
DISKUSIJOS
APIE KLIMATO
KAITA

Klimato kaita, Jos jtaka miestams, sprendimai, galintys pa-
deti pristabdyti siltnamio efekto augimq ar pagaliau pri-
sitaikyti prie jo sukeltij ir dar tik gresianciij pokyciq - tai
problemos, kurios bus nagrinejamos spalio 14 dien^ Vil-
niuje jvyksiancioje Europos Sajungos sostiniu, sajungos
(The Union of Capitals of the European Union (UCEU) Ge-
neralineje Asamblejoje.

Tarptautine organizacija UCEU
buvo jsteigta 1961 metais siekiant
palaikyti nuolatinius bendradarbia-
vimo rysius tarp Europos Sajungos
(ES) valstybii^ sostiniu. Dabar jai
priklauso 27 sostines. Vilnius UCEU
nariu tapo 2006-aisiais, o siemet tei-
S£ pirmininkauti organizacijai pere-
me is Lenkijos sostines Varsuvos.

UCEU organizuoja tyrimus, rengia
susitikimus ir priemones, skirtas ES
valstybiu sostiniu ekonominei, socia-
linei ir kulturinei raidai. UCEU pirmi-
ninkaujanti sostine kasmet organizuo-
ja du organizacijos nariu susitikimus:
darbinj susitikima pavasarj bei didjjj
metu renginj - Generalin^ Asamble-

ja rudenj. Siai kaskart parenkama tuo
laikotarpiu aktuali tema.

Vilniuje jvyksiancioje 51-osios Ge-
neralines Asamblejos konferencijo-
je bus nagrinejama, kaip siandienos
miestai reaguoja ir sprendzia viena
opiausiij musu laiku problemy -
klimato kaitos keliamus issukius.
Miestuose, kuriuose gyvena puse
zmonijos, sunaudojama du trecdaliai
pasaulio energijos. Be to, skaiciuo-
jama, kad jie atsakingi uz 70 proc.
pasaulyje ismetamo anglies dvidegi-
nio kiekio, tad ne vienas miestas jau
emesi priemoniu klimato kaitai pri-
stabdyti: stengiamasi didinti pastatu,
gatviu apsvietimo ir viesojo transpor-
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to energijos naudojimo efektyvuma,
tobulinti atlieku tvarkymo sistemas,
didinti atsinaujinancios energijos
naudojima ir kita.

Konferencijos metu bus pristatomi
sekmingi sajungos miest4 sprendimai
mazinant zalinga jij veiklos poveikj
aplinkai. Taip pat bus nagrinejama,
kaip ES institucijos galetu padeti mies-
tams atrasti instrumentu ir procesu
lengviau prisitaikyti prie besikeician-
cio klimato, stabdyti klimato kaita. Be
to, planuojama patvirtinti baigiama-
sias konferencijos rekomendacijas,
adresuotas ES, Europos Komisijai ir
salii; dalyviu vyriausybems.

Konferencijos metu taip pat vyks
paroda, susijusi su klimato kaitos
sprendimais atsinaujinancios energe-
tikos, transportavimo ir kitose srityse.

UCEU Generalinese Asamblejose
jprastai dalyvauja ES saliu sostiniu
merai, kiti savivaldybiu pareigunai, ES
saliu kandidaciy sostiniu atstovai, mi-
nisterijLj pareigunai, verslo, nevyriau-
sybinig organizaciju bei akademines
bendruomenes atstovai.

Vilniuje vyksianciame renginyje da-
lyvaus ir pasisakys zymus aplinkosau-
gos, klimato kaitos ekspertai is uzsie-
nio, sostines meras Arturas Zuokas,
ministeriji^ atstovai.

Daugiau informacijos galima rasti
Vilniaus savivaldybes puslapyje www.
vilnius.eu/UCEU. I
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