LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
NACIONALINIO KLIMATO KAITOS KOMITETO POSĖDŽIO 2021 M. VASARIO 11 D.
PROTOKOLAS
2021 m. vasario 25 d. Nr. D4-27
Vilnius
Komiteto pirmininkė – Aplinkos ministerijos viceministrė Gintarė Krušnienė.
Komiteto pirmininkės pavaduotoja – Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės vadovė
– Vilija Augutavičienė.
Posėdžio sekretorė – Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės vyr. specialistė Emilija
Šaulytė.
Posėdis vyko 2021-02-11 nuotoliniu būdu (MS teams) 13:00 iki 15:00 val.
Dalyvavo Nacionalinio Klimato kaitos komiteto nariai ir pakaitiniai nariai: Asociacijos
„Aplinkosaugos koalicija“ atstovai – Domantas Tracevičius (pakaitinis narys); Ekonomikos ir
inovacijų ministerijos atstovės –Jolanta Baskutienė (pakaitinė narė); Energetikos ministerijos
atstovė – Jūratė Pravaleckaitė; Finansų ministerijos atstovė – Lilija Suchocka; Gamtos tyrimų
centro atstovai – Miglė Stančikaitė; Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos
atstovė – Martynas Nagevičius; Lietuvos energetikos instituto atstovė – Inga Konstantinavičiūtė;
Lietuvos gamtos fondo atstovas – Nerijus Zableckis; Lietuvos miško ir žemės savininkų
asociacijos atstovas – Algis Gaižutis; Lietuvos mokslo tarybos atstovė – Reda Cimmperman;
Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai – Darius Vėbra; Lietuvos Respublikos žemės ūkio
rūmų atstovas – Algis Baravykas; Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
atstovė – Rasa Liucija Matusevičiūtė; Susisiekimo ministerijos atstovai – Laurynas Buzys ir Aistė
Gasiūnienė (pakaitinė narė); Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė – Živilė Simonaitytė;
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas – Jūratė Vlaščenkienė; Užsienio reikalų
ministerijos atstovas – Edvilas Raudonikis ir Mindaugas Nakvošas (pakaitinis narys); Vilniaus
Gedimino technikos universiteto atstovas – Raimondas Grubliauskas; Vilniaus universiteto
atstovas – Arūnas Bukantis; Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos atstovė –
Astrida Miceikienė; Vyriausybės kanceliarijos atstovė – Šarūnė Navickaitė – Dulaitienė; Žemės
ūkio ministerijos atstovai – Zigmas Medingis (pakaitinis narys).
DARBOTVARKĖ. 2021 Klimato kaitos programos sąmatos projektas. Posėdžio garso įrašas
ir vasario 11 d. posėdžio metu pristatytos skaidrės saugomas Klimato politikos grupėje.
SVARSTYTA
2 nariai (Energetikos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija) iš 24 dalyvavusių
vasario 11 d. posėdyje nepritarė Aplinkos ministerijos pateiktam ir pristatytam sąmatos projektui.
Energetikos ministerija nepritarė sąmatos projektui: siūlė nefinansuoti „atsinaujinančių energijos
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išteklių socialiai remtiniems (įsigijimas iš saulės parkų)“; didinti finansavimą „mažosios
renovacijos“ priemonei. Ekonomikos ir inovacijų ministerija nepritarė 2021 m. sąmatos projektui
ir pasiūlė didinti finansavimą priemonei „parama ES ATL sektoriuje dalyvaujančioms įmonėms“
nuo 5 mln. iki 10 mln. eurų (nors 2020 m. pagal šią priemonę gautos 2 paraiškos už 2,76 mln.
eurų).
Vasario 12 d. (nekeičiant sąmatos projekto) pakartotiniam derinimui el. paštu išsiųstas 2021
m. Klimato kaitos programos sąmatos projektas Nacionalinio Klimato kaitos komiteto nariams
derinimui, pastabų ir pasiūlymų laukta iki vasario 15 d. darbo dienos pabaigos (16 val.). Sąmatos
projektui pritarė 24 nariai iš 26 narių, 2 Nacionalinio Klimato kaitos komiteto nariai informavo,
kad projektui pritars jeigu bus įtrauktos šios papildomos priemonės, (nors vasario 11 d. posėdžio
metu šie nariai jau buvo pritarę sąmatos projektui be pastabų):
Algis Gaižutis (Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos atstovas) pasiūlė įtraukti
naują priemonę „CO2 absorbcinį potencialą didinančias priemones (naujų želdinių įveisimą,
medynų produktyvumo didinimą ir skatinimo priemonę, nustatant atlygį miško
savininkams/valdytojams už CO2 absorbcijas)“.
Martynas Nagevičius (Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos
prezidentas) pasiūlė įtraukti tokias priemones: „centralizuoto šilumos tiekimo plėtros, prijungiant
vartotojus, šilumą gaminančius iš iškastinio kuro, priemonė (numatant šią priemonę, kaip vieną iš
priemonių prie krypčių 1.2.1 ar 1.2.2 perskirstant preliminarų šių krypčių biudžetą krypčių
apimtyje) “; „atsinaujinančius išteklius naudojančių technologijų (biokuro katilinių,
kogeneracinių elektrinių, šilumos siurblių, saulės elektrinių, šilumos gamybos iš saulės šilumos
technologijų) įrengimas pramonės įmonėse (vietoje dabar įvardintos priemonės „Parama ES ATL
sektoriuje dalyvaujančioms įmonėms“).
NUTARTA.
1) Vasario 11 d. posėdžio metu narių dauguma t. y. 22 iš 24 dalyvavusių posėdyje pritarė
Aplinkos ministerijos pateiktam 2021 m. Klimato kaitos programos sąmatos projektui,
pakartotinai el. paštu 2021 m. sąmatos projektas (nekeičiant sąmatos) suderintas su klimato kaitos
politiką įgyvendinančiomis ministerijomis (visos ministerijos projektui pritarė) ir NKKK nariais,
jam pritarė narių dauguma t. y. 24 nariai iš 26 narių.
2) Su visuomene konsultuojamasi sąmatos projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo
teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6c4b04a072a811eb9fc9c3970976dfa1?positionInSearchResult
s=0&searchModelUUID=e8410b3d-d9ab-4808-9fa7-310dbc4f423f). Pastabas ir pasiūlymus
galima teikti per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų
informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje.
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