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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO
Aplinkos ministerija teikia po 2021 m. kovo 30 d. įvykusio Lietuvos Respublikos
Vyriausybės tarpinstitucinio pasitarimo patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“ projektą (toliau –
nutarimo projektas).
Teikiamo nutarimo projekto tikslas – patvirtinti Klimato kaitos programos lėšų naudojimo
2021 m. sąmatos (toliau – sąmata) finansavimo kryptis. Šiais metais sąmatos naujoms priemonėms
finansuoti siūloma skirti iš viso 161,6 mln. Eur, kuriuos sudaro – 80 mln. Eur planuojamos gauti
pajamos ir nerezervuotos lėšos. Taip pat siūlome tęsti ankstesniais metais pradėtas finansuoti
priemones, kurių įgyvendinimui rezervuota apie 108,3 mln. Eur. Sąmatoje finansinė parama
numatyta atsinaujinančių energijos išteklių, mažiau taršaus transporto naudojimui skatinti, energijos
vartojimo efektyvumui didinti ir kitoms priemonėms, mažinančioms į atmosferą išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Siekiant efektyviai naudoti Klimato kaitos programos lėšas,
siūlome Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti stambesnes programos lėšų naudojimo sritis
(numatytos nutarimo projekte), kurias aplinkos ministras, kaip asignavimų valdytojas, konkrečioms
priemonėms paskirstys detalizuojančiame plane. Siūlomos finansuoti 2021 m. sąmatos detalesnės
priemonės nurodomos pridedamoje prie nutarimo projekto medžiagoje.
Atkreipiame dėmesį, kad nutarimo projektu tvirtinama sąmata nuo pirminio projekto
varianto, teikto derinti su visuomene, institucijomis ir komitetais, skiriasi – buvo koreguotos
skiriamos lėšų sumos ir įtrauktos papildomos priemonės. Atsižvelgiant į atsiradusias papildomas
lėšas dėl pasibaigusių kvietimų š. m. vasario mėn. ir daliai pareiškėjų atsisakius įgyvendinti
projektus, skirstomų lėšų bendra suma naujiems kvietimams padidinta nuo 133,3 mln. iki 161,6
mln. Eur, lyginant su pirminiu sąmatos variantu. Papildomos lėšos 2021 m. priemonėms buvo
skiriamos, atsižvelgiant į gautus pasiūlymus nutarimo projekto derinimo metu. Pažymėtina, kad
patikslintoje sąmatoje numatoma skirti daugiau lėšų atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimui individualiuose namuose ir (ar) daugiabučiuose, kadangi buvo įtraukta papildoma
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ir Energetikos ministerijos siūloma priemonė, skirta
prijungimui prie centrinių šilumos tinklų (skirta 2 mln. Eur). Pagal Susisiekimo ministerijos
pasiūlymus nuo 7 mln. iki 15 mln. Eur padidėjo parama mažiau taršaus transporto panaudojimui
fiziniams asmenims ir nuo 39 mln. Eur iki 42 mln. Eur mažiau taršaus transporto juridiniams
asmenims skatinimui. Papildomos lėšos (po 2 mln. Eur) buvo skirtos elektromobilių skatinimui tiek
fiziniams, tiek juridiniams asmenims, taip pat padidinta skiriamų lėšų suma mažiau taršių
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automobilių ir kitų alternatyvių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimui. Atsižvelgiant į
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Energetikos ministerijos ir „Litbioma“ asociacijos
pasiūlymus, buvo padidinta parama nuo 24 mln. iki 35 mln. taršių technologijų keitimui į aplinkai
palankias technologijas juridiniams asmenims numatant didesnę paramą įmonėms, dalyvaujančioms
ES apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) prekybos sistemoje (nuo 5 mln. iki 10 mln. Eur), taip
pat numatant naujas priemones ES ATL prekybos sistemoje nedalyvaujančioms įmonėms (4 mln.
Eur) ir įmonėms, kurios teiktų prašymus dėl kompensacijų pagal įgyvendintas energetinio
efektyvumo priemones, nurodytas energijos audito ataskaitose ( 2 mln. Eur).
Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.
Nauji terminai nenustatomi.
Priėmus nutarimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.
Nutarimo projektas buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS Nr. 21-20368). Projektas suderintas su Finansų ir Žemės ūkio
ministerijomis be pastabų. Teisingumo ministerija nutarimo projekto nevertino, nes tai nėra
norminio pobūdžio teisės aktas. Pastabas ir pasiūlymus nutarimo projektui pateikė Energetikos,
Ekonomikos ir inovacijų, Susisiekimo ministerijos, kitos suinteresuotos institucijos. Teikiamas
patikslintas nutarimo projektas buvo tikslinamas pagal institucijų pastabas ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas pakoreguojant techninio pobūdžio klaidas ir
patikslinant sąmatą, kad atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išvadą dėl specialiųjų
programų lėšų likučio naudojimo. Pastabos, į kurias neatsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies, yra
sudėtos su paaiškinimais ir argumentais į pridedamą derinimo pažymą.
Projektą parengė Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupė (vadovė Vilija Augutavičienė,
tel. 8 686 17484,

vilija.augutaviciene@am.lt;

patarėja

Lina

Čeičytė,

tel. 8 682

23663,

lina.ceicyte@am.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 2 lapai.
2. Derinimo pažyma, 4 lapai.
3. Papildoma informacija apie detalesnes finansavimo priemones, 3 lapai.
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