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DĖL LIETUVOS ŽALIOJO ALJANSO REPUTACIJOS

Savo veikloje ne primą kartą susiduriame su organizacija Lietuvos žaliasis aljansas (toliau LŽA). Ypatingai akyvus yra vienas šios organizacijos lyderis, kurio asmeniniai interesai susiję su
sodyba Kauno r. Margininkų kaime, visai šalia mūsų asociacijos nario ūkininko A. Banionio ūkio.
Manome, kad daugybė susijusių skundų, straipsnių spaudoje ir bandymų įtakoti teisės aktus kyla dėl
šios kaimynystės. Pastebime, kad LŽA įtaka Aplinkos ministerijoje darosi vis didesnė – LŽA
atstovas yra įtrauktas į Aplinkos ministerijos kolegijos sudėtį (2021 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr.
D1-284), o veiksmai nukreipti į įtakos didinimą (LŽA atstovas Justinas Rimas pasiūlė protokoliniu
nutarimu pataisyti kolegijos darbo reglamentą, kad kolegijos nariai gali siūlyti klausimus kolegijos
posėdžiui.)
Tačiau visuomenei LŽA save pristato ne tuo, kas jie yra iš tiesų. Faktai:
1.
LŽA tinklalapyje skelbia, kad ,,LŽA įkūrimą iniciavo Vytauto Didžiojo
universitetas kartu su Lietuvos mokslininkų sąjunga ir nevyriausybinėmis aplinkosaugos
organizacijomis.
2.
VĮ ,,Registrų centrui“ pateiktose kasmetinėse 2017 m. -2020 m. LŽA veiklos
ataskaitose teigia, kad 2017-2020 metais LŽA nariais buvo ir veikloje dalyvavo Vytauto
didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos mokslininkų
sąjunga ir dvi nevyriausybinės aplinkosauginės asociacijos.
3.
LŽA http://mokslolietuva.lt/2021/06/zaliasis-aljansas/ 2021 m. skelbia, kad ,,
Lietuvos žaliasis aljansas juridinių asmenų įsteigtas 2017 m. Jo globėjas yra kadenciją
baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Pagrindiniai Aljanso
steigėjai buvo: Vytauto Didžiojo universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas
(dabar – VDU Žemės ūkio akademija), Lietuvos mokslininkų sąjunga ir trys
aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos. Šiuo metu prie Aljanso yra prisijungę ir tapę
jo nariais Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir advokatų profesinė bendrija „Koncus
Legal“.
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Pasidomėjome viešai prieinamais šaltiniais apie LŽA, bei apklausėme organizacijas, kurios paties
LŽA atstovų teigimu neva yra LŽA steigėjos ir narės. Įsitikinome, kad LŽA teikia neteisingą
informaciją apie save ir savo veiklą, sudaro apie save sureikšmintą įspūdį ir todėl šios organizacijos
įtaka kaip ekspertų yra ženkliai pervertinta. Taip pat manome, kad ši organizacija remiasi vos pora
fizinių asmenų, kurie žvelgiant į jų tikrąją, o ne deklaruojamąją veiklą, iš tiesų visai neaišku ką
atstovauja. Kadangi LŽA savo teiginiais ir pateikiamomis veiklos ataskaitomis klaidina visuomenę
bei valstybės institucijas, tampa neaišku ką ši organizacija atstovauja iš tiesų. Registrų centrui
pateiktose ataskaitose nurodoma, kad organizacijoje nuo jos įkūrimo iki 2020 m. laikotarpiu etatinių
darbuotojų nebuvo. LŽA nėra užsiregistravusi lobistinę veiklą vykdančia organizacija, todėl
manytume, kad LŽA klaidindama visuomenę ir valstybės institucijas pridengia siaurus interesus ir
tokiu būdu yra pažeidžiamas lobistinės veiklos įstatymas.
Pasidomėjome LŽA teiginiais ir išsiaiškinome, kad LŽA nariais niekada nebuvo ir veikloje
nedalyvavo nei vienas išvardintas universitetas. Tai raštu patvirtino patys universitetai. Pridedama
VDU ir LSMU atsakymų į užklausą kopijos. Lietuvos mokslininkų sąjunga į LKAA paklausimą
vengia atsakyti raštu apie narystę LŽA ir ryšius su LŽA, kadangi bendros veiklos nėra, o yra tik yra
formali narystė. Taip pat gavome raštišką atsakymą, jog Prezidentas Valdas Adamkus nėra LŽA
globėjas.
LŽA atstovai ilgą laiką ir sąmoningai teikia klaidingą informaciją apie save, klaidina
visuomenę ir valstybės institucijas. Prašome atsakyti, ar paaiškėjus, jog LŽA akivaizdžiai teikia
klaidingą informaciją apie save, tokių neaiškios reputacijos asmenų dalyvavimas Aplinkos
ministerijos kolegijoje ir kitose darbo grupėse bus toleruojamas ir ateityje?
Pridedama LŽA informacija, bei universitetų bei prezidento Valdo Adamkaus referentės atsakymai.
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LIETUVOS ŽALIASIS ALJANSAS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017 METUS
Lietuvos žaliasis aljansas ( toliau – LŽA) vienija juridinius asmenis, kurių pagrindinis tikslas
įgyvendinti Lietuvos žaliąjį kursą, dalyvaujant valstybės darnios ir tvarios politikos formavime ir
įgyvendinime.
LŽA veiklos tikslai ir uždaviniai yra pateikti „Aiškinamajame rašte“. 2019 metais LŽA nariais
buvo ir veikloje dalyvavo Vytauto didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos
mokslininkų sąjunga ir dvi nevyriausybinės aplinkosauginės asociacijos.
Pagrindiniai LŽA atlikti darbai 2017 metais.
1. 2017 m. birželio 20 d. įregistruojama Asociacija Lietuvos žaliasis aljansas.
2. LŽA delegavo savo atstovus į Nacionalinį klimato kaitos komitetą, Medžioklės tvarkymo konsultacinę
tarybą, GMO valdymo priežiūros komitetą.
4. Siekiant mažinti aplinkos taršą, pateikė siūlymus Aplinkos ministerijai dėl Aplinkos apsaugos įstatymo
atskyrų straipsnių pakeitimo ir papildymo.
5. Konsultavo Lietuvos miestelių ir kaimų vietines gyventojų bendruomenes dėl veiksmų ir priemonių,
mažinant oro taršą, kurią sukelia žemės ūkio įmonės, auginančios gyvulius.

Pirmininkas

Algimantas Paulauskas

LIETUVOS ŽALIASIS ALJANSAS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS
Lietuvos žaliasis aljansas ( toliau – LŽA) vienija juridinius asmenis, kurių pagrindinis tikslas
įgyvendinti Lietuvos žaliąjį kursą, dalyvaujant valstybės darnios ir tvarios politikos formavime ir
įgyvendinime.
LŽA veiklos tikslai ir uždaviniai yra pateikti „Aiškinamajame rašte“. 2018 metais LŽA nariais
buvo ir veikloje dalyvavo Vytauto didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos
mokslininkų sąjunga ir dvi nevyriausybinės aplinkosauginės asociacijos.
Pagrindiniai LŽA atlikti darbai 2018 metais.
1. LŽA atstovai vykdė ekspertinę veiklą aplinkosaugos ir sveikatos klausimais pagal LR Seimo
kontrolieriaus, Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos
prašymus.
2. LŽA delegavo savo atstovus į Nacionalinį klimato kaitos komitetą, Medžioklės tvarkymo
konsultacinę tarybą, GMO valdymo priežiūros komitetą.
4. Siekiant mažinti aplinkos taršą, pateikė siūlymus Aplinkos ministerijai dėl Aplinkos apsaugos
įstatymo atskyrų straipsnių pakeitimo ir papildymo.
5. Konsultavo Lietuvos miestelių ir kaimų vietines gyventojų bendruomenes dėl veiksmų ir
priemonių, mažinant oro taršą, kurią sukelia žemės ūkio įmonės, auginančios gyvulius.

Pirmininkas

Algimantas Paulauskas

LIETUVOS ŽALIASIS ALJANSAS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019 METUS

Lietuvos žaliasis aljansas ( toliau – LŽA) vienija juridinius asmenis, kurių pagrindinis tikslas
įgyvendinti Lietuvos žaliąjį kursą, dalyvaujant valstybės darnios ir tvarios politikos formavime ir
įgyvendinime.
LŽA veiklos tikslai ir uždaviniai yra pateikti „Aiškinamajame rašte“. 2019 metais LŽA nariais
buvo ir veikloje dalyvavo Vytauto didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
Lietuvos mokslininkų sąjunga ir dvi nevyriausybinės aplinkosauginės asociacijos.
Pagrindiniai LŽA atlikti darbai 2019 metais.
1. Kartu su Sveikatos apsaugos ministerija paruošta ir su visomis suinteresuotomis
visuomenės grupėmis išdiskutuota kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamos aplinkos
ore ir kvapų kontrolės metodika. Kvapo koncentracijos ribinių verčių gyvenamos aplinkos
ore normos bei jų kontrolės metodika buvo patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro
įsakymu, kuris įsigaliojo 2009 m. lapkričio 1d.. LŽA nariai, pasitelkę Europos Sąjungos
šalių patirtį, tiek Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei, tiek ir LR Vyriausybei įrodė,
kad nustatant kvapo koncentracijos ribines vertes gyvenamojoje aplinkoje negalima daryti
išimčių žemės ūkio įmonėms, leidžiant joms didesnes kvapo koncentracijos ribines vertes,
nei pramonės įmonėms, vykdant savo veiklą.
2.
LŽA atstovai dalyvavo Aplinkos ministerijoje sudarytoje darbo grupėje dėl žemės ūkio
įmonėse susidarančio mėšlo ir srutų aplinkosauginių reikalavimų paruošimo. LŽA
,apibendrinęs mokslo ir pažangiausių šalių patirtį, pateikė Aplinkos ministerijai
aplinkosauginių reikalavimų projektą ir dalyvavo diskusijose su Žemės ūkio ministerijos
atsakingais atstovais dėl jo įgyvendinimo. Aplinkos ministras kartu su Žemės ūkio ministru
pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino aplinkosauginių reikalavimų aprašą žemės ūkio
įmonėms, kurios turi vadovautis savo ūkinėje veikloje.
3.
LŽA delegavo savo atstovus į Nacionalinį klimato kaitos komitetą, Medžioklės tvarkymo
konsultacinę tarybą, GMO valdymo priežiūros komitetą.
4. Siekiant mažinti aplinkos taršą, pateikė siūlymus Aplinkos ministerijai dėl Aplinkos
apsaugos įstatymo atskyrų straipsnių pakeitimo ir papildymo.
5. Konsultavo Lietuvos miestelių ir kaimų vietines gyventojų bendruomenes dėl veiksmų ir
priemonių, mažinant oro taršą, kurią sukelia žemės ūkio įmonės, auginančios gyvulius.
6.
LŽA atstovai dalyvavo ruošiant Nacionalinį oro taršos mažinimo planą ir šia tema skaitė
pranešimus organizuojamose konferencijose.

Pirmininkas

Algimantas Paulauskas

LIETUVOS ŽALIASIS ALJANSAS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 METUS

Lietuvos žaliasis aljansas ( toliau – LŽA) vienija juridinius asmenis, kurių pagrindinis tikslas
įgyvendinti Lietuvos žaliąjį kursą, dalyvaujant valstybės darnios ir tvarios politikos formavime ir
įgyvendinime.
LŽA veiklos tikslai ir uždaviniai yra pateikti „Aiškinamajame rašte“. 2020 metais LŽA nariais
buvo ir veikloje dalyvavo Vytauto didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
Lietuvos mokslininkų sąjunga ir dvi nevyriausybinės aplinkosauginės asociacijos.
Pagrindiniai LŽA atlikti darbai 2020 metais.
1. LŽA atstovai vykdė ekspertinę veiklą aplinkosaugos ir sveikatos klausimais pagal LR Seimo
kontrolieriaus, Aplinkos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos prašymus.
2. LŽA deleguoti atstovai dalyvavo Ateities ekonomikos DNR plano rengime.
3. LŽA kartu su Lietuvos darbdavių konfederacija organizavo konferenciją dėl žemės ūkio
įmonių vykdomos oro taršos mažinimo, užtikrinant kaime gyvenančių žmonių teisę į švarią
ir saugią aplinką.
4. LR Ministrei Pirmininkei I. Šimonytei paruošė ir pateikė išsamius aplinkosaugos gerinimo
siūlymus, kurie susiję ne tik su aplinkos, bet ir su žmonių sveikatos bei gyvenimo kokybės
gerinimu.
5. Aplinkos ministerijai pateikė moksliškai pagrįstus siūlymus dėl paruošto Lietuvos žaliojo
kurso veiksmų plano projekto tobulinimo.
6. Išanalizavo padėtį Lietuvoje dėl atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemos veikimo ir
pastabas pateikė Aplinkos ministerijai.

Pirmininkas

Algimantas Paulauskas
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ŽALIASIS ALJANSAS
Lietuvos žaliasis aljansas juridinių asmenų įsteigtas 2017 m. Jo globėjas yra kadenciją
baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

Žaliojo aljanso steigėjai (2017)
Pagrindiniai Aljanso steigėjai buvo: Vytauto Didžiojo universitetas, Aleksandro
Stulginskio universitetas (dabar – VDU Žemės ūkio akademija), Lietuvos mokslininkų
sąjunga ir trys aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos. Šiuo metu prie Aljanso
yra prisijungę ir tapę jo nariais Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir advokatų
profesinė bendrija „Koncus Legal“.
Pagrindinis Aljanso tikslas – dalyvauti valstybės darnios plėtros politikos formavime ir
įgyvendinime, teikiant siūlymus Lietuvos valdžios institucijoms dėl klimato kaitos ir
aplinkos taršos mažinimo, užtikrinant darnų ir tvarų vystymąsi. Atstovauti Lietuvos
mokslininkų sąjungai Aljanso vykdomojoje veikloje 2021 m. gegužės 18 d. Lietuvos
mokslininkų sąjungos tarybos sprendimu paskirtas doc. dr. Justinas Rimas, kuris yra ir
Aplinkos ministerijos kolegijos narys.
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Lietuvos kiaulių augintojų asociacijai
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akademija informacijos apie inicijavimą kurti Lietuvos žaliąjį aljansą neturi ir jokiose
veiklose nedalyvauja.
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