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DARNIOS ATEITIES VIZIJA: Neutralaus poveikio klimatui žemynas

Siekdama gerinti dabartinių ir būsimų žmonių kartų gyvenimo kokybę, kuriant modernią ir konkurencingą 
ekonomiką, Europos Komisija parengė ambicingą tvaraus ekonomikos augimo strategiją – Europos žaliąjį kursą. 
Jis įtvirtina du pagrindinius tikslus – Europai tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, užtikrinant, 
jog iki 2050 m. grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis būtų lygus nuliui, o ekonomikos augimas 
būtų atsietas nuo išteklių naudojimo. Šiais metais Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos parengtą 2022–
2030 m. Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programą, nurodančią pagrindines aplinkos apsaugos ir 
klimato kaitos valdymo kryptis. Programoje numatyta keturiolika pažangos krypčių (priemonių), kurios padės 
spartinti pastatų renovaciją, padidinti atsparumą ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams, 
pagerinti vandens telkinių būklę, išsaugoti biologinę įvairovę. Pasitelkus jas bus siekiama išplėtoti žaliąja 
infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje, sutvarkyti iš praeities paveldėtas užterštas ir pažeistas teritorijas, 
užtikrinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi, perdirbti daugiau atliekų ir panaudoti daugiau 
antrinių žaliavų. Programai įgyvendinti suplanuota 2,18 mlrd. eurų iš 2021–2027 metų Europos regioninės 
plėtros ir Sanglaudos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF), Modernizavimo 
fondo, Klimato kaitos programos, valstybės biudžeto ir kitų lėšų. 



2 0 2 2  L I E P A |  K A U N O  R A J O N O  S A V I V A L D Y B Ė

TVARŪS SPRENDIMAI 

APLINKAI TAUSOTI

Vykdant priimtą aplinkos apsaugos ir

klimato kaitos programą, Lietuvoje jau 

galima matyti pokyčius:

• Išplėsta užstato sistema, įtraukiant 

stipriųjų alkoholinių gėrimų 

pakuotes. Nuo 2023 m. į užstato 

sistemą papildomai būtų įtrauktos 

PET ir metalinės stipriųjų gėrimų, 

vyno, vyno gėrimų ir vyno kokteilių 

pakuotės. 

• Fiziniai ir juridiniai asmenys 

kviečiami teikti paraiškas 

kompensacijoms už įsigytus 

elektromobilius gauti. Tam iš 

Modernizavimo fondo iki 2026 m. 

skirta 50 mln. eurų.

• Aplinkos ministerija numato skirti 

finansinę paramą juridiniams 

asmenims, kurie  investuos į 

technologijas,  iškastiniam kurui 

keisti  atsinaujinančiais energijos 

ištekliais. Paraiškas galima teikti iki 

rugsėjo 30 d.

• Mažas pajamas gaunantys gyventojai 

gali teikti paraiškas kompensacijoms 

atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimui elektros energijos 

reikmėms ir iškastinį kurą 

naudojančių šilumos įrenginių 

pakeitimui. Paraiškas galima bus 

teikti iki tol, kol pakaks lėšų.

• Paskelbtas kvietimas mažos apimties 

projektams finansuoti. Parama yra 

teikiama projektams, kurie pristato 

inovacijas, naudojančias 

atsinaujinančių išteklių energiją. 

Įmonės, viešosios įstaigos ir 

tarptautinės organizacijos, 

kuriančios naujas technologijas, gali 

teikti paraiškas iki rugpjūčio 31 d.

• Gyventojai, atsisakę taršaus automobilio ir įsigiję mažiau taršią 

transporto priemonę ar įsigiję visuomeninio transporto metinius 

bilietus, dalijimosi paslaugas, dviračius ar paspirtukus, gali 

pasinaudoti finansine parama. Gyventojai prašymus gali teikti iki 

2023 m. birželio 1 d. Maksimali kompensacinės išmokos suma vienam 

pareiškėjui iki 1000 eurų.

• Sukurta kokybiška vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo 

metodika leis pasiekti proveržį šių atliekų tvarkymo srityje, spręsti 

iškylančius iššūkius. Ši metodika skirta ne tik valstybės ir savivaldos 

institucijoms, bet ir gyventojams, ūkio subjektams. Su šia metodika 

galite susipažinti Aplinkos ministerijos svetainėje.

• ES Aplinkos tarybos posėdyje buvo nuspręsta, kad miškų sektoriuje 

šalys narės turės išsaugoti ir didinti miškų potencialą sugerti CO2 

(išlaikant ir (ar) didinant miškų plotus). Taip pat sutarta iki 2035 m. 

pereiti prie masinės elektromobilių gamybos į rinką nebetiekiant 

iškastiniu kuru varomų transporto priemonių.

• Pritarta aplinkos apsaugos įstatymo pataisoms, kurios veiksmingiau 

užkirs kelią aplinkosauginių reikalavimų pažeidimams. Jos sustiprins 

įrenginių, kuriems eksploatuoti reikia integruotos taršos prevencijos 

ir kontrolės leidimo arba taršos leidimo, aplinkosauginę kontrolę, 

leis daugiau surinkti ir sutvarkyti alyvos atliekų, mažinti oro taršą iš 

dažų, lakų, tirpiklių, kitų produktų išsiskiriančiais lakiaisiais 

organiniais junginiais. Pataisos, išskyrus lakiųjų organinių junginių 

ribojimo sugriežtinimus, įsigalios 2022 m. liepos 15 d.

• Gyventojai, ketinantys modernizuoti savo individualų gyvenamąjį 

namą, gali pasinaudoti finansine parama. Teikti paraiškas 

kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų 

butų) modernizavimą namų savininkai gali iki rugpjūčio 3 d.

• Į daugiabučių renovaciją iki 2029 m. bus investuota 2,35 mlrd. eurų, o 

į savivaldybių viešųjų pastatų – 20 mln. eurų. Šios priemonės tikslas 

–didinti gyvenamųjų ir savivaldybių viešųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumą.

• Skirta parama maitinimo ir apgyvendinimo sektoriui, siekiant 

prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo. Kavinės, restoranai ir 

viešbučiai gali gauti iki 300 tūkst. eurų subsidijas. Paraiškas galima 

teikti iki rugsėjo 20 d. 

• Nuspręsta mažinti labai lengvų plastikinių maišelių naudojimą. 

Numatoma išimtis sveriamiems šviežios mėsos ir žuvies produktų 

pakavimui. Tokios išimties taikymas pasiūlytas įvertinus tai, kad nėra 

tyrimais pagrįstų alternatyvių pakuočių, kurios užtikrintų maisto 

produktų saugą ir higieną.

Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

internetinį puslapį am.lrv.lt

VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras


