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Projektas finansuojamas pagal 2009-2014 m. 

Norvegijos finansinio mechanizmo programą 

LT10 “Gebėjimų stiprinimas ir institucinis 

valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos 

viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios 

bendradarbiavimas”.

Projekto vykdytojai

• VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra

• Norvegijos vietos ir regioninės valdžios 

institucijų asociacija 

• Lietuvos savivaldybių asociacija



Kauno Regioninė Energetikos Agentūra (KREA)

VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra įkurta 2003 metais 
pagal Europos Sąjungos SAVE II programą.

Agentūros steigėjai yra:

Kauno miesto savivaldybė

Kauno technologijos universitetas

Lietuvos energetikos institutas

AB “Kauno energija”



Merų Paktas (2017.04.13)

• 7295 signatarai

• 228 412 760 gyventojai

• 678 naujo Merų Pakto signatarai  

Signatarų įsipareigojimai:

• 2008 - 2015 metais prisijungusiems - iki 2020 

metų sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį ne 

mažiau kaip 20%.

• 2016 metais prisijungusiems signatarams - iki 

2030 metų sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį 

ne mažiau kaip 40%.



Projekto veiklos

► Įžanginė konferencija Kaune.

► 10-ies Lietuvos savivaldybių 

atstovų vizitas į Norvegijos 

Karalystę (Barum ir Fredrikstad 

savivaldybės).

► Gairių savivaldybėms 

rengimas.

► Lietuvos ekspertų vizitas 

atsakingose institucijose: 

Norvegijos vandens išteklių ir 

energijos direktoratas; 

Norvegijos Aplinkos agentūra; 

Meteorologijos institutas ir kt.



Projekto veiklos

► Mokymai savivaldybių      

specialistams (Panevėžyje, 

Klaipėdoje, Alytuje ir Vilniuje).

► Baigiamoji konferencija

2017 m. spalio 12 d. Kauno r.



Projekto rezultatai► Parengtos klimato kaitos 

švelninimo ir pritaikymo vietos 

lygmeniu Gairės. 

► Sustiprintos savivaldybių 

darbuotojų kompetencijos.

►Betarpiška pažintis su 

Norvegijos gerosios praktikos 

pavyzdžiais

Tarptautinio 

bendradarbiavimo ir 

kooperacijos galimybių 

stiprinimas.



Norvegijos geriausia praktika I
Barum savivaldybė:

Fornebu rajonas – praktinių 

sprendimų, racionalaus 

išplanavimo, modernių 

technologijų ir perspektyvaus 

planavimo rezultatas (buvusio 

oro uosto teritorijos 

atgimimas).  

Laisvalaikio ir poilsio zonos, 

integruojančios klimato 

kaitos švelninimo ir 

prisitaikymo priemones



Norvegijos geriausia praktika II

Fredrikstado patirtis Planavimas:

Audrų ir liūčių vandens valdymo planas

Vandens ir nuotekų bendrasis planas

Miesto centro bedrasis planas

Savivaldybės bendrasis planas

IŠŠŪKIAI

2008 m. rugpjūčio 14 d. audros ir potvynio 

nuostoliai – 5 mln. Eurų.

Prisitaikymas prie klimato kaitos – kiekvieno 

atsakomybė.

Žinios ir informacija – strateginiai sprendimai 

– finansinis ir veiksmų planavimas - vidinė 

kooperacija – mažesni nuostoliai



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Kauno Regioninė 

Energetikos Agentūra

tel: +370 37 491043

e-paštas: info@krea.lt

www.krea.lt


