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Lietuvos klimato kaitos politika
 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

 Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos
tikslų ir uždavinių 2013-2020 metams įgyvendinimo
tarpinstitucinis veiklos
Nustato priemones ir finansavimo šaltinius
klimato kaitos strategijos įgyvendinimui

Paryžiaus klimato kaitos susitarimo įgyvendinimas - 2014 m. spalio
24 d. Europos Vadovų tarybos išvadose patvirtintų ES klimato
kaitos ir energetikos politikos iki 2030 m. tikslų vykdymas
2021-2030 m. laikotarpiu ES valstybės narės bendrai įsipareigojo
kartu sumažinti ŠESD kiekį mažiausiai 40%, lyginant su 1990 m.
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Nauji pagrindiniai rodikliai

Nauja valdymo sistema, parengiant Nacionalinius
energetikos ir klimato kaitos veiksmų planus iki 2019 m.
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ES teisės aktuose ir Kioto protokolo Dohos pakeitime
įtvirtinti Lietuvos tikslai iki 2020 m. ir jų įgyvendinimas
2015 m.
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%

AEI panaudojimas galutinėje
energijoje

20%

23%

25.86% (LT)

AEI panaudojimas transporte

10%

10%

4.56% (LT)

EE didinimas

20%

17%

6.8% (LT)

+1% (LT)
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2030 m. ES ŠESD tikslas bus įgyvendinamas vykdant
ES klimato kaitos ir energetikos politikos iki 2030 m.
teisės aktus
 ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ATLPS)
dalyvaujantys sektoriai (kurą deginantys įrenginiai virš 20
MW, chemijos, plieno, aliuminio pramonė) (tarp jų Lietuvos
93 įmonės) 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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ES ŠESD tikslas Paryžiaus klimato kaitos
susitarime
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LT ŠESD mažinimo tikslai ES ATPLS nedalyvaujančiuose
sektoriuose
2020 ir 2030 m.
+15 proc. tikslas iki 2020 m.

* 2016 m. Nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos 2014 m. duomenys
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Kiekybiniai ŠESD mažinimo tikslai ir jų vykdymas ES
ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose 2013-2020

Transportas

Žemės ūkis
Pramonė
Atliekų
tvarkymas
Kiti sektoriai
Bendras

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.925

4.044

4.138

4.260

4.351

4.473

4.595

4.707

4.584

5.065
4.239

5.114

4.465

4.561

4.689

4.816

4.934

4.602

1.976

4.526
2.036

2.083

2.145

2.191

2.251

2.313

2.370

714
1.272

859
1.311

1.112
1.341

1. 81

1.411

1.450

1.489

1.526

1.188

1.137

997

1.612

1.661

1.699

1.749

1.787

1.837

1.887

1.934

4.115
4.355

4.337

1.608

1.336 1.411
12.936 13.297 13.658 14.019 14.38 14.741 15.102 15.463
12.449 12.922 13.235

9

LIFE PROGRAMA: klimato kaita
 Prisidėti prie klimatui atsparios mažo anglies dioksido kiekio ir
efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos kūrimo

 Gerinti Europos Sąjungos klimato politikos
įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą

teisės aktų rengimą,

 Integruoti ir įtraukti klimato tikslus į kitas Europos Sąjungos politikos
sritis

 Gerinti klimato politikos valdymą ir informuotumą
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Klimato politikos paprogramės sritys
Nuo 2014 m. klimato kaitos remiamos sritys:
 Klimato kaitos švelninimas
 Prisitaikymas prie klimato kaitos
 Klimato valdymas ir informavimas
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Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir
miškininkystės sritis (angl. LULUCF)
Pagrindiniai iššūkiai:
 Paryžiaus klimato kaitos susitarimo tikslų įgyvendinimas po
2021-ųjų metų LULUCF sektoriuje (40% ŠESD mažinimo
tikslo vykdymą)
 Įsipareigojimas reguliuoti („kompensuoti“) žemės naudojimo/
dirvožemio/ miškų kirtimo ŠESD išmetimus (no-debit rule)
 Apskaitos taisyklių (metodų), kurios gali būti pritaikomos
praktiškai ES/pasauliniu lygiu, parengimas
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Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir
miškininkystės srities prioritetai
• Švelninimo priemonės žemės naudojimo srityje
• Šiltnamio efektą sukeliančių dujų monitoringas ir apskaita
• Tvarus miškų valdymas ir tvarūs biomasės naudojimo būdai
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Švelninimo priemonės žemės naudojimo srityje
 Perėjimas prie ŠESD emisijas mažinančios ūkininkavimo ir
kitos žemės naudojimo aplinkai draugiškos praktikos
(metodų)
 Iniciatyvos, skatinančios elgsenos pokyčius vietiniu ar
regioniniu lygiu
LIFE Peat Restore – ŠESD emisijų mažinimas atstatant degraduojančius
durpynus Šiaurės Europos žemumose

Boreal Peatland LIFE – degraduojančių durpynų (pelkių) atstatymas Natura
2000 teritorijose Suomijoje
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Tvarus miškų valdymas ir biomasės
panaudojimas







Miškų sodinimas ar atsodinimas
ŠESD saugojimas miškuose
Tvari miškų priežiūra, medžių kirtimas
Efektyvūs biomasės gaminimo būdai (iš medžio atliekų)
Nauji patvarūs biomasės gaminiai
Egzistuojančių elgsenų pokyčiai biomasės gaminimo ir
vartojimo procesuose
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Kitos finansavimo galimybės
 Klimato kaitos specialioji programa
 Parama besivystančioms šalims klimato kaitos srityje
 Galimybė gauti iki 90 proc. paramos projekto įgyvendinimui

 2017 m. kvietimas planuojamas skelbti birželio mėn. pab.

Daugiau informacijos
besivystančiose šalyse:

Aplinkos

ministerijos

puslapyje

apie

finansavimą

http://www.am.lt/VI/index.php#a/12922
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Ačiū už dėmesį!
Lina Čeičytė
Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos
finansų ir projektų valdymo skyriaus vedėja, el. p. lina.ceicyte@am.lt
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