaip jauniau- 
sia šalyje išrinkta EP narė. Ištrauka 
iš rekordo aprašymo: „25 metų 5 
mėnesių 5 dienų amžiaus kaunietė 
Radvilė Morkūnaitė (g. 1984). EP na-
re, iškėlus Tėvynės sąjungai-Lietuvos 
krikščionims demokratams, išrinkta 
2009 m. birželio 7 d. vykusiuose rin-
kimuose“.

 Lietuvos EP narių pusryčiai 
su Komisaru Algirdu Šemeta. Pusryčių 
metu buvo aptariama 2010 m. ES 
biudžeto derybų eiga. Komisaras taip 
pat pristatė naujausias ekonomikos 
prognozes, kurias parengė Europos 
Komisija.
 EPP frakcijoje vyko frakcijos 
pirmininko pavaduotojo rinkimai. 103 
balsų dauguma frakcijos vicepirminin-
ku tapo švedas Gunnar HÖKMARK.

4d.

5d.

10d.

11d.
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Baltijos jūros regionas: strategija jau yra, 
metas imtis veiksmų

Šių metų spalį (kaip jau rašėme ir „Europos spalvose“) padėtas 
politinis pamatas Baltijos jūros regiono ateičiai. 8 Europos Sąjungos 
(ES) valstybes ir dešimtis milijonų gyventojų jungiantis regionas įgijo 
solidžią apsaugos, plėtros ir bendradarbiavimo viziją, išreikštą spe-
cialiai tam skirtame dokumente – Baltijos jūros regiono strategijoje. 
O jau lapkritį, Europos Parlamento (EP) narės Radvilės Morkūnaitės 
iniciatyva, Vilniuje vyko karštos diskusijos dėl šios strategijos 
įgyvendinimo galimybių bei iššūkių.

Ar reikėjo dar vieno dokumento?

Konferencija „Lietuvos pasirengimas 
įgyvendinti Baltijos jūros regiono 
strategiją. Aplinkosauga“ pasidalinti 
mintimis bei nuomonėmis sukvietė 
valstybės institucijų atstovus, nevyriau- 
sybines organizacijas, mokslininkus, 
politikus. Tai buvo pirmoji konferencija 
iš 2009–2010 m. ketinamo surengti 
ciklo, skirto aptarti Baltijos jūros re-
giono strategijos įgyvendinimą įvairiose 
srityse.

Jos metu pristatytos ES strategijos Balti-
jos jūros regionui nuostatos aplinko-
saugos srityje, aptarta esama Baltijos 
jūros ir Lietuvos vidaus vandenų, 
įtekančių į jūrą, būklė, siekta išanalizuoti 
ir pasikeisti nuomonėmis apie galimas 
priemones bei veiksmus, efektyviau- 
siai prisidėsiančius prie strategijos 
įgyvendinimo aplinkosaugos srityje. 

Kaip pažymėta konferencijos metu, 
nors Baltijos jūros regiono strategija 
– ne pirmasis su Baltijos jūra susijęs 
strateginis dokumentas, tačiau jis 
išskirtinis. Pirmiausia tuo, kad aptaria 
ne tik aplinkosaugos klausimus, bet 
šalia šios temos apima įvairius valstybių 
ūkio aspektus, darančius įtaką aplinkai, 
pavyzdžiui, transportą, žemės ūkį, 
regioninę plėtrą ir kt. Strategija suteikia 

papildomų, iki šiol neegzistavusių 
instrumentų gerinti Baltijos būklę.

Visgi renginio dalyviai pabrėžė, kad 
dabar ypač svarbu nuo diskusijų apie 
įvairius strategijos aspektus pereiti 
prie konkrečių joje numatytų veiksmų 
vykdymo: „Yra nemažai strateginių 
dokumentų, vienu ar kitu aspektu 
nagrinėjančių Baltijos jūros aplinką. 
Panašu, jog jų jau gana – dabar būtina 
kuo greičiau pradėti minėtas strategijas 
įgyvendinti”, - vienbalsiai pripažino 
susirinkę specialistai bei politikos for-
muotojai.

Iššūkiai prasideda Lietuvoje

Baltijos jūros regiono strategijos do-
kumente pažymima, jog regione laukia 
bent trys iššūkiai, kurių viena ar kelios 
valstybės išspręsti negali, todėl tam 
būtini veiksmai platesniu mastu. Šie 
iššūkiai – užtikrinti tvarią aplinką, sus-
tiprinti regiono klestėjimą, padidinti jo 
prieinamumą bei patrauklumą, užtikrinti 
saugumą.

Strategijoje kalbama ne apie naujų 
veiklų, institucijų ar procedūrų 
atsiradimą bei didesnį išlaidų poreikį, 
o apie horizontalų esamų veiksmų, 
programų bei biudžeto eilučių 
koordinavimą bei didesnių esamų 
išteklių sutelkimą jų įgyvendinimui. 
Atskiros ES valstybės prisiėmė 
koordinatorių atskirose veiklos srityse 
vaidmenį. Lietuvai atiteko koordinatorės 
transporto srityje vaidmuo.

Tačiau konferencijos dalyviai pastebėjo, 
kad, žvelgiant iš Lietuvos perspekty-

vos, vienu pirmųjų iššūkių taps net ne 
sudėtingos regiono problemos ar jų 
sprendimui reikalingas aktyvus tarp-
tautinis bendradarbiavimas, o sklandus 
veiksmų koordinavimas šalies viduje. 
Anot jų, jau dabar akivaizdu, kad Lietu-
voje stokojama bendros platformos, 
kurios pagrindu galėtų būti vykdomas 
tarpinstitucinis bendradarbiavimas, 
užtikrinantis sklandų strategijos veikimą.

„Baltijos jūros regiono strategija 
– naujas postūmis išjudinti valstybių 
bendradarbiavimą tose srityse, apie 
kurias kalbama jau keliolika metų. 
Tačiau tenka pripažinti, kad prieš 
imant mąstyti apie tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą, glaudesnio darbo 
pirmiausia teks siekti tarp Lietuvos 

„Yra nemažai strateginių 
dokumentų, vienu ar kitu aspektu 

nagrinėjančių Baltijos jūros aplinką. 
Panašu, jog jų jau gana – dabar 

būtina kuo greičiau pradėti minėtas 
strategijas įgyvendinti” institucijų. Šiuo metu jo labai trūksta. 

Belieka tikėtis, kad pagrindu bendradar-
biavimo stiprinimui taps strategijoje nu-
matyti projektai“, - mano R.Morkūnaitė.

Reikia keisti požiūrį šalies 
institucijose

Tiek EP narė, tiek konferencijos dalyviai 
pateikė pavyzdžių, kaip įvairių Lietu-
vos institucijų atstovai, dalyvaudami 
koordinuojant įvairius klausimus ES 
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lygiu, dažnai pamiršta „savo kiemą“. 
Todėl neretai pasitaiko, kai klausi-
mas nesprendžiamas vien todėl, kad 
skirtingų ministerijų ar tarnybų atstovai 
nebendrauja tarpusavyje.

Iliustratyvus pavyzdys. Daugumoje 
Lietuvoje parduodamų skalbiklių 
yra nemažas kiekis fosfatų, ženkliai 
prisidedančių prie Baltijos jūros taršos. 
LR Ūkio ministerijos ir LR Sveika-
tos apsaugos ministerijos atstovai yra 

Žvelgiant iš Lietuvos perspektyvos, 
vienu pirmųjų iššūkių taps net ne 

sudėtingos regiono problemos ar jų 
sprendimui reikalingas aktyvus tarp-

tautinis bendradarbiavimas, o sklandus 
veiksmų koordinavimas šalies viduje.

atsakingi už skirtingus šios problemos 
aspektus. Tačiau abi institucijos joms 
priklausančias klausimo dalis sprendžia 
atskirai, todėl sunkiai sekasi priimti 
bendrą sprendimą, nors tą būtų galima 
padaryti kur kas efektyviau, jei problema 
būtų sprendžiama bendrai.

Pasikeitimas nuomonėmis šioje konfe- 
rencijoje padėjo suprasti, kad Lietuvos 
institucijoms priimant sprendimus bei 
teisės aktus, trūksta integruoto aplinko-
sauginio požiūrio. Tai atsispindi tiek 
ūkinę veiklą, tiek ekonominius santykius 
reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

„Tam visų pirma turėtų didėti valstybės 
institucijų darbuotojų aplinkosaugi-
nis išprusimas bei supratimas. Ir, be 
abejonės, būtinas gilesnis ekspertų 
įtraukimas į teisėkūros procesą. Juk 
mokslo institucijos vykdo ir įgyvendina 
tikrai nemažai didelę vertę sukuriančių 
mokslinių Baltijos jūros aplinkos tyrimų. 
Deja, šių tyrimų rezultatai dažniausiai 
lieka mokslininkų stalčiuose. O nemažai 
tokių tyrimų galėtų prisidėti bei padėti 
ir valstybės institucijoms formuojant 
įvairias politikos sritis”, - mintimis dali-
nosi R.Morkūnaitė.  

Visų pirma turėtų didėti valstybės 
institucijų darbuotojų aplinkosaugi-
nis išprusimas bei supratimas. Ir, be 

abejonės, būtinas gilesnis ekspertų 
įtraukimas į teisėkūros procesą.

Strategija išspręs ne viską

Daug dėmesio konferencijos metu skir-
ta įvairioms aplinkosauginėms regiono 
grėsmėms. Skirtingų organizacijų bei 
institucijų atstovai, mokslininkai sutarė, 
kad būtini išsamesni didelį poveikį 
aplinkai darančių projektų tyrimai – kal-
bant tiek apie planuojamas atomines 
elektrines Baltarusijos ir Rusijos terito-
rijose, tiek ir apie pačios Lietuvos keti- 
namus įgyvendinti projektus – Visagino 
atominę elektrinę bei Švedijos-Lietuvos 
elektros jungtį Baltijos dugnu. 

„Nors esame palankiai nusiteikę 
pastarųjų dviejų projektų atžvilgiu, 
deja, neturėjome galimybių išsamiai 
išnagrinėti galimo jų poveikio tiek jūros, 
tiek sausumos aplinkai”, - akcentuota 
konferencijoje.

Kita vertus, sutarta, kad neverta tikėtis, 
jog Baltijos jūros regiono strategija taps 
universaliu įrankiu spręsti visas regione 
kylančias ekologines problemas. Tai 
jau pademonstravo vieną didžiausių 

Neverta tikėtis, jog Baltijos 
jūros regiono strategija taps
universaliu įrankiu spręsti
visas regione kylančias
ekologines problemas.

grėsmių trapiai Baltijos jūros aplinkai 
keliantis projektas – jūros dugnu   
planuojamas tiesti dujotiekis „Nord 
Stream“. Jau ne kartą kalbėta dėl jo 
grėsmės aplinkai, susijusios su dumblo 
iškėlimu, tiesimu per II-ojo pasaulinio 
karo cheminio ginklo laidojimo vietas, 
galimų avarijų pavojaus. 

Deja, Baltijos jūros regiono strategija 
šiuo klausimu nesuteikia jokių poveikio 
svertų. Tokios pozicijos laikosi šiuo 
metu ES pirmininkaujanti Švedija. Šios 
valstybės Europos reikalų ministrė 
Cecilia Malmstrom, EP narių paklausta 
apie Baltijos jūros strategijos ir „Nord 
Stream“ santykį, ne sykį išsakė poziciją, 
jog dujotiekis esąs grynai komerci-
nis projektas ir su strategija neturįs 
nieko bendro. Tiesa, tam nepritaria 
nemaža EP narių grupė, kurią subūrė 
R.Morkūnaitė. Ši grupė kelia „Nord 
Stream“ klausimą ES lygmeniu.

Savarankiška politika privalo išlikti

Tad savarankišką, su Baltijos jūros 
strategijoje numatytomis priemonėmis 
nesusijusią politikos liniją įvairiais 
regiono klausimais ir toliau būtina 
aktyviai įgyvendinti, nesikliaunant vien 
tik naujuoju dokumentu Tai jau daroma 
ne tik dėl „Nord Stream“, bet ir minėtų 
atominių elektrinių kaimyninėse šalyse 
projektų.

Anot R.Morkūnaitės, atomines elek-
trines Rusijoje ir Baltarusijoje planuo- 
jama statyti praktiškai ant Nemuno 
ir Neries krantų.  Nors kol kas šie 
projektai dar guli tų šalių valdininkų 
stalčiuose, jau dabar tiek specialistams, 
tiek politikams laikas pradėti kalbėti apie 
galimus aplinkosauginius jų padarinius.

„Netrukus prasidės naujų Europos 
Komisijos narių vizitai EP komitetuose. 
Kandidatui į komisarus, atsakingam 
už aplinką, esu užregistravusi klausimą 
apie jo požiūrį į atominių elektrinių 
koncentraciją mūsų regione ir galimas 
šios koncentracijos įtakas aplinkosaugai. 
Manau, kad artimiausiu metu turėtume 
šį klausimą išsamiau išnagrinėti kartu 
su specialistais ir politikais“, - pasakojo 
R.Morkūnaitė.

Tikimasi geriausio

Baltijos jūros regionas ekonomine, 
aplinkosaugine ir kultūrine prasme yra 
išties nevienalytis, tačiau nepaisant to, 
suinteresuotos šalys yra glaudžiai viena 
su kita susijusios. Tai reiškia, jog veiks-
mai vienoje srityje gali turėti padarinių 
kitoms sritims ar net visam regionui. 
Atsižvelgiant į tai, šis regionas gali būti 
puikus bendradarbiavimo pavyzdys, 
kurio patirtį, sėkmės atveju, ES galėtų 
perkelti ir į kitas Bendrijos dalis.

Baltijos jūros regiono šalims, 
įgyvendinant strategijoje užsibrėžtus 
tikslus, teks įveikti ne vieną iššūkį. Tarp 
jų ir bendro, iki šiol neegzistavusio iden-
titeto trūkumą. Nepaisant to, konferen-
cijos dalyviai išreiškė viltį, kad strategija 
taps reikiamu postūmiu, o po poros 
metų susirinkus įvertinti jos pažangos, 
bus galima kalbėti apie sėkmingai 
įgyvendinamus projektus ir gerėjančią 
Baltijos jūros aplinką.
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Lapkričio 21 d. Europos 
Sąjungoje (ES) atsirado du nauji 
pareigūnai. Galbūt tai ir neskam-
ba kaip labai svarbi naujiena, nes 
ES institucijose dirba dešimtys 
tūkstančių žmonių, tačiau tik 
apie retą paskyrimą kitą rytą 
parašo visi pagrindiniai Euro-
pos dienraščiai. O priežastis 
paprasta – lapkričio 21-ąją, po 
daugybės neformalių derybų ir 
susitikimų, ES lyderiai sutarė 
dėl to, kas užims pagal Lisabo-
nos sutartį sukurtus du naujus 
postus, neformaliai vadinamus 
ES prezidento ir užsienio reikalų 
ministro pareigomis.

Negirdėtos pavardės sutiktos 
kontraversiškai

Tiems, kas per šiuos rinkimus tikėjosi 
išgirsti pažįstamas pavardes, teko nu-
sivilti. Nors tarp realiausių 
kandidatų tapti ES prezidentu 
buvo minimas net Europos 
politikos „žvaigždė“, buvęs 
Didžiosios Britanijos premjeras 
Tonis Bleras (Tony Blair), tačiau 
tiek šiam, tiek kitam postui pa-
sirinktos iki šiol mažai žinomos 
asmenybės. ES Vadovų Tary-
bos prezidentu tapo Belgijos 
ministras pirmininkas Herma-
nas Van Rompuy. ES užsienio 
ir saugumo politikos įgaliotine paskirta 
britė, prekybos eurokomisarė Catherine 
Ashton.

Paskyrimas Europoje pasitiktas gan 
kontraversiškomis reakcijomis. Kai kurie 

dienraščiai pareiškė, 
kad tokiu pasirinkimu 
ES lyderiai parodė, 
jog vengia konkuren-
cijos ir nenori suteikti 
naujiems postams re-
alios, apčiuopiamos 
politinės galios. 
Vokietijos „Der Spe-
gel“ žinią palydėjo 
iškalbinga antrašte 
„Europa atitenka nežinomiesiems“. 
Britų „The Independent“ straipsnio 
pavadinimą parinko panašia dvasia: 
„Hermanas kas toks?“.

Kita vertus, politikos apžvalgininkai 
pabrėžia, kad, nepaisant mažo 
žinomumo ir nedidelės tarptautinės 
patirties, naujieji pareigūnai turi kitų 
privalumų. Pavyzdžiui, H. Van Rom-

puy garsėja savo gebėjimais rasti visoms 
pusėms priimtinus kompromisus – šis 
bruožas bus ypač svarbus pirminin-
kaujant margai 27 valstybių Bendrijai. 
C.Ashton paskyrimas be kitų priežasčių 
giriamas dėl to, jog toks aukštas postas 
patikėtas moteriai. 

Iš arčiau

Atlikta ES gyventojų 
apklausa parodė, kad 
Bendrijos piliečiai 
apie naujuosius ES 
pareigūnus taip pat 
mažai ką žino. Tik 
1 iš 8 tarptautinės 
socialinių tyrimų 
bendrovės „Proximi- 
ty Panels“ apklaustų 
ES piliečių buvo ką 
nors girdėjęs apie 

H.Van Rompuy ir tik 1 iš 20 palankiai 
įvertino jo paskyrimą. Tiesa, tik todėl, 
kad apie jį neturi beveik jokios infor-
macijos. Tad užpildykime šią spragą ir 
trumpai apžvelkime, kokią politinę bei 

asmeninę patirtį yra sukaupę 
naujieji pareigūnai.

ES Vadovų Tarybos preziden-
tas H.Van Rompuy iki šio pas-
kyrimo beveik metus vadovavo 
Belgijos ministrų kabinetui. 
Krikščionių demokratų parti-
jai priklausantis 62 m. amžiaus 
politikas pagal išsilavinimą yra 
ekonomistas. Karjerą pradėjęs 

Belgijos centriniame banke, netru-
kus pasuko į politiką. Nuo 1988 m. jis 
buvo kelių ministrų kabinetų narys, 
dažniausiai jam būdavo patikimi su 
ekonomika susiję portfeliai – biudžeto, 
smulkaus ir vidutinio verslo, kt. Būtent 
dėl ekonominės kompetencijos ir 
gebėjimo rasti konsensusą per recesiją 
jam patikėtas Belgijos vyriausybės vairas. 
Politikas yra vedęs, turi 4 vaikus. Tarp jo 
pomėgių – japonų poezija haiku.

ES užsienio ir saugumo politikos 
įgaliotinė C.Ashton iki šiol metus dirbo 
Europos Komisijoje, kur buvo atsakinga 
už prekybos sferą. 53 m. leiboristų parti-
jos narė pagal išsilavinimą yra sociologė. 
C.Ashton daug metų praleido dirbdama 
su įvairiais visuomeniniais projektais, 
pavyzdžiui, vadovavo labdaros fondui, 
siekiančiam su verslo įmonių pagalba 
sumažinti nelygybę visuomenėje. Nuo 
2001 m. jos karjera pasuko į politiką 
– C.Ashton užėmė įvairias pareigas 
vyriausybėje (tiesa, ne ministro rango), 
švietimo, teisingumo bei kitose srityse. 
2008 m. spalį. C.Ashton paskirta preky-
bos eurokomisare. Ji ištekėjusi, turi du 
vaikus.

Vokietijos „Der Spegel“ 
žinią palydėjo iškalbinga 
antrašte „Europa atitenka 
nežinomiesiems“. Britų „The 
Independent“ straipsnio 
pavadinimą parinko panašia 
dvasia: „Hermanas kas 
toks?“.

Tik 1 iš 8 tarptautinės 
socialinių tyrimų bendrovės 
„Proximity Panels“ apklaustų 
ES piliečių buvo ką nors 
girdėjęs apie H.Van Rompuy ir 
tik 1 iš 20 palankiai įvertino jo 
paskyrimą.

Reaguodama į paskyrimą ir šią žinią 
sekusią kritiką, C.Ashton buvo lakoniška: 
„Per ateinančius keletą mėnesių ir metų 
aš tikiuosi įrodyti, jog esu tinkamiausias 
žmogus šioms pareigoms. Manau, kad 
mano turimi sugebėjimai patvirtins, kad 
buvau teisingas pasirinkimas“. Ir šiais 
dviem sakiniais naujoji pareigūnė reziu- 
mavo visos ES lūkesčius tiek jos, tiek 
H.Van Rompuy atžvilgiu.

ES išsirinko 
prezidentą ir 

užsienio reikalų 
ministrę.

Bet kas jie?
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„Europos spalvų“ rubrika „Virtu-
alios mintys“ – tai duoklė internetui, 
kuris tampa vis svarbesne mūsų 
gyvenimo dalimi. Šiame skyrelyje 
kiekvieną mėnesį publikuosime 
skaitomiausių įrašų iš EP narės 
Radvilės Morkūnaitės tinklaraščio 
internete ištraukas, taip pat vieną 
ar keletą šalia paliktų skaitytojų 
komentarų. Kitus tinklaraščio įrašus 
galite peržiūrėti adresu
www.morkūnaitė.lt 

Tinklaraščio skaitytojo komentaras:
2009 11 09   20:52

Prenumeruoju Jūsų tinklapio RSS. Pamatęs 
naujieną apie Nord Stream, ją perskaičiau 
ir iš tiesų susirūpinau. Ką ėmiau daryti? 
Ieškoti, kur dar ši informacija pasirodė (juk 
buvo surengta spaudos konferencija!). 
Tada apėmė sunkiai nusakomas sunkumo 
ir bejėgiškumo jausmas, nes šios naujienos 
neradau nei tarp delfi dienos naujienų, o 
įvedus raktinius žodžius „Google” teradau 
informaciją, kad šiai žiniai paskelbti buvo 
įdėta nemažai pastangų. Kodėl niekam 
neįdomu? Nesu konsipracijos teorijos 
mėgėjas. Tiesiog noriu suprasti, kodėl 
žurnalistai ignoravo šią informaciją?

Nekyla abejonių, kad „Nord Stream“ staigmenos –nepataisoma 
genetinė žala
Įrašo data: Lapkričio 9, 2009

Šiandienos rytas prasidėjo LR Seime – spaudos konferencijoje dėl „Nord Stream“. Šią 
konferenciją inicijavau reaguodama į Danijos, Švedijos ir Suomijos pritarimus tiesti 
dujotiekį Baltijos dugnu.

Be abejonės, negalime šių žinių vadinti stebinančiomis. Apie veiksmus ir pastangas, kokių 
buvo imtasi „spaudžiant“ ar „motyvuojant“ valstybes tinkamai apsispręsti, rašyta ir spau-
doje, kalbėta ir institucijų koridoriuose. <...> Tačiau stebėtina tai, kad šio projekto žalingo 
poveikio jūros aplinkai ir aplink Baltiją gyvenantiems žmonėms – lyg ir nebeįžvelgiama. 
Juolab tada, kai tarptautinės mokslininkų grupės rugsėjį  atliktų tyrimų Baltijos jūroje 
rezultatai sako visai ką kita.

Šiandien spaudos konferencijoje genotoksikologės Janinos Baršienės pristatyti rugsėjį 
atlikto Baltijos jūros būklės tyrimo rezultatai aiškiai ir neabejotinai patvirtina, kad            
tiesiant dujotiekį „Nord Stream“ bus padaryta neatitaisoma žala į aplinką paskleidus 
teršalus, nusėdusius jūros dugne. <...> 

Akivaizdu, kad „Nord Stream“ patarėjas Baltijos šalių klausimais Romansas Baumanis, 
prieš pat spaudos konferenciją išplatinęs pranešimą, pasirengęs padaryti viską, kad tik-
roji informacija apie dujotiekio poveikį būtų dangstoma. Tad ir šiandien „operatyviuoju“ 
pranešimu siekta neigti bet kokius nuogąstavimus dėl projekto kenksmingumo aplinkai. 
<...>

Aš tikiu mokslininkais. Ir jie sako, kad dujotiekio tiesimas sukels nepataisomą genetinę 
žalą. Ir apie tai Baltijos jūros pakrančių gyventojus derėtų informuoti, o ne žaisti „katę 
maiše”.

Ukmergiškių rūpesčiai: investicijos, aplinkosauga ir paveldas
Įrašo data: Lapkričio 7, 2009

Penktadienis ir neretai šeštadienis – dienos, kai iš Briuselio ar Strasbūro grįžtu į Vilnių, 
paprastai skiriamos susitikimams su žmonėmis, jų laiškuose išsakomoms problemoms ar 
vizitams į Lietuvos miestelius. Visada tikėjau ir tikiu, kad bendrauti su Lietuvos žmonėmis 
ir jausti jų gyvenimo pulsą – ne mažiau svarbu, nei sąžiningai dirbti Europos Parlamente. 
Šį penktadienį skyriau ukmergiškiams ir jų susirūpinimui ne tik savo miesto augimu, bet 
ir istorinio paveldo išsaugojimu.

Viešnagės Ukmergėje rytą pradėjau savivaldybėje, mero Algirdo Kopūsto kabinete, kur 
domėjausi rajono įgyvendinamais aplinkosaugos, turizmo vystymo projektais, finansuo-
jamais ES lėšomis. Džiaugsmais ir problemomis, su kuriomis, įgyvendindama aplinko-
saugos ir investicinius projektus, susiduria savivaldybė, pasidalino administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Rolandas Janickas. Jo teigimu, Ukmergės rajono savivaldybės 
administracija iki 2013 metų numačiusi įgyvendinti daugiau nei 40 projektų, kurių vertė 
– beveik 80 milijonų litų.

Investicijos – išties nemenkos, tačiau kas kita – procesas, kaip jos įsisavinamos. Tai, galime 
sakyti, buvo vienu iš pagrindinių mano vizito interesų, kurį paskatino pačių ukmergiškių 
rūpestis dėl Šventosios pakrantės pritaikymo turizmo reikmėms, nerimas dėl užmojo per-
nelyg „populiariai“ ir „komerciškai“ rekonstruoti Užulėnyje esantį prezidento A.Smetonos 
Užugirio dvarą, nesusipratimų, rekonstuojant senamiesčio gatvių grindinį <...>. 

Tai klausimai, kuriuos ne tik telefonu, dar prieš vizitą, bet ir šiandien išsakė Ukmergės 
gyventojai, įsitikinę, jog paveldo objektai – pirmiausia turi tarnauti pažintinėms, krašto ir 
šalies istoriją menančioms reikmėms. <...> Noriu padėkoti visiems už atvirumą ir tikiuosi, 
kad turėsiu galimybę padėti spręsti kai kurias problemas.

Tinklaraščio skaitytojo komentaras:
Mantas, 2009 11 08   09:47

Labai džiugina matyti tokius susitikimus 
su vietiniais Lietuvos žmonėmis. Pirmoje 
Europos parlamento kadencijoje aš labiau-
siai pasigedau parlamentarų bendravimo 
su žmonėmis. Bent jau viešojoje erdvėje 
nebuvo pastebimas joks ryšys tarp Europos 
Parlamento ir Lietuvos gyventojų. Norėtųsi 
palinkėti, kad tokie susitikimai tęstųsi per 
visą kadenciją ir būtų dar plačiau aprašomi 
Jūsų bloge. Tikrai įdomu paskaityti!
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Recesija mažina 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų 
išmetimą

Dėl pasaulinės ekonomikos recesi-
jos anglies dvideginio išmetimas į 
atmosferą iki 2012 m. turėtų sumažėti 
9 proc., rodo naujo tyrimo rezultatai. 
Tačiau mokslininkai įspėja, kad tai 
neturėtų tapti priežastimi atidėlioti 
kovos su klimato kaita priemonių 
įgyvendinimo. Anot jų, šis sumažėjimas 
pavėlins pavojingą klimato atšilimą 
2 laipsniais Celsijaus viso labo 21-u 
mėnesiu.

Be to, specialistai pabrėžia, kad 9 proc. 
sumažėjimas tėra optimistinis scenari-
jus, nes jame neįskaičiuota tikimybė, 
jog dalis kompanijų sulėtins efektyvaus 
energijos panaudojimo programas ar 
atidės planuotą perėjimą prie švaresnių 
energijos šaltinių. Taip pat neįvertinta, 
kaip vartotojų elgseną gali pakeisti 
mažėjančios energijos išteklių kainos.

Todėl, pasak studiją atlikusio Klimato 
kaitos ekonomikos ir politikos cen-
tro direktoriaus Endžio Gouldsono 
(Andy Gouldson), „recesijos rezulta-
tai neturėtų tapti [pasaulio lyderiams] 
dingstimi veikti ne taip efektyviai, kaip 
iš jų tikimasi šiuo metu“. 

Britai kasmet išmeta 5,3 mln. 
tonų vartojimui tinkamo maisto

Per metus Didžiojoje Britanijoje var-
tojimui tinkamo maisto ir gėrimų  
išmetama už daugiau nei 12 mlrd. svarų 
(44,4 mlrd. Lt), o bendra jų masė siekia 
net 5,3 mln. tonų. Vienas namų ūkis 
vidutiniškai per metus išmeta maisto 
ir gėrimų už maždaug 480 svarų (1778 
Lt), o šeimos su vaikais – net už 680 
svarų (2519 Lt). Į šiuos skaičiavimus 
pirmą kartą įtrauktos ir skystos atliekos 
(pienas, sriuba, gaivieji gėrimai ir pan.) 
– jos sudaro daugiau nei penktadalį 
visų maisto atliekų.

Šios formos atliekos kelia didelį 
vyriausybės susirūpinimą, nes pūdamos 
sąvartynuose jos išskiria metano dujos. 
Pastarosios šiuo metu sudaro 2,4 proc. 
visų Didžiojoje Britanijoje į atmosferą 

išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio.

Ataskaitoje nurodomos dvi pagrindinės 
maisto ir gėrimų išmetimo priežastys. 
Pirma, gaminama ir ruošiama per 
daug maisto. Antra, leidžiama mais-
tui sugesti. Pasak organizacijos, 
konsultuojančios vyriausybę dėl atliekų 
mažinimo, žmonių maisto ruošimo ir 
valgymo įpročių keitimas turėtų būti 
prioritetinė šios problemos sprendimo 
dalis.

Amazonės miškuose medžių 
kirtimo tempai mažiausi
per 21 m.

Per paskutiniuosius metus Amazonės 
miškuose medžių kertama net 45% 
mažiau – mažiausiai nuo stebėjimų 
pradžios. Brazilijos vyriausybė šiuos 
skaičius sutiko itin džiugiai, nes jie 
rodo, kad valdžios įsipareigojimai per 
ateinantį dešimtmetį dvigubai sumažinti 
medžių kirtimą šalies miškuose duoda 
rezultatų. Tačiau aplinkosaugos orga-
nizacija „Greenpeace“, nors ir sveikin-
dama žymiai sulėtėjusį medžių kirtimo 
tempą Amazonės baseine, teigia, jog 
šio miško kirtimo mastai vis tiek tebėra 
dideli, o Brazilijos vyriausybės planai 
nėra pakankamai ambicingi.
 
Dėl Amazonės miškų naikinimo Bra-
zilija tapo viena iš didžiausių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų gamintojų, nes 
pjaunami arba deginami medžiai išskiria 
į atmosferą anglies dvideginį, kurio 
mažėjantis miško plotas sugeria vis 
mažiau. Visame pasaulyje pripažįstama, 
kad miškų (ypatingai tropinės klimato 
juostos) kirtimas katastrofiškai spar-
tina globalinį atšilimą.
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Žalios naujienos

M. Mikulėno pieš.



Statistinis šiuolaikinio miesto gyven-
tojas – ar jis būtų vilnietis, ar gyventų 
Kopenhagoje, ar dirbtų Niūjorke 
– paprašytas įvardinti didžiausias 
miestietiško gyvenimo blogybes, vei- 
kiausiai tarp kitų paminėtų didėjantį 
oro užterštumą ir žalumos trūkumą. 
Lyg to būtų maža, kiekvieną saulėtą 
vasaros dieną šios „betono džiunglės“ 
tampa tikromis karščio salomis, kurios 
alina žmonių sveikatą, o džiaugtis 
skatina nebent pelnus skaičiuojančius 
ventiliatorių ir kondicionierių 
pardavėjus. Tačiau būdų išspręsti 
hroniškomis tapusias didmiesčių 
problemas galima rasti paprasčiau ir 
pigiau nei daugelis mano.
 

Kur kas daugiau nei grožis

Šių problemų sprendimo pavadinimas 
skamba labai poetiškai – tai „žalieji 
stogai“. Pradiniu pavidalu atsiradę 
šiaurinėje Skandinavijoje jau prieš 
šimtus metų, jie vadinami žaliaisiais ne 
todėl, kad tokia spalva nudažyti. 

Moderniaisiais žaliaisiais (taip 
pat „gyvaisiais“) stogais laikomi 
dirvožemiu, drėkinimo sistema 
ir šių dviejų elementų sąveikos 
dėka vešiančia augalija vilnijantys 
pastatų stogų plotai, kurie vertinami 
architektų ir miesto planuotojų ne tik 
dėl grožio ir poetiško skambesio. Jie 
atneša ir labai apčiuopiamą praktinę 
naudą: žalios erdvės ant stogų vėsina 
pastatus, valo miesto orą nuo teršalų.  

Yra ir ne tokių akivaizdžių privalumų. 
Pavyzdžiui, „gyvieji stogai“ sugeria        
lietaus vandenį, nereikalaudami 
įmantrios lietaus vandens nuotekų 
sistemos. Nemažai modernių pastatų 
tokiu būdu surinktą vandenį panau-
doja vidinėms reikmėms, taip gerokai 
padidindami pastato ekonomiškumą. 

Efektyvūstemperatūros
reguliatoriai

Žalieji stogai taip pat veikia kaip 
izoliacinė medžiaga. Ne tik karštomis 
vasaros dienomis, kuomet, pakeis-
dami juodą, šilumą traukiantį stogą 
bei garindami vandenį, vėsina pastatą, 
bet ir šaltu oru, pridėdami papildomą 
termoizoliacinį sluoksnį. Didelė 
žaliųjų stogų koncentracija leidžia 
išvengti ir minėto „karščio salos“ 
efekto, sumažindama vidutinę miesto 
temperatūrą net iki 4 laipsnių ir didin-
dama drėgmę karštomis, sausomis 
vasaros dienomis.
 
Nors augalai ant stogo paprastai 
kuria apleistos, skylėtos, baigiančios 
įgriūti pastato kepurės įspūdį, su šiais 
žaliaisiais yra atvirkščiai – vešli augali-
ja, saugodama stogą nuo kenksmingų 
oro sąlygų bei ultravioletinių 
spindulių, pailginą jo tarnavimo 
laiką. Be to, „žalias stogas“ yra geros 
naujienos ir miesto gyvūnijai – kurian- 
tis naujoms gamtos erdvėms mieste 
apsigyvena didesnė įvairovė gyvūnų, 
paukščių ir vabzdžių rūšių, kurios ne 
tik džiugina miesto gyventojų akis, bet 

ir sumažina urbanizuotos teritorijos 
poveikį gyvajai gamtai.

Šveicarijoje „žalieji stogai“ 
privalomi

Įvairiapuse žaliųjų pastatų stogų 
teikiama nauda gali džiaugtis ir 
patys miestų gyventojai. Tokių stogų 
augmenija nuo sunkiųjų metalų ir 
kitų teršalų filtruoja ne tik lietaus 
vandenį, bet ir orą. Sugerdami anglies 
dvideginį, jie prisideda prie kovos 
su klimato atšilimu, o transporto ir 
gamyklų teršalus – prie kiekvieno 
metropolio gyventojo sveikatos. 
Vertėtų pastebėti ir naujausią socialinį 
reiškinį – augantį bendruomenių 
norą pačioms apsirūpinti šviežiomis 
daržovėmis bei prieskoniniais augalais.       
„Žalieji stogai“ be lauko ar kitų 
dekoratyvinių gėlių neretai tampa dar 
ir „socialinės daržininkystės“ vieta.
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Žalias miestas

Žaliuojantys miestų stogai

Nors moderniųjų „žaliųjų stogų“ 
istorija prasidėjo Vokietijoje, kur 
šiandien jų dalis siekia iki 10 proc. visų 
stogų, visgi sparčiausiai jie plinta JAV, 
iš kurių sulaukiama ir daugybės su tuo 
susijusių technologinių inovacijų. Tuo 
tarpu „Senojoje Europoje“ neabejoti-
na šios srities lyderė yra Šveicarija. Čia 
vykdoma miestų biologinės įvairovės 
strategija, pagal kurią visi naujai pasta-
tomi plokščiastogiai pastatai privalo 
būti apželdinti.

Aktyviai veikiančias asociacijas, 
skatinančias investicijas į žaliųjų stogų 
technologijas bei Vyriausybių paramą 
tokioms iniciatyvoms, turi ir daugybė 
kitų Europos šalių: Nyderlandai, 
Italija, Austrija, Vengrija, Švedija, 
Grakija ir kt. 

Tad galbūt pats metas, kad imtų 
žaliuoti ir Lietuvos didmiesčių stogai?



      
Lapkričio 14 d. 3 dešimtys lietuvių leidosi į kelionę per Vakarų 
Europą. Nors galutinis šios išvykos tikslas buvo politinė 
Europos Sąjungos (ES) sostinė Briuselis, tačiau, kaip ir 
daugeliu atvejų, pati kelionė pranoko tikslą. Pakeliui margai 
lietuvių delegacijai, sudarytai iš Tėvynės Sąjungos - Lietuvos       
krikščionių demokratų narių bei jaunųjų konservatorių, 
pavyko aplankyti ne tik istorines Europos vietas, bet ir atrasti 
įdomių lietuviškų leitmotyvų.

Delegacijos branduolį sudarė žmonės, 
Europos Parlamento (EP) rinkimuose 
talkinę jauniausiai EP narei iš Lietuvos 
Radvilei Morkūnaitei. Būtent jos kvietimu 
būrys lietuvių vyko į Belgijos sostinę 
pasisvečiuoti EP, NATO būstinėje, Lietu-
vos atstovybėje prie ES, o pakeliui aplankė 
Vokietiją ir Liuksemburgą.

Vokietijoje – lietuviški akcentai

Vakarų Europos širdimi vadinamoje    
Vokietijoje kelionės dalyviai iš įvairių 
Lietuvos kampelių pamatė daugybę 
reikšmingų istorinių ir kultūrinių vietų. 
Pradedant J.V.Gėtės ir F.Šilerio mi-
estu Veimaru ar akademinėmis tradici-
jomis garsėjančiu Heidelbergu, baigiant 
Nybelungų hercogų miestu Vormsu, kur 
posėdžiavę Šv.Romos imperijos vadovai 
kažkada pasmerkė M.Liuterio idėjas. 

Tačiau dar įdomesni buvo Vokietijoje 
aptikti lietuviški akcentai – aplankyta 
jauki, nuo 1951 m. lietuvybės tradicijas 
puoselėjanti Vasario 16-osios gimnazija. 
Tautine dvasia čia ugdomi 86 lietuvaičiai, 
iš viso gimnaziją lanko 190 vaikų. Neseniai 
paskirta direktorė Dr. Bronė Narkevičienė 
pasakojo, kad Nepriklausomybės kovų 
simboliu laikoma gimnazija šiuo metu yra 
ties išlikimo riba. Pasak jos, norint pakeisti 
situaciją, LR biudžete privalo atsirasti 
eilutė, užtikrinsianti tolimesnį gimnazijos 
egzistavimą. 

Sunki švietimo įstaigos padėtis 
atsispindėjo ir moksleivių bendrabučio, 
kuriame šiuo metu gyvena 43 gimnazistai, 
vedėjo Edmundo Jankūno pasakojimuose. 
Jis sakė, jog įvesta griežta taupymo tvarka. 
Kas rytą stebima, kad pamokų metu 
bendrabutyje nebūtų įjungti elektros prie- 
taisai, be to, taupiai reguliuojama šildymo 
sistema.

Lietuviai – ES politikos sūkuryje

Pažintis su Belgijos Karalystės sostine 
Briuseliu prasidėjo 4-ąją kelionės dieną. 
Pasigrožėję įspūdingai apšviestais Karalių 

rūmais, šv. Mykolo katedra, Alberto bib-
lioteka ir kitais senamiesčio architektūros 
šedevrais, svečiai iš Lietuvos susitiko su 
mūsų šalies atstovais ES. 

Didžiausioje iš visų Lietuvos užsienio 
atstovybių pasitiko nuolatinio atstovo ES 
pavaduotojas, įgaliotasis ministras Erikas 
Petrikas. Anot jo, atstovybėje dirba beveik 
aštuoniasdešimt žmonių. Didelis ne tik 
dirbančiųjų skaičius, bet ir uždaviniai. 
Įvairiose ES institucijose veikia apie 300 
darbo grupių, kur kiekvieno žmogaus 
asmeninė nuomonė gali būti priimta kaip 
valstybės pozicija, todėl visi veiksmai 
reikalauja ypatingos kompetencijos ir 
atsakomybės.
              
Lietuvai aktualūs politikos klausimai 
aptarti EP vykusiame susitikime su par-
lamentare R.Morkūnaite. Ji ne tik pristatė 
darbo svarbiausioje ES institucijoje 
specifiką, artėjančios sesijos Strasbūre ak-
tualijas, bet ir atvirai papasakojo gyvenimo 
kosmopolitiškame Briuselyje ypatumus. 
Jauniausios EP narės iš Lietuvos vardą 
turinti parlamentarė visus sužavėjo 
nuoširdžiu paprastumu.

NATO

Ypatingai saugomoje NATO būstinėje 
įsikūrusioje Lietuvos atstovybėje delegaci-
jos narius priėmė Lietuvos ambasadorius 
prie NATO Linas Linkevičius. Anot jo, 
nors iš trijų dešimčių čia dirbančių lietuvių 
didžiąją dalį sudaro kariškiai, kasdien 
sprendžiamų klausimų spektras anaiptol 
neapsiriboja kariniais ar politiniais. Tenka 
rūpintis pačiais įvairiausiais saugumo 
aspektais, pavyzdžiui, energetiniu ar kiber-
netiniu saugumu.

„Šių dienų pasaulyje vien ginklais 
saugumo užtikrinti negalima, - sakė 
L.Linkevičius, pasakodamas apie Lietuvos            
dalyvavimą NATO operacijose, kur 
ypatingu supratingumu pasižymintys lietu-
viai ne tik saugo taiką, bet ir kuria vietos 
infrastruktūrą, betarpiškai bendrauja su 
gyventojais. – Įstojusi į NATO, Lietuva 
neprarado nė trupučio suvereniteto, o tik 
įgijo įtakos“. Pasak jo, ieškant sprendimų 
įvairiais klausimais būtinas absoliutus 
sutarimas. Jei bent viena valstybė pasisako 
prieš – sprendimas nepriimamas.

Gausūs įspūdžiai, įgytos žinios, bet labiau-
siai – sutikti įdomūs, nuoširdūs po Europą 
išsibarstę lietuviai kelionės dalyvius šią 
patirtį paskatins prisiminti dar ilgai.

Nepriklausomybės kovų simboliu 
laikoma gimnazija šiuo metu yra 

ties išlikimo riba. Pasak jos, norint 
pakeisti situaciją, LR biudžete pri-
valo atsirasti eilutė, užtikrinsianti 
tolimesnį gimnazijos egzistavimą. 

Kelionėje į Vakarų Europą 
– lietuviški leitmotyvai
Jurga Girdzijauskienė
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Leidžiamas nuo 2009 metų

Dėkojame, kad esate kartu!

Kitame numeryje:

2009-ieji Europoje

Metai baigiasi, tad laikas pažvelgti, 
dėl kokių įvykių, asmenybių, 
organizacijų juos labiausiai ateityje 
prisimins europiečiai.

Nuo maištininko
iki EK vadovo

Antrajai kadencijai paskirtas 
Europos Komisijos pirmininkas 
J.M.Barroso ne visuomet buvo 
konstruktyvus politikas, siekian 
tis sutarimo ir konsensuso. Vieno              
ryškiausių šio dešimtmečio ES 
politikų biografija – kur kas 
margesnė.

Organizacija „Memorial“ 
– 2009 m. Sacharovo
premijos laureatė

Gruodį Europos Parlamente 
bus įteikta prestižine laikoma 
A.Sacharovo premija, kuri kasmet 
skiriama asmeniui ar organizacijai               
už išskirtinį indėlį kovojant už 
žmogaus teises. „Europos spalvų“ 
puslapiuose – „Memorial“ portretas.

Kopenhaga: ar 
pasistūmėjome į priekį?

Pasaulio viršūnių susitikimo           
Kopenhagoje klimato kaitos     
klausimais rezultatų apžvalga:      
faktai, nuomonės, prognozės.

M. Mikulėno fotoreportažas iš lapkričio 9 d. LR Seime vykusios konferencijos “Lietuvos pasirengimas įgyvendinti
Baltijos jūros strategiją. Aplinkosauga.”




