
 

 

  

ŽINIASKLAIDOS ŠALTINIAI 

1) Naujienų portalo 15min.lt straipsnis „6 dalykai, kuriuos turite 

žinoti apie Paryžiaus klimato kaitos konferencijos sprendimus“. 

2) Naujienų portalo 15min.lt reportažas iš Paryžiaus „Pasaulis Paryžiaus 

saujoje: žmonės, stoję prieš nematomą priešą“. 

3)  Naujienų apie ekologiją, aplinką ir gamtą portalo Grynas.lt 

straipsnis „Pasaulinis klimato kaitos susitarimas: kokie iššūkiai 

laukia Lietuvos?“. 

4) Naujienų agentūros BNS pranešimas „Paryžiaus klimato sutartis: kokių 

veiksmų bus imtasi? “. 

5) LRT RADIJO laida Ryto garsai „Klimatologas: šiltindami būstą, 

kovojame su pasauliniu atšilimu“.  

6) Naujienų portalo Lrytas.lt straipsnis „Klimato pokyčiai grasina 

katastrofomis“ 

7) Žurnalisto P. Gritėno komentaras „Klimato kaita: neišmanėlių mitai 

ir tikras pavojus, gresiantis mums visiems“. 

8) Žurnalistės B. Laurinavičienės straipsnis „Klimato kaita: 

prisidirbome patys“. 

9) Žurnalistės M. Midverytės straipsnis „Klimato kaita: nuo vilnonio 

megztinio iki investicinių fondų“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A K T U A L I J O S! O ką manai Tu? 

III. Paryžiaus klimato kaitos konferencija 

 

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/world/prestizines-premijos-pretendentu-sarase-b-nemcovas-ir-n-savcenko.d?id=68970710 

 

SOCIALINĖS MEDIJOS 

Žurnalistas V. Laučius „Facebook“ rašo (kalba netaisyta): 

Tuo metu, kai laisvajam pasauliui reiktų kažkaip reaguoti į 

didėjančius saugumo iššūkius ir adekvačiai didinti išlaidas gynybai, 

Paryžiuje susirinkę politiniai teletabiai krykštauja ir ploja 

delnais, sugalvoję, kad Vakarų šalių vyriausybės kurs žaliąsias 

utopijas ir dar skirs kasmet po 100 mlrd. dolerių trečiojo pasaulio 

šalims, idant jos taip smarkiai nebegadintų oro: „Aidint džiugiems 

šūksniams ir plojimams Prancūzijos sostinėje šeštadienį pateiktas 

siūlomos 195 valstybių sutarties tekstas...“ Taigi – žalioji 

ekonominė diktatūra sau ir duoklė tiems, kurie reikalauja duoklės. 

Už tai, kad pristabdytų nelegalių migrantų srautus, trečiojo 

pasaulio šalys taip pat reikalauja duoklės iš Vakarų. Už ką dar 

nulups pinigų? Gal už reprodukcijos ribojimą? 

Lietuvos Užsienių reikalų ministras L. Linkevičius „Twitter“ rašo: 
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TEMOS KONTEKSTAS 

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 

dėstytojos Dr. Margaritos Šešelgytės komentaras:  

Apie globalinį atšilimą diskutuojama jau daugiau nei 30 metų. Žinomas 

Katastrofos laikrodis Doomsdayclock biuletenis leidžiamas Atominių 

mokslinkų (angl. Atomic Scientists) 2007 m. klimato kaitą įtraukė, kaip 

vieną iš veiksnių, kurie gali sukelti katastrofą žemėje. Mokslininkai 

teigia, žemės temperatūrai pakilus daugiau nei dviem laipsniais gali 

įvykti negrįžtami pokyčiai pasaulio floroje, faunoje, dalis žemės gali 

tapti dykuma, o kita - būti nuolat užliejama potvynių. Siekdamos 

sustabdyti klimato šilimą pasaulio valstybės turi mažinti iškastinio kuro 

naudojimą savo ekonomikose. Pirmas įpareigojantis susitarimas skirtas 

kovoti su klimato kaita pasirašytas 1997 Kioto mieste Japonijoje, tačiau 

jo numatyti įsipareigojimai valstybėms baigiasi 2020 m. Pasaulio 

valstybės jau nuo 2012 m. bando pasirašyti naują susitarimą skirta 

reguliuoti iškastinio kuro naudojimą nuo 2020 m. Tačiau joms vis 

nepavykdavo dėl per daug skirtingų interesų. Didžiausi ginčai vyko tarp 

turtingų ir neturtingų valstybių bei daug teršiančių ir labiausiai 

nukentėsiančių nuo klimato kaitos valstybių. Pagaliau, Paryžiuje pavyko 

susitarti dėl naujo susitarimo, kuris turėtų būti galutinai pasirašytas 

2016 m. Niujorke. Viena vertus, tai didelis žingsnis kovoje su klimato 

kaita, kita vertus skeptikai pastebi, kad šis susitarimas yra tik dalinai 

įpareigojantis ir priklausys nuo valstybių geros valios bei noro jį 

įgyvendinti. 

KLAUSIMAI DISKUSIJAI 

 

? Kaip vertinate klimato šilimo pavojaus mastą?  

 

? Kaip manote, ar pliusinė temperatūra šią žiemą Lietuvoje susijusi 

su globaliu klimato atšilimu? 

 

? Kuo Lietuvai aktualūs klimato kaitos klausimai? 

 

? Kaip kiekvienas galime prisidėti prie aplinkos apsaugos? Ar 

Lietuvoje pakankamai rūpinamės gamta? 

 

? Ar sutinkate su teigiančiais, kad pasaulio lyderiai turėtų savo 

dėmesį kreipti į svarbesnes problemas nei klimato kaita? 

 


