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Klimato pokyčiai ir prognozės

 Iki 2100 m. vidutinė metinė oro temperatūra Lietuvoje 
pakils 1,5–5,1 °C. Labiausiai vidutinė temperatūra augs 
žiemą, vasarą daugės karštų dienų (≥ 30 °C). 

 Iki 2100 m. vidutinis kritulių kiekis išaugs 3,7–13,5 %. 
Labiausiai kritulių padaugės žiemos sezonu (iki 27,5%), 
vasarą kritulių kiekis keisis nedaug, tačiau jie dažniau 
iškris gausių ir intensyvių liūčių metu.

 XXI a. pabaigoje pavasario potvynis upėse bus 
mažesnis ir prasidės anksčiau. Vasarą galimi dažnesni 
mažų upių poplūdžiai dėl intensyvių liūčių.

 Iki 2100 m. Baltijos jūros lygis pakils 20–90 cm.
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Teisinis klimato kaitos reguliavimas

 1992 m. pasirašyta JT bendroji klimato kaitos konvencija.

 1997 m. patvirtintas Kioto protokolas – pirmasis teisiškai 
privalomas susitarimas sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį (ŠESD).

 2015 m. priimtas Paryžiaus susitarimas. Šis susitarimas 
apima visas šalis ir bendras jo tikslas – sumažinti ŠESD, 
kad būtų išvengta pavojingos klimato kaitos ir globalus 
atšilimas neviršytų 2 °C.



Teisinis klimato kaitos reguliavimas

 Europos sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslai:

 Lietuvos nacionalinės klimato kaitos valdymo strategijos tikslai:

ŠESD AEI Energ. efekt.

40 %

LT

ŠESD

2030 m. 2050 m. 40-100 %

LT

AEI

≥ 1,5-2 % 
per metus

LT

Energ. efekt.

80 %

LT

ŠESD



Merų paktas

 Merų paktas – tai politinė Europos Komisijos iniciatyva 
skatinanti vietos ir regiono valdžios institucijas imtis veiksmų 
ir dalyvauti procesuose susijusiuose su klimato kaita. Pakte 
patvirtintos trys pagrindinės kryptys – klimato kaitos 
švelninimas, prisitaikymas prie jos, bei patikima, tvari ir 
įperkama energija.



Klimato kaitos švelninimas

 Didžiausias ŠESD išmetimų 
augimas pastaraisiais metais 
stebimas transporte. 

 Sumažinus atmosferos taršą 
transporte, energetikoje ir žemės 
ūkyje galima pasiekti didžiausią 
klimato kaitos švelninimo efektą.

2015 m. ŠESD išmetimų pasiskirstymas 
pagal sektorius Lietuvoje



Prisitaikymas prie klimato kaitos

 Dalis klimato pokyčių yra neišvengiami, 
todėl būtina prie jų prisitaikyti. 

 Lietuvoje prie jautriausių priskiriami šie 
sektoriai: sveikatos apsauga, 
ekosistemos ir biologinė įvairovė, žemės 
ūkis, miškininkystė, turizmas, energetika, 
transportas.



Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės 

             Energetika                  Transportas                 Žemės ūkis

 Elektros tinklo pralaidumo 
didinimas.

 Visuomenės švietimas ir 
sąmoningumo didinimas, 
skatinant mažinti elektros 
energijos vartojimą.

 Antžeminių elektros linijų 
keitimas požeminėmis. 

 Elektros tiekimo įrenginių 
saugumo didinimas.

 Skubios prieigos prie 
antžeminių elektros linijų 
užtikrinimas.

 Informacinių transporto 
sistemų (ITS) plėtra.

 Tiltų, kelių ir geležinkelių 
atnaujinimas naudojant 
atsparesnes medžiagas ir 
naujesnes technologijas. 

 Miestų transporto sistemos 
plėtra. Visuomenės 
skatinimas naudotis viešuoju 
transportu, dviračių ir kitų 
bemotorių transporto 
priemonių infrastruktūros 
plėtra.

 Ūkių konsolidacija, veiklų 
diversifikacija.

 Ekologinis ūkininkavimas, 
derlingų melioruotų žemių 
panaudojimas.

 Augalijos juostų ir buferinių 
zonų įrengimas aplink 
intensyviai dirbamus plotus.

 Draudimo išmokos, savitarpio 
pagalbos fondai.

 Atsparesnių gyvulių ir žemės 
ūkio kultūrų diegimas ir 
selekcija.



Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės 

              Miškininkystė              Turizmas                       Visuomenės     
                 sveikata

 Apželdinti nenaudojamą ir 
žemės ūkiui mažai tinkamą 
žemę.

 Vykdyti darnią miškininkystės 
politiką, panaudoti miško 
kirtimo atliekas biokurui. 

 Veisti retesnius medynus, 
tokie medynai atsparesni tiek 
žiemos audroms, tiek vasarą 
pasitaikantiems škvalams.

 Vengti vienarūšių medynų, 
ypač eglynų.

 Miško gaisrų prevencija, 
gaisrų rizikos valdymas.

 Paslaugų, kuriomis turistai 
gali naudotis įvairiais metų 
laikais, plėtra.

 Efektyvios informavimo ir 
perspėjimo sistemos kūrimas.  

 Turistų srautų apskaita ir 
ribojimas.  

 Oro ir vandens taršos 
monitoringo vietų įrengimas 
turistų lankomose vietovėse. 

 Perspėjimai apie padidėjusią 
oro taršą. 

 Paplūdimių būklės vertinimas.

 Karščio valdymo veiksmų 
planai, strategijos.

 Išankstinio perspėjimo apie 
ekstremalius orus sistema.

 Medicinos įstaigų 
prisitaikymas priimti 
papildomus pacientų srautus.

 Pažeidžiamų visuomenės 
grupių išskyrimas ir jų 
stebėjimas.

 Tinkamos graužikų, vabzdžių 
ir kitų ligų pernešėjų kontrolės 
programos.



Teritorijų planavimas

 Strateginis teritorijų planavimas gali padėti pasiekti tiek švelninimo tiek 
prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus.

 Rekomendacijos sudarant strateginius teritorinius planus:

 Skatinkite kompaktišką ir įvairią urbanistinę struktūrą;
 Plėtrą pradėkite nuo žaliųjų zonų;
 Nustatykite statyboms tinkamas vietas;
 Užtikrinkite viešojo transporto plėtrą ir funkcionalumą; 
 Kelius ir kitą inžinerinę infrastruktūrą planuokite 

atsižvelgiant į būsimas klimato sąlygas;
 Skatinkite statyti efektyvius pastatus, atsižvelkite į 

augantį vėsinimo poreikį.



Plano sudarymas ir įgyvendinimas



   Klimato kaitos priemonių finansavimo galimybės

 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programa.

 Klimato kaitos specialioji programa. 

 Energijos efektyvumo fondas.

 Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE). 

 ES regioninio bendradarbiavimo (Interreg) programa.

 Savivaldybių biudžetas. 



Ačiū už dėmesį!
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