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Nagi, 
poNia Mere. TuriMe suTarTį. 
Dabar Nėra laiko abejoTi.
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aš visai Neabejoju. Tik 
sakau, kaD ke- 

leTas kiTų Tarybos 
Narių paroDė Daugiau 

susiDoMėjiMo kiTu 
pasiūlyMu. “saulės 

spiNDulio” pasiūlyMu..

jūs gal juokau- 
jaTe? Fosilija Turi 

Daugiau Nei 100 MeTų 
paTirTies.

kas galėTų paMaNyTi, kaD 
saujelė vėjo TurbiNų 

galėTų  
pagaMiNTi Tiek  
eNergijos, kiek 
 MuMs reikia?

Taip, beT supraNTaTe, poNe Taršauskai, 
esaMa vis Daugiau susirūpiNiMo apie… Na, 

supraNTaTe...kliMaTo kaiTą.

gal praleiskiMe Tas hipių šNekas. juk 
žiNoTe - Mūsų jėgaiNė bus 

proDukTyviausia savo sriTyje.

be To, Mūsų iNvesTicijos Dėka, 
Mes galėsiMe susTabDyTi vieNą iš 
MažesNių, Mažiau proDukTyvesNių 

jegaiNių. o Tai juk gerai Mūsų 
plaNeTai, ar Ne?

Čia su juMis suTiNku, poNe Taršauskai. beT Ne 
visi į Tai žiūri per Tą paČią prizMę. riNkiMaMs 

prasiDėsiaNT Mažiau Nei po 18 MėNesių, 
Negaliu sau leisTi riNkėjų NepasiTeNkiNiMo.

ar Tikrai MaNoTe, jog riNkėjai Dėl To 
susirūpiNs? jūsų riNkėjai Nori 

elekTros. šiuo MeTu būTeNT Tai TurėTų 
būTi Mūsų prioriTeTas.

šiaip ar Taip, NebūkiTe Tokia pesiMisTė. kliMaTo 
kaiTa kol kas Nėra probleMa. kai bus probleMų, 

TaDa jas ir spręsiMe. ar pasakyTuMėTe beNT vieNą 
probleMą, 

kurios Mokslui Nepavyko išspręsTi?

Naaa… vėžys. 
skurDas. baDas.
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Nagi, poNia Mere. kas jus 
kaMuoja? blogai 

MiegojoTe? 

Mes reMiaMe per 50 
MiesTo reNgiNių ir 
orgaNizacijų. juk 

NeNorėTuMėT, kaD Tai 
pasikeisTų?

Ne, žiNoMa Ne, 
beT…

vėjo MalūNai. ir šiTai 
Traukia riNkėjus? bjaurūs 

MalūNpalaikiai, kur Tik 
bepasisuksi? 

aTMiNkiTe, jei pasTaTysiMe šią 
Naują jėgaiNę, jos 

geNeruojaMoMis lėšoMis 
Mes pareMsiMe Daugybę kiTų 

projekTų. pažaDu.

galbūT jūs ir Teisus. beT TuoMeT
TuriTe įTikiNTi žMoNes savo 

viešųjų ryšių kaMpaNija.

NeNoriu jokių bėDų.

NepasigailėsiTe šio 
spreNDiMo, poNia 

Mere.

žiNau.
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poNia Mere, užbaigiau šios 
DieNos Darbus. Nieko Tokio, 

jei išeisiu?

buvo velNiškai suNki 
DieNa!

Mere! TuriMe su juMis apTarTi svarbius 
Dalykus! Nagi, poNia Mere!

Ne Dabar, 
NeTuriu laiko.

labas! MaN regis… 
NežiNau, kažkas 

Dėl jėgaiNės.

labas, soFija! 
kas Čia per 

saMbrūzDis?

Taip, soFija, gali eiTi. 
MaNau, visi Mes 
TrauksiM NaMo.
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suMauTi poliTikai! NiekaDa 
Nesiklauso!

Nagi, Marija, iMaMės 
peTicijos.

“šaliN iškasTiNį kurą - už 
aTsiNaujiNaNČią eNergiją”

kliMaTo kaiTa - 
realybė. iškasTiNis 

kuras žuDo Mūsų 
plaNeTą.

už ką Tiksliai ši 
peTicija?

siekiaMe paroDyTi poliTikaMs, kaD 
DauguMa Mūsų Nori aTsiNaujiNaNČios 

eNergijos, o Ne iškasTiNės.
o kas, jei Ne 

aNglys?

pasiriNkiMo Daug. 
saulė, vėjas… už 

aTsiNaujiNaNČius 
šalTiNius!

Mes NeNoriMe, jog 
Fosilija Čia pasTaTyTų 

Naują jėgaiNę. ar 
pasirašyTuMėTe?

jei Fosilija Tiekia Tik 
NeaTsiNaujiNaNČią 

eNergiją, kas Tiekia žaliąją?

yra galybė žaliosios Tiekėjų. 
vieNa jų, “saulės spiNDulys”, 

DoMisi vėjo jėgaiNių sTaTyboMis 
seNąjaMe slėNyje. ach, šTai apie ką jie 

kalbėjo...
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perskaiTysiMe laNksTiNukus. 
aČiū ir sėkMės su peTicija!

MaNau, lėksiu NaMo. 
NeNoriu žaisTi.

Na… gerai, Nieko 
Tokio.

Fosilija NegaliMa pasiTikėT, aš 
Tą gerai žiNau. “saulės 

spiNDulio” saNDėris būTų žyMiai 
geresNis MiesTui.

braNgusis, NepaMiršk, 
kaD jieMs Dirbi. Nekąsk į 
raNką, kuri Tave MaiTiNa.

aš jieMs NeDirbu. Dirba Mūsų 
reklaMos ageNTūra. Tikiuosi, vis 

Dar Turiu Teisę sakyTi, jog jų 
NeMėgsTu.

TėTi, beT koDėl Neprašei 
DirbTi prie kiTo 

projekTo?

Mieloji, MaN 
NeleiDžiaMa paČiaM 

riNkTis.

Fosilija yra Mūsų 
geriausia klieNTė ir 

Moka gerai.
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Dėl TAVęS Dėl APliNKOS Dėl ATEiTiES

Energija iš vandens, vėjo ir saulės Jūsų namams. Spauskite čia

Sužinokite daugiau apie EKOenergijos sertifikuotą energiją.

EKOenergija yra 35-ių Europos aplinkos organizacijų tinklas, iš kone visų Europos valstybių. Mes skatiname 
atsinaujinančios energijos vartojimą ir siekiame suteikti vartotojams galimybę gauti daugiau iš elektros tiekimo sutarčių.

EKOenergija taip pat yra vienintelis visos Europos ekoen-
ergijos ženklo vardas. EKOenergija yra atsinaujinanti energija. 
Taip pat, EKOenergija yra gaminama jėgainėse, kurios atitinka 
ekologinius standartus, nustatytus EKOenergijos tinklo.

Sužinokite daugiau apie žalią elektros energiją ir 
klimato kaitą ->

Sužinokite daugiau apie mūsų Klimato Fondą ->

SAULĖS SPINDULYS

Pradžia Apie mus Eko-ženklas Kaip įsigyti EKOenergijos

aš kaip Tik juos gūgliNu… 
Tik pažiūrėk...

ar Teko kaDa girDėTi apie “saulės 
spiNDulį”?

ar Teko girDėTi apie 
ekoeNergiją?

Ne. žvilgTelk į jų 
puslapį. jis išversTas 

į … geras, 30 kalbų!

“būDaMi europos 
varToTojais, galiTe 

laisvai riNkTis
 elekTros Tiekėją ir NoriMą 

elekTros eNergijos Tipą.”

NiekaDa NežiNojau 
esaNT Tiek Daug Tiekėjų. 

Mes visaDa buvoMe 
įsTrigę 

Fosilijoje..

EKOenergija EKOenergija  ekologiškos energijos ženklas
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Už kiekvieną hidroenergi-
jos MWh, parduotą EKO- 
energijos, bent 10 centų 
keliauja į EKOenergijos Aplinkos 
Fondą. Šie pinigai yra nau-
dojami upių renatūralizacijos 
projektams. 

Sužinokite daugiau ->

ei, žvilgTelk Čia. 
“ekoeNergijos apliNkos 

FoNDas”. kas Tai galėTų būTi?
EKOenergijos Aplinkos fondas

kuo Dar užsiiMa šie 
ekoeNergijos žMoNės?

regis, jie NusTaTo apliNkosaugos 
kriTerijus jėgaiNėMs. paskaiTyk 

Tai.

jie Turi eFekTyvuMo 
kriTerijus bioMasės 

jėgaiNėMs, ir NeT 
išskiria TaM Tikras 

bioMasės rūšis, pvz. Tas, 
kurios Taip paT gali būTi 

NauDojaMos kaip 
MaisTas.

Tai koDėl gi NekeiČiaMe savo 
Tiekėjo? Mūsų piNigali būTų 

paNauDojaMi NauDiNgai.

spausk “kaip pirkTi 
ekoeNergiją” NuoroDą, soFija. 
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EKOenergijos Aplinkos fondas

labas soFija! ar 
šiaNDieNą jauTiesi 

geriau?

DaugMaž. NorėČiau, kai ką 
su juMis visais apTarTi. Tai 

Tikrai svarbu.

svarbiau už Mūsų 
TreNiruoTes? berNiukų koMaNDa 

žaiDžia šį sekMaDieNį.

žiNoMa. ar girDėjoTe apie Naująją 
jėgaiNę, kurią jie Nori pasTaTyTi?

Ta prasMe, būsiaNČią seNąjaMe slėNyje?

Taip, šiuo MeTu jie 
svarsTo, kokio Tipo 

jėgaiNę TurėTų sTaTyTi.

vakar apie Tai MąsČiau ir MaNau, 
jog Mes Tikrai TurėTuMe kažkaip 

prisiDėTi prie vėjo jėgaiNių 
iDėjos.

NekeTiNu pralaiMėTi sekMaDieNio varžybų 
Dėl Tavo verkšleNiMų!

ir vėl Tu apie Tą paTį! Mes Čia, kaD
 ruNgTyNiauTuMe. 
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Tai Ne Dėl MaNo verkšleNiMų. jau 
Dabar TuriMe gausybę akTyvisTų už 

vėjo jėgaiNę.

Nagi soFija. vėjas… 
chacha! Tai NiekaD 

NepasiTeisiNs....

esu Tikra, jog visi žiNoTe 
apie visuoTiNį aTšiliMą 
ir kliMaTo kaiTą. žalia 

eNergija paDėTų Tai 
susTabDyTi, o Mūsų 

MiesTelis galėTų TapTi 
pavyzDžiu.

ir koDėl gi Ne? kai 
kuriose šalyse jie jau 

Tiekia 
Daugiau Nei 20% elekTros 

eNergijos. ir Tai Tik 
praDžia.

Tai hipių išgalvoTi 
paisTalai, kaD 

gyveNTuM kaip kokia urviNė, 
soFija.

...palauk, argi Ne 
Fosilija Mus reMia?

Taip. koDėl 
klausi?

jei jie Daugiau užDirbs, Tai ir Mes Dau-
giau TurėsiMe!

beT koDėl… 
Tiek To. 

viskas Dėl 
galiMybės riNkTis. 
NorėČiau, kaD apie 

Tai paMąsTyTuMėTe.
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Dėl To jokių probleMų, 
soFija, beT ką Mes galiMe 
paDaryTi? juk Čia MiesTo 

savivalDybei spręsTi.

aš Taip paT už 
ekoeNergiją, beT 

NeMaNau, kaD jieMs 
įDoMu, ką Mes 

MaNoMe.

šTai koDėl sakėM, kaD 
iDioTiška apie Tai 

DiskuTuoTi. 
eiMe žaisTi, TuriMe 
svarbesNės veiklos.

beT gal yra kas 
Nors, ką galėTuMe 

paDaryTi…?

soFija, Tu juk Dirbi 
Merijoje, ar Ne? ar baNDei 
iškelT šį klausiMą jieMs?

Dar Ne. pirMiausiai, 
Noriu išsTuDijuoTi 

šiTai.
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poNia Mere? 
ar galėČiau 

šNekTelTi su 
juMis?

...vėliau, aš 
užsiėMusi. žiNau, beT… Tikiuosi, 

jog MiesTas pasiriNks 
ekoeNergiją...

Negalėjau NeNugirsTi jūsų 
pokalbio su poNu Taršausku.

Nekišk savo Nosies, kur 
Nereikia, soFija.

Mūsų MiesTas ir Taip Daug Daro, soFija. 
NeseNiai įveDėMe aTliekų rūšiaviMą. TaČiau 

NeišspręsiMe viso pasaulio probleMų.

ekoeNergija iš Tiesų 
kilNus Tikslas, beT…

Tai Ne Taip 
paprasTa.

koDėl Ne?

Nes vėjas Ne visaDa puČia, 
soFija… o Mūsų MiesTui reikia 

Daug 
eNergijos….

beT jei 
NepraDėsiMe Nieko 

keisTi…..
Tu Dar per jauNa 

suprasTi.

ekoeNergija galėTų būTi 
Mūsų aTeiTis, soFija...

beT Ne 
DabarTis.
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uFF... galvojau Tu 
būsi vyresNė.

hehe! aš savaNoriauju ekoeNergijoje. 
MaloNu susipažiNTi, soFija. sakei Turi 

MuMs keleTą klausiMų.

jei Nori pirkTi žalią elekTros eNergiją, Turi jos prašyTi savo 
Tiekėjo. jie NauDoja kilMės garaNTijas TaM, jog įroDyTų, kaD yra 

pagaMiNę pakaNkaMai žalios eNergijos, Tavo varTojiMo poreikiaMs.

Taip. valsTybė išDuoDa TiekėjaMs serTiFikaTus, 
vaDiNaMus kilMės garaNTijoMis, kiekvieNaM jų 

pagaMiNaMaM žaliosios eNergijos MWh. Tiekėjai 
gali parDuoTi Tiek žalios eNergijos, kiek Turi 

kilMės garaNTijų.

jei eNergijos Tiekėjai Nori parDuoTi 
Daugiau žaliosios eNergijos, Nei paTys pagaMiNa, jie 

gali pirkTi kilMės 
garaNTijas iš kiTų ekologiškų Tiekėjų. beT kuriuo 

aTveju, kiekvieNas serTiFikaTas gali būTi 
NauDojaMas Tik karTą. Daugiau iNForMacijos rasi 

Mūsų TiNklalapyje.

Dalyvauju esT, europos savaNorių 
TarNyboje. Tai yra es prograMa, 

suTeikiaNTi jauNieMs žMoNėMs galiMybę vykTi į užsieNį 
ir savaNoriauTi Ne pelNo siekiaNČiose orgaNizacijose. 

ekoeNergija priiMa 
savaNorius iš skirTiNgų šalių.

kažkas MaN sakė, jog Nėra būDų, sužiNoTi ar eNergija, 
aTkeliaujaNTi į NaMus, yra eko. kaip visa Tai veikia?

kilMės 
garaNTijas?

puiku, aČiū!!

beje… ką Turėjai oMeNy, sakyDaMa, kaD 
esi ekoeNergijos savaNorė? MaN pasiDarė 

sMalsu.

jie Dar ir Tuo užsiiMa? jėga!
ir aš Dar Turėjau keleTą klausiMų apie 

kliMaTo FoNDą....
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soFija! Mes gavoMe Tavo 
žiNuTę. Taigi, su Mere 
Nieko Nepavyko, ar Ne?

juk sakėM, kaD Tai 
kvaila.

NeįTikiNau jos kiek Nors 
perskaiTyTi. regis, aTėjo 
MeTas keisTi sTraTegiją.

Tu kalbėjai apie 
peTiciją.

visai kaip Tie 
Nevykėliai 

hipiai?

MaNai kažkoks 
keverzojiMas 

paDės?

MaNau. beT svarbiausia, Noriu, kaD žMoNės 
žiNoTų, jog yra pasiriNkiMas.

Tai, beT Mes FuTbolo, o Ne “išgelbėkiMe 
pasaulį” klubas. gal MaTai kur Nors aNT sieNos 

parašyTą šūkį “gėlių jėga”?

galiMa pagaMiNTi 
skrajuTes. arba aFišas. 

pakabiNČiau keleTą 
uNiversiTeTe.

Mes NesaMe visaM gyveNiMui įsipareigoję Fosilijai. 
praNeškiMe visieMs, kaM Tik įMaNoMa. gal pavykTų 

pasiekTi, jog beNT Dalis eNergijos būTų žalia.

raMiai raMiai. 
Mes juk Draugai, ar Ne? 

koDėl 
NegaliMe Dėl perMaiNų 
paDaryTi kažko kiTo?

NešvaisTysiu savo 
braNgaus laiko Tavo 
hipiškai kaMpaNijai. 
eik, išsiNuoMok TaM 

vieTą.

rizikuojaMe 
prarasTi rėMėjus.

koks Tau skirTuMas? juk 
NeNauDojaM klubo piNigų veiklos 

FiNaNsaviMui.
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Taip MaNai…? Tai aišku. kaip TuoMeT 
išgalėsiMe kokybišką aikšTelę, 

koMaNDos apraNgą, klubo 
paTalpas su oro 

koNDicioNaviMu...?

o gal MuMs Nereikia Tiek Daug 
piNigų. Ta prasMe, kas gi Čia 

NauDoja oro koNDicioNaviMą? 
ir koDėl reikia Naujų apraNgų 

kiekvieNą sezoNą?

koDėl Ne?

Mes, kaip klubas, jieMs 
NesukeliaMe NepaToguMų. 

jie 
NeNusTos Mus 

FiNaNsuoTi. 

Nebūk Tokia Naivuolė, soFija. jei 
DauguMa jūsų DalyvausiTe Toje DurNoje 

kaMpaNijoje, jie sužiNos. koDėl 
TuoMeT jie TurėTų kišTi į Mus piNigus?

kurgi Ne! ir kas jieMs 
pasakys?

berNiukų koMaNDa beveik 
pasireNgusi regioNiNiaMs 

ČeMpioNaTaMs. NeaTsisakysiMe šio 
šaNso Dėl Tavęs.
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iDioTai. sėkMės 
juMs. pasigailėsiTe.

beT TikėkiMės, 
MaNTo NuogąsTaviMai 

NeišsipilDys.

jei Fosilija ir 
NebeFiNaNsuos, rasiMe, ką 
Nors kiTą. MuMs Tiek Daug 

piNigų Nereikia. beT kuriuo 
aTveju - žaisiMe.

Tai gal jau galiM 
praDėTi 

TreNiruoTis?

NusiraMiNk, MaNTai, 
žaisiMe...pergalėMs Tik 

TreNiruoČių NeužTeNka, 
reikia ir koMaNDiNės 

Dvasios.

beT kaip Dėl 
ČeMpioNaTo... 

laiMėsiM ar Ne, 
rezulTaTai 

priklauso Tik Nuo 
Mūsų, Ne Nuo jų...

paMaTysiM…
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MaN paTiNka šis 
skrajuTės 
MakeTas.

kaip MaNai, “pereik 
prie ekoeNergijos!” 

Tiks?

reikėTų kažko 
sąMojiNgesNio. šis 
per Daug paprasTas. NoriMe, kaD 

būTų 
paprasTai ir 

leNgvai 
supraNTaMa.

juk DuoDaMe juos 
MeNkai 

NusiMaNaNTieMs.

biblioTeka suTiko 
orgaNizuoTi viešą 

ForuMą!

liko MėNesis. ar užTeks MuMs laiko, 
visą Tai išreklaMuoTi?

aš pasirūpiNsiu 
reklaMa. Tau reikėTų 

paruošTi prezeNTaciją, 
soFija.

aš… aš 
NeplaNavau 

viešai kalbėTi...

soFija, būTeNT Tavęs TeN ir reikia. 
Tau jau pavyko Mus 

visus įTikiNTi! žiNau, kaD Tavo kalba 
bus NuosTabi.
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poNe, pasirašykiTe už vėjo jegaiNių 
sTaTyMą seNąjaMe slėNyje!

regis, Čia Ta paTi grupė, 
siuNTiNėjusi el. laiškus Dėl 
perėjiMo prie ekoeNergijos.

Taip, TuriM juos visus. Dar karTą 
skaiTau “saulės spiNDulio” pasiūlyMą. 

skaMba geriau, Nei MaNiau.

DeivyDai, 
NeNori 

paskaiTyTi?

šiTą 
ekoNesąMoNę? 
NeTuriu laiko.

Tiesą sakaNT, Tai verTa DėMesio. 
paskaiTiNėk jų puslapį 

iNTerNeTe. aTroDo, jog.... Tuoj NepasTebėsi, kaip 
vaikšČiosi su DreDais ir 

saNDalais.
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o kas, jeigu Nei vėjas 
puČia, Nei saulė švieČia? TuoMeT yra kiTų aTsiNaujiNaNČių 

eNergijos šalTiNių, Tokių kaip 
hiDroeNergija ar bioMasė, kurie 

visaDa prieiNaMi. eNergijos kaupiMo 
TechNologijos Taip paT Tobulėja.

aš skaiČiau, kaD 
vėjo TurbiNos žuDo 

paukšČius.

pasTaTai ir auToMobiliai NužuDo 
Daug Daugiau jų, Nei vėjo TurbiNos, 

jau NekalbaNT apie kliMaTo pokyČius.

beT Taip paT yra svarbu, kur jos 
bus sTaToMos . 

ekoeNergija aTsižvelgia į Tai. 

o ar vėjo eNergija Nėra 
braNgi? ar NepaDiDės 

sąskaiTos?

aTsiNaujiNaNTi 
eNergija Nebėra 

braNgesNė, kaip buvo 
aNksČiau.

jei akMeNs aNglių elekTriNės MokėTų 
MokesČius už sukeliaMą Taršą, 

aTsiNaujiNaNTi eNergija būTų Daug 
pigesNė, Nei iškasaMoji.

o ir vėjas visaDa bus laisvai prieiNaMas. 
kiTaip Nei aNglys.

gal suDegiNaM 
MiesTo 

aTliekas! Tai 
aTsiNaujiNa, ar 

Ne?

gal 
MaN užTekTų 
NusipirkTi 

saulės 
MoDulius?

NerėkiT 
visi iš 
karTo!

o kaip su šiTa ekoeNergija? ar jie 
gali MuMs pasTaTyTi jėgaiNes?

ekoeNergija yra žeNklas, 
garaNTuojaNTi, kaD eNergija 
yra žalia. jėgaiNes pasTaTys 

“saulės spiNDulys. 

NeprivaloTe pirkTi “saulės 
spiNDulio” eNergiją - Tai Tik 

pasiriNkiMo reikalas.

Taip, jūs 
kairėje. 

jei pasiriNksiMe vėjo 
eNergiją, ar oras Taps 

švaresNis?
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Buvai teisus. Turim 

stebėti šią 
merginą.

taršauskas

NepaisaNT Tavo 
aMžiaus, kalbėjai 
priTreNkiaNČiai!

aČiū, 
poNe Mileri. 

pripažiNsiu - 
Tikrai 

jauDiNausi.

kaip MaNai, ar pakalbėTuM šia 
TeMa raDijuje? TuriMe prograMą 

peNkTaDieNiais, kuri...

žiNoMa, būTų 
šauNu!

paDėsiu šiTuos aNT 
prekysTalio. Neabejoju, 

kaD keleTas klieNTų Tikrai 
paskaiTys.

Kam:
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“Perėjom prie 
EKOenergijos”

ak… Na Taip, 
galiM Dar karTą Tai 

apTarTi… beT...

Tik pažiūrėk, kiek koMpaNijų pereiNa 
prie žaliųjų koNTrakTų! Tai gera 

galiMybė MiesTui ir Mūsų parTijai...

Tai yra Tai, ko 
žMoNės Nori.

per Du MėNesius jie suriNko Daugiau 
kaip 5000 parašų, prašyDaMi seNojo 
slėNio koNTrakTą perleisTi 
“saulės spiNDuliui”

o siaube… Mes, Mes 
TuriMe aTsižvelgTi į 

žMoNių NuoMoNę. 

sureNkiMe posėDį kiTą 
savaiTę, jėgaiNės paraiškai 
apTarTi?
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TA MERGPAlAiKė!

viskas 
Dėl jos!

Niekas prieš Tai NeT NegirDėjo 
apie ekoeNergiją, ir “saulės 

spiNDulį” visieMs vieNoDai švieTė. 
o Dabar, Dėl jos...

kiek koNTrakTų jau 
praraDoMe?

jau NekalbaNT, kaip 
Merė Nusigręžia 

Nuo Mūsų!

...jei pašaliNsiMe 
lyDerę, galbūT ir visas 

juDėjiMas subyrės. 
lėTai, beT subyrės..

beT kaip? regis ji populiari. ji 
paleNkė FuTbolo klubą savoN 

pusėN, Dabar jau belDžiasi ir į 
Merės Duris..

...jos Tėvas Dirba Mūsų 
reklaMos kaMpaNijoje. o 

MoTiNa beDarbė…

Tikrai? ir Tu 
Tik 

Dabar MaN Tai 
praNeši?

apie 50 įMoNių perėjo 
iš...
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aTsiprašau 
MiNuTėlei. 

perTraukėlė.

...jis vieNas 
pagriNDiNių 

žMoNių...

...Taip, beT…

poNe Taršauskai! kuo 
galiu paDėTi?

...o, Tai 
kalNas piNigų.

...Na 
pasisTeNgsiu…

...kuo aNksČiau, Tuo 
geriau. bus paDaryTa, poNe 

Taršauskai.

kaip Du karT Du. NeriNga, 
pasirūpiNk jo pakeiTiMu.

piNigai puikiai 
paNauDoTi, poNe 

Taršauskai.

Dabar Turiu 
pasiroDyTi pokalbių 

laiDoje. laikas 
aTsTaTyTi koMpaNijos 

repuTaciją.

jei Ne puikiai, 
TuoMeT Tai aNT 

Tavo peČių.

ir grįžkiTe prie Darbo. 
NekaNTrauju išgirsTi 

geras NaujieNas.
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TėTi! Mūsų koMaNDa laiMėjo 
ruNgTyNes! Dabar kelias į 

regioNiNį ČeMpioNaTą 
aTviras!

puiku, Mieloji...

aTroDai 
pavargęs...

aš. Na kaip…
praraDau Darbą.

šia...
šiaNDieN? 

koDėl? 
kaip?

jie Tai vaDiNa 
“reorgaNizacija”... jie 

Turi 
“supaprasTiNTi veiklą”.

kažkokia NesąMoNė! Tu 
juk vieNas geriausių...

koDėl gi jie...

Tai buvo jis.

Nagi soFija, jis Ne 
Toks...blogas...

“šiaNDieN poNas Taršauskas su MuMis! 
poNe, ką MaNoTe apie šią besiTęsiaNČią 

ekoeNergijos kaMpaNiją?”

“MaNau, kaD ji perNelyg perverTiNTa. elekTros 
gaMiNiMas yra Mūsų eksperTizės sriTis ir, 

jeigu vėjo jėgaiNės būTų NauDiNgos, seNiai 
būTuMe joMis užsiiėMę. Deja, Daug žMoNių 

suklaiDiNaMi skleiDžiaNT šią apliNkosaugos 
paNiką.”
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“Fosilija yra geriausias pasiriNkiMas Mūsų 
MyliMaM MiesTui. švari, eFekTyvi, paTikiMa aNglis, 

vieToj…”

Tai buvo jis, TėTi. Fosilija 
praraNDa palaikyMą, o Merė 

NuspreNDė sureNgTi posėDį ir 
apTarTi spreNDiMą Dėl seNojo 

slėNio su Tarybos Nariais.

“saulės spiNDulys” TurbūT gaus 
koNTrakTą, o Taip paT, Mes laiMiMe 

žMoNių palaikyMą. ar pasTebėjai, kiek 
koMpaNijų ir parDuoTuvių pasTaruoju 

MeTu perėjo prie ekoeNergijos?

...o Tu, braNgioji, esi 
pirMaMe FoNe. vis Tiek, 
suNku paTikėT, kaD jie 
aTleisTų MaNe už Tai.

Tai baisu. ką Mes Dabar 
DarysiM? jūs TurėTuMėTe 

palikTi kaMpaNiją. abu. 
NeverTa.

MaMa! kuo įžūliau jie žaiDžia, 
Tuo labiau Mes priešiNaMės! 

TuriMe kovoTi Dar labiau, jei 
jie Tokie bjaurūs! ir aš NeaTgausiu Darbo, 

jei visa Tai Fosili-
jos Dėka. rasiu kiTą. 

kaip sakei, aš vieNas iš 
geriausių.

“beT kas ši soFija, Mūsų 
MiesTo žaliosios eNergijos 

juDėjiMo veDlė? kokie jos 
MoTyvai?

ar ji priiMs iššūkį, 
pasisakyTi prieš 

kaMeras?”
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aš Tikrai kvieČiaMa 
į pokalbių šou!

gavau skaMbuTį. šou 
kiTą savaiTę. aš jaM 

Nepasiruošus!

Nagi, soFija. priiMk Tai, kaip 
egzaMiNą. Tu Tikrai gali. pasTaruoju 

MeTu šNeki Tik apie ekoeNergiją ir 
aTsiNaujiNaNČius šalTiNius.

žiNau, beT vis Tiek! šį šou 
žiūri Daugybė žMoNių, o 

DauguMa jų bus už Fosiliją. 
kas, jei susiMausiu?

klausyk, MuMs Tai 
geriausia galiMybė 

pasiekTi visus. Tu garsi, 
soFija! ir visa Tai...jau 

kaiNavo MaNo 
TėČiui Darbą.

Mes Tau paDėsiM 
pasiruošTi. 

užsirašykiM keleTą 
arguMeNTų. aš būsiu 

veDėjas.

soFija, ar Tu Ne per 
jauNa jauDiNTis Dėl 
jėgaiNių? koDėl visą 

Tai Darai?
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būDaMa jauNa, Dėl kliMaTo 
kaiTos keNTėTi Turiu 

Daugiausia. Tai Dėl MaNo 
aTeiTies.

ar NebūTų 
proTiNgiau 
susiTelkTi 
sTuDijoMs?

keTiNu praDėTi sTuDijas 
uNiversiTeTe kiTąMeT, 

beT aš giliai Tikiu 
žaliąją eNergija ir 

ekoeNergija.

ir Tai Nėra Tai, ką galėČiau 
aTiDėTi Tik po asMeNiNių 

savo Tikslų, ar po 
uNiversiTeTo baigiMo.

Tai NeaTiDėlioTiNas žiNgsNis, siekiaNT 
išsaugoTi plaNeTą. TuriMe veikTi Dabar 

paT.

ar Tu Tikrai MaNai, kaD 
žalioji eNergija išgelbės 

plaNeTą? Nejaugi Nėra 
kiTų svarsTyTiNų būDų?

Taip paT TuriMe keisTi 
gyveNiMo būDą… 

pavyzDžiui, valgyTi 
Mažiau Mėsos ir 

aTosTogauTi arČiau NaMų.

TaČiau aTsiNaujiNaNTi eNergija 
yra pagriNDas. NepereiDaMi prie jo, 

NeišspręsiMe kliMaTo probleMos. 
Daugiau žMoNių Turi apie Tai 

sužiNoTi.

ekoeNergija yra Tik 
Dalis spreNDiMo. Dar 

svarbus eNergijos 
eFekTyvuMas.
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soFija, roDos Daugiausia 
reMi Tiekėjus, parDuoDaNČius 

ekoeNergiją. 

viską praDėjoMe, kaip vieTiNę akciją už 
vėjo eNergiją, beT supraToMe, jog galiMa 

paDaryTi, kur kas Daugiau, būNaNT 
ekoeNergijos juDėjiMo DaliMi. 

ką jūs 
TuriTe 

oMeNyje?
kai perkaTe elekTrą iš ekoeNergijos Tiekėjų, Dalis jūsų piNigų 

keliauja kliMaTo apsaugos projekTų FiNaNsaviMui.

Tai reiškia, jog savo pirkiMu DaroTe gerą 
Darbą. TaČiau kaip Tai veikia prakTiškai?

MuMs Taip paT svarbu, kaD 
ekoeNergijos parDavi-
Mai prisiDeDa prie Naujų, 
ekologiškų jėgaiNių sTaTyMo 
FiNaNsaviMo.

jie reMia kiTas orgaNizacijas, 
paTyrusias šioje sriTyje.

NeseNiai jie parėMė Nvo oikos TaM, 
kaD saulės eNergija aprūpiNTų 

kaiMo Mokyklą TaNzaNijoje.
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ekologiškesNė aTeiTis įMaNoMa, 
beT Tai gali įvykTi Tik beNDrų 

pasTaNgų Dėka. ToDėl Mūsų
 kaMpaNija 

akceNTuoja žMoNių iNForMaviMą.

Mes galiMe

aTroDo, jog jūsų kaMpaNija 
pasiekia savo Tikslus. žiNios 

praNešė apie Merės ir 
Tarybos Narių posėDžius. 

seNojo slėNio aTeiTis vis Dar 
aTvira DiskusijoMs.

ar kaDa pagalvojai apie 
žMoNes, DirbaNČius Fosilijoje? 
kokia jų aTeiTis? ar jie praras 

savo Darbus?

aTsiNaujiNaNTi eNergija 
sukurs Daug Naujų Darbo vieTų. 

perėjiMas prie jos Neįvyks iš 
karTo, ToDėl DarbuoTojai Turi 

laiko persikvaliFikuoTi.

siekiaMe suTeikTi žMoNėMs 
galiMybę pasiriNkTi ir paDary-
Ti pirMą žiNgsNį ekologiškos 

eNergijos liNk.

puikūs Tikslai. 
MaNai, 

sugebėsiTe Tai 
pasiekTi?

kaip galiMa riNkTis, jei 
NežiNai galiMų variaNTų? ekoeNergija Dar 

NepakaNkaMai 
verTiNaMa. TuriMe 

DuoTi šaNsą jai augTi.
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verTiNaNT siūlyMus, 
skirTus būsiMąjai jėgaiNei 

seNajaMe slėNyje.

TuriMe Dvi 
paraiškas: Fosilija 

sTaTys akMeNs 
aNglių elekTriNę 

arba “saulės 
spiNDulys” vėjo 
jėgaiNių parką.

balsaviMas 
baigTas.

70% balsų Dau-
guMa, savivalDybė 

koNTrakTą suTeikia 
“saulės spiNDuliui”.
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praėjo Du MeTai ir kaip 
viskas pasikeiTė.

“saulės spiNDulio” vėjo 
jėgaiNės buvo NuosTabus 

spreNDiMas MiesTui. 
kliMaTo kaiTos probleMų 

supraTiMas DiDėja.

Fosilija Nebėra 
įTakiNgiausia koMpaNija 

MiesTe. MaToTe Tas “saulės 
spiNDulio” reklaMas? Tai 

Naujas MaNo TėČio Darbas.

ekoeNergija Taip 
paT išaugo. šiuo 

MeTu jie Dirba su 45 
Tiekėjais.

Dabar Čia Dirbu savaNore, karTu su 
kiTais jauNais žMoNėMis. praDeDaMe 
FiNaNsuoTi Tris kliMaTo projekTus 
piNigais, gauTais iš ekoeNergijos 

TiekiMo suTarČių.

žalesNė 
aTeiTis Dar 

NiekaDa Nebuvo 
Taip arTi.
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Ką aš galėčiau padaryti?

Namie

1.Pereik prie ekoenergijos. Tai geriausias būdas 
garantuoti, jog tavo elektros sutartis skatina pozi-
tyvius pasikeitimus, o taip pat tai aiškus signalas 
tiekėjams ir politikams, kad šimtu procentu tiki 
atsinaujinančia energija.

Užsuk į www.ekoenergy.org/lt > Kaip įsigyti 
EKOenergijos?

2. Naudok atsinaujinančius resursus namų 
šildymui ir vėsinimui, pavyzdžiui: biodujas ar 
šilumos siurblius, naudojančias atsinaujinančią 
elektros energiją.

3. Matuok savo energijos suvartojimą ir išlaidas, ir 
mėgink juos sumažinti:
-matuojant namo energijos efektyvumą, prieš jį 
perkant ar nuomojantis;
-apšiltinant namą;
-skalbiant tik pilnai pakrautą skalbimo mašiną ir 
džiovinant drabužius lauke;
-neeikvojant vandens, ypač karšto;
-perkant ekonomiškus elektros prietaisus ir juos 
išjungiant baigus naudoti;
-verdant maistą uždengtu dangčiu ir leidžiant ma-
istui atvėsti prieš dedant į šaldytuvą.

Klimato pokyčiai - vienas didžiausių iššūkių žmonijai. Pranešimai apie vis didėjančią anglies diok-
sido emisiją, kuri sukelia šiltnamio efektą, ir laukiami rezultatai kelia nerimą. Vienintelė gera nauj-
iena yra ta, kad žinome, kaip užkirsti kelią dramatiškam klimato pokyčiui. Gyventi, paisant Žemės 
limitus, įmanoma tiek techniškai, tiek ekonomiškai. Deja, nedaugelis, priimančiųjų sprendimus, su-
pranta problemos mastą. Jie laikosi pasenusių sprendimų arba randa tik trumpalaikių atsakymų. 
laimei, vis daugėja tokių žmonių kaip Sofija: žmonių, kurie veikia, vietoj to, kad lauktų ambicingų, 
tarptautinių valdžios sprendimų.

individualūs veiksmai nėra beprasmiai. Jie tampa žmonių, kurie tiki, jog tai kelias į priekį, skiriamuo-
ju ženklu. Ši žmonių grupė neliks nepastebėta politikų, kurie ateinančiais metais nori užimti valdžios 
pozicijas, taip pat ir verslininkų, kurie 2020 - 2030 metais vis dar norės, kad jų produkcija būtų 
rinkoje. Šie veiksmai daro didelę įtaką ir mūsų kasdieniniam gyvenimui: būnant draugišku aplinkai, 
galima ne tik sutaupyti nemažai pinigų, bet taip pat ir pagerinti savo sveikatą.
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Kelyje

4. Venk automobilio. Dviratis ir ėjimas pėsčiomis yra geros ir sveikos alternatyvos.
Jei viešojo transporto nėra, naudokis pasidalijimo automobiliu sistema (angl. carpooling) - sutaupysi 
pinigų, mažiau terši ir susirasi naujų draugų.

5. Atostogos neturi būti toli, kad būtų puikios. Venk skrydžių; oro eismas yra didėjančio šiltnamio efekto 
šaltinis.

Valgyk protingai

Maisto produkcija ir transportavimas prisideda prie šiltnamio dujų skleidimo. Norint sumažinti an-
glies kuro naudojimą, tu gali:
-sumažinti savo mėsos ir pieno produktų vartojimą;
-pirkti vietinės gamybos, sezoninį maistą;
-pirkti organiškus produktus;
-stengtis nepirkti daugiau nei gali suvalgyti. Pradėk nuo stebėjimo kiek maisto išmeti.

Palaikyk ginančius tavo vertybes

10. Balsuok už politikus, rimtai žiūrinčius į klimato 
kaitą, palaikyk organizacijas, užsiimančias klimato 
problemomų sprendimu, palaikančius žmogaus 
teises, šeimos planavimą…

Sužinok daugiau 

ES Climate Action tinklalapyje: http://ec.europa.
eu/clima/citizens/tips/index_lt.htm

Mažink, pakartotinai naudok, rūšiuok

7. Rūpinkis savo daiktais. Kuo ilgiau naudoji tuos 
pačius daiktus, tuo mažiau atliekų ir energijos su-
vartojami, gaminant naujus daiktus.

8. Pirk panaudotas prekes, kokybiškus produktus ir 
daiktus, kurie yra be įpakavimo.

9. Dovanok ekologiškas dovanas. Milijonai niekada 
nepadaudotų dovanų atsiranda šiukšlinėse. Vietoj 
to, dovanok kvietimą į teatrą, pasiūlyk masažą ar 
nuvažiuoti į sodą.
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Visagalė Fosilija planuoja statyti naują akmens anglių jėgainę Senąjame Slėnyje. Bet 
ji ne vienintelė besidominti šia vietove: “Saulės Spindulys” ten, savo ruožtu, norėtų 
statyti vėjo jėgainių parką. “Saulės Spindulio” pasiūlymas įgyja netikėtą palaikymą, 
kuomet Sofi ja ir draugai pradeda kampanija, skatinančią atsinaujinančią energiją.

Netrukus Sofi ja išsiaiškina, kad tai nėra tik politikų problema. laisvosios rinkos varto-
tojai gali pasirinkti - kurią kompaniją palaikyti ir kokią elektrą pirkti. Kai ji tai supranta, 
kaipmat pradeda kampanją “Pereik prie EKOenergijos”.

“Tai apie galimybę rinktis. Norėčiau, kad 
apie tai pamąstytumėte.”


