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ES tikslai iki 2020 m. ir 2030 m.  3
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Lietuvos klimato kaitos politika:

pagrindiniai dokumentai

 Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija:

nustato klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos teisiškai privalomus 

iki 2020 m. ir indikatyvius vidutinės trukmės (2030 m. ir 2040 m.) bei ilgalaikius iki 2050 m. 

tikslus ir uždavinius

 Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių 

2013-2020 metams įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas:

nustato priemones, finansavimo šaltinius ir atsakingas institucijas tikslams pasiekti  

 Nuo 2019 m.  Integruotasis nacionalinis energetikos ir klimato kaitos  planas
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Lietuvos tikslų iki 2020 m. įgyvendinimas 
(2015 m. duomenys)
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ES Lietuva Įgyvendinimas

ŠESD sumažinimas pagal Kioto

protokolo Dohos pakeitimą, 

lyginant su 1990 m.

-20% ES lygio tikslas -22.3% (EU)

ŠESD sumažinimas ES ATLPS 

dalyvaujančiuose sektoriuose,

lyginant su 2005 m.

-21% ES lygio tikslas -24.4% (EU)

ŠESD mažinimas ES ATLPS 

nedalyvaujančiuose sektoriuose,

lyginant su 2005 m.

-10% +15% +1% (LT)

AEI panaudojimas galutinėje 

energijoje

20% 23% 25.86% (LT)

AEI panaudojimas transporte 10% 10% 4.56% (LT)

EE didinimas 20% 17% 6.8% (LT)



2030 m. ES ŠESD tikslas

 ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ATLPS) dalyvaujantys sektoriai (kurą 

deginantys įrenginiai virš 20 MW, chemijos, plieno, aliuminio pramonė) (tarp jų Lietuvos 

90 įmonių) kartu su kitu ES valstybių narių 120 tūkst. įmonių bendrai sumažins emisijas 

43%, lyginant su 2005 m.

 ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose (transportas, žemės ūkis, pastatai, atliekų 

tvarkymas, paslaugos ir kt.) emisijas privalės sumažinti 30%, lyginant su 2005 m., ir 

kiekvienai valstybei narei bus nustatytas atskiras privalomas išmetamųjų ŠESD 

mažinimo tikslas (Lietuva – 2030 m. ŠESD kiekį šiuose sektoriuose privalės sumažinti -

9%, lyginant su 2005 m.)
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2030 m. ES ŠESD tikslas7



Iššūkiai įgyvendinant 2030 m. tikslus

 Lietuvoje daugiausiai ŠESD sugeneruoja  ES ATLPS nedalyvaujantys sektoriai 

– apie 65 proc. visų Lietuvos ŠESD emisijų (38 proc. transportas; 35 proc. 

žemės ūkis);

 ŠESD emisijų generavimas  iš ES ATLPS nedalyvaujančių sektorių turi 

tendenciją didėti kiekvienais metais;

 Nesiimant papildomų klimato kaitos švelninimo priemonių, Lietuva turės 

sunkumų vykdant 2030 m. tikslus.

8



LT ŠESD mažinimo tikslai ES ATPLS nedalyvaujančiuose 

sektoriuose 2020 ir 2030 m.
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Priemonės, prie kurių įgyvendinimo 

prisideda savivaldybės 

 Atsinaujinančių energijos išteklių skatinimas:

• Kogeneracija, panaudojant biomasę ir atliekas;

• Energijos gamyba iš vėjo, saulės ir geoterminės išteklių;

• Biodegalai transporte; 

• Inovatyvių aplinkai palankių  technologijų pramonėje skatinimas.
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Priemonės, prie kurių įgyvendinimo 

prisideda savivaldybės 

 Energetinis efektyvumas (miestų prisitaikymas prie klimato kaitos poveikio): 

• Gatvių apšvietimas;

• Infrastruktūros atnaujinimas;

• Viešųjų, privačių pastatų ir daugiabučių namų atnaujinimas;

• Pasyvų pastatų statyba;

• Darnus miestų planavimas, žaliųjų zonų sukūrimas.
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Priemonės, prie kurių įgyvendinimo 

prisideda savivaldybės 

 Transportas: 

• Ekologiško viešojo transporto plėtra;

• Dviračių takų, elektromobilių įkrovimo stotelių plėtra;

• Elektromobilių naudojimo skatinimas;

• Miesto transporto, infrastruktūros efektyvus valdymas;

• Darnaus judumo mieste planai (18 miestų ir 4 kurortai).
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Priemonės, prie kurių įgyvendinimo 

prisideda savivaldybės 

 Žemės ūkis, žemės sektorius:

• Biodujų gamyba iš žemės ūkio atliekų;

• Nitratų ir sintetinių trąšų vartojimo mažinimas ir alternatyvų paieška;

• Inovatyvios mėšlo tvarkymo sistemos;

• Darnios žemdirbystės skatinimas ir ekologiškos produkcijos gamyba;

• Darnios miškininkystės skatinimas.
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Priemonės, prie kurių įgyvendinimo 

prisideda savivaldybės 

 Atliekų sektorius:

• Atliekų rūšiavimas;

• Atliekų prevencija ir pakartotinis panaudojimas;

• Žiedinė ekonomika;

• Biodujų ir biodegalų gamyba;

• Nuotekų dumblo tvarkymas.
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Priemonės, prie kurių įgyvendinimo 

prisideda savivaldybės 

 Visuomenės informavimas, sąmoningumo didinimas:

• Visuomeninių iniciatyvų skatinimas;

• Straipsniai, laidos, konkursai, renginiai;

• Internetiniai portalai;

• Pamokos mokyklose ir pan.;
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Finansiniai paramos mechanizmai ir 

programos 

 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa (LAAIF)

• Parama aplinkosauginėms iniciatyvoms.

 Klimato kaitos specialioji programa

• Parama energijos efektyvumo didinimui;

• Parama atsinaujinančių energijos išteklių skatinimui.

• Daugiau informacijos: www.laaif.lt; www.am.lt.
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http://www.laaif.lt/


Finansiniai paramos mechanizmai ir 

programos 

 ES struktūriniai ir investiciniai fondai 2014-2020 m.

• 22,6 proc. visos paramos skiriama su klimato kaita susijusiems projektams

• Daugiau informacijos: http://www.esinvesticijos.lt/lt/

 LIFE programa 2014-2020 m.

• Parama klimato kaitos projektams (švelninimas ir  prisitaikymas);

• Prioritetai: miestų infrastruktūra, žaliųjų zonų kūrimas, žemės sektorius;

• ES suteikia iki 55 proc., subsidiją; galimybė gauti iki 25 proc. LT biudžeto lėšų.

• Daugiau informacijos: www.lifeprojektai.lt
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http://www.lifeprojektai.lt/


LIFE CERSUDS – Tvari keramikinė miesto drenažo sistema 

Projekto esmė:

 Gerinti miestų prisitaikymą prie klimato kaitos ir tvarkyti lietaus

vandens nutekėjimą vystant žaliąją infrastruktūrą;

 Panaudojant pralaidžias mažos vertės keramikines plyteles

padidinamas pralaidžių paviršių kiekis mieste, kuris padės išvengti

potvynių. Surenkamas vanduo panaudojamas miesto želdiniams ir

kitoms reikmėms sausrų metu.

Planuojami rezultatai:

 90 % mažesnis paviršinio vandens tūrio nuotėkis – didesnis

atsparumas potvyniams;

 Pagerėjusi vandens kokybė;

 Saugesnis vaikščiojimo paviršius pėstiesiems;

 Mažesnės CO2 emisijos naudojant sandėliuojamas keramikines

plyteles lyginant su tradicine drenažo sistema.
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Kitos iniciatyvos savivaldybėms

 ES klimato kaitos ir energetikos merų paktas 

 Daugiau informacijos: http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html

 Savivaldybių bendradarbiavimo tinklai:

 International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) http://www.iclei.org/

 Smart Climate Cities Selection Program

 Europos regionų komiteto iniciatyvos: http://cor.europa.eu

 Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimo tinklai

 ES Baltijos jūros regiono strategija: http://www.urm.lt/bjrs

 Baltijos jūros regiono darbotvarkė 21 – BJR prisitaikymo prie klimato kaitos strategija:  
www.baltadapt.eu
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Ačiū už dėmesį!

Klauskite:

Lina Čeičytė

Aplinkos ministerija

Klimato kaitos politikos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Tel. 8 706 61855

El. paštas: lina.ceicyte@am.lt
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