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DĖL DALYVAVIMO DISKUSIJOJE APIE ES KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO
IR ENERGETIKOS POLITIKOS TIKSLUS 2030 M.
Kviečiame jūsų asociacijos atstovą dalyvauti diskusijoje dėl Lietuvos pozicijos
svarstant naujus Europos Sąjungos klimato kaitos švelninimo ir energetikos politikos
tikslus 2030 m. Diskusija vyks 2014 m. vasario 20 d. 13.00-17.00 val. LR aplinkos
ministerijoje, 508 salėje, A. Jakšto g. 4, Vilniuje, renginio programa pridedama. Diskusiją
organizuoja nevyriausybinės organizacijos „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ ir „Baltijos
aplinkos forumas“ drauge su LR aplinkos ministerija.
Prašome apie savo ketinimą dalyvauti renginyje pranešti iki vasario 14 d. el. paštu
inga@dvi.lt, arba telefonu +370 68660050.

PRIDEDAMA:
1. Kvietimas ir programa (2 lapai).

Direktorė`

Originalas nebus siunčiamas

Inga Ringailaitė

KVIETIMAS
Į DISKUSIJĄ DĖL LIETUVOS POZICIJOS
SVARSTANT NAUJUS ES KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO IR ENERGETIKOS
POLITIKOS TIKSLUS 2030 METAMS
Nevyriausybinės organizacijos „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ ir „Baltijos
aplinkos forumas“ drauge su LR aplinkos ministerija organizuoja diskusiją dėl Lietuvos
pozicijos svarstant naujus Europos Sąjungos klimato kaitos švelninimo ir energetikos
politikos tikslus 2030 m. Į renginį kviečiami valstybės institucijų, nevyriausybinių
organizacijų, mokslininkų, verslo asociacijų ir kitų suinteresuotų šalių atstovai.
Diskusija vyks 2014 m. vasario 20 d. 13.00-17.00 val. LR aplinkos ministerijoje,
508 salėje, A. Jakšto g. 4, Vilnius. Renginio programa pridedama.
2007 m. Europos Sąjunga patvirtino savo klimato kaitos švelninimo ir energetikos
politikos tikslus nuo 2009 m. iki 2020 m.: 20 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų
(ŠESD) išmetimus (lyginant su 1990 m.), ne mažiau nei 20 % visų galutinės energijos
sąnaudų tenkinti iš atsinaujinančių energijos šaltinių bei didinti energijos vartojimo
efektyvumą sutaupant iki 20 % pirminės energijos (lyginant su 2005 m.). Siekdama užtikrinti
klimato kaitos ir energetikos politikos tęstinumą 2014 m. Europos Sąjunga pradeda svarstyti
naujus įsipareigojimus 2020-2030 m. periodui. Neseniai Europos Komisija pristatė galimų
klimato kaitos švelninimo ir energetikos politikos tikslų poveikio vertinimo analizę ir savo
poziciją šiuo klausimu. Lietuva, kaip ir kitos ES šalys, svarstys šį klausimą Europos Taryboje
2014 m. kovo 21 d.
Šio renginio tikslas – kartu su suinteresuotais visuomenės ir valstybės atstovais
aptarti, kokia turėtų būti Lietuvos pozicija Europos Taryboje, svarstant ES klimato kaitos
švelninimo ir energetikos politikos tikslus 2030 m.
Pagrindiniai klausimai diskusijai
1.
Kokius ŠESD išmetimų mažinimo tikslus turi palaikyti Lietuva? Ar Europos
Komisijos pasiūlytas ŠESD išmetimų sumažinimas 40% – pakankamas tikslas?
2.
Kokia turėtų būti klimato politikos tikslų struktūra? Trijų privalomų tikslų
poveikis Lietuvai: ŠEDS išmetimų mažinimas, atsinaujinanti energija, energijos vartojimo
efektyvumas.
Prašome apie savo ketinimą dalyvauti renginyje pranešti iki vasario 14 d.
el. paštu inga@dvi.lt, arba telefonu +370 68660050.

Projektas „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką“ remiamas
Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos.

DISKUSIJA DĖL LIETUVOS POZICIJOS
SVARSTANT NAUJUS ES KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO IR ENERGETIKOS
POLITIKOS TIKSLUS 2030 METAMS
PROGRAMA
2014 m. vasario 20 d. 13.00-17.00 val.
LR aplinkos ministerija, 508 salė, A. Jakšto g. 4, Vilnius
12.30-13.00

Registracija

13.00-13.10

Renginio atidarymas, sveikinimo žodis
K. Navickas, Aplinkosaugos koalicijos pirmininkas

13.10-13.35

Europos Komisijos ES klimato kaitos ir energetikos tikslų 2030 m. galimų scenarijų
poveikio Lietuvai vertinimas
S. Znutienė, Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriaus vedėja

13.35-14.00

Vokietijos pozicija dėl ES 2030 m. tikslų
Atstovas iš Vokietijos Federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės
saugos ministerijos. DERINAMA

14.00-14.20

Aplinkosaugos NVO pozicija dėl ES klimato kaitos tikslų 2030 m.
G. Jonušauskaitė, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ klimato kaitos specialistė
I. Ringailaitė, VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ direktorė

14.20-14.50

Diskusija:
- Suinteresuotų pusių pasisakymai dėl ŠESD išmetimų mažinimo tikslo.

14.50-15.10

Kavos pertraukėlė

15.10-15.35

Atsinaujinančių išteklių energetikos tikslo reikalingumas ir poveikis Lietuvai.
M. Nagevičius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos
prezidentas

15.35-16.00

Diskusija:
- Suinteresuotų pusių pasisakymai dėl atsinaujinančių išteklių energetikos tikslo

16.00-16.25

Energijos vartojimo efektyvumo tikslo reikalingumas ir poveikis Lietuvai.
I. Valuntienė, UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ vykdančioji direktorė

16.25-16.50

Diskusija:
- Suinteresuotų pusių pasisakymai dėl energijos vartojimo efektyvumo tikslo

16.50-17.00

Diskusijos apibendrinimas
K. Navickas, Aplinkosaugos koalicijos pirmininkas

Projektas „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką“ remiamas
Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos.

