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Integruotas energetikos ir klimato 

kaitos srities veiksmų planas 

 Atsižvelgiant į ES energetinės sąjungos ir klimato veiksmų 

valdymo sistemos reglamento 3 str. Lietuva privalo 

parengti Integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities 

veiksmų planą iki 2020 m. sausio 1 d. 

 Plano tikslas – užtikrinant energetikos ir klimato kaitos 

politikos sąsajas ir suderinamumą atsižvelgiant į JT 

bendrosios klimato kaitos konvencijos, jos Kioto protokolo 

Dohos pakeitimą ir Paryžiaus susitarimą, ES klimato kaitos ir 
energetikos tikslų iki 2030 m., ES energetinės sąjungos teisė 

aktų reikalavimus, sukurti pagrindą Lietuvos ūkio 

(ekonomikos) sektoriams 



Integruotas energetikos ir klimato 

kaitos srities veiksmų planas 

 Šis dokumentas keičia Nacionalinį klimato kaitos valdymo 

politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinį 

veiklos planą. 



PRIEMONĖS 

STEBĖJIMAI ir 

PERSPĖJIMAI 

Reguliarus 

hidrometeorologinių 

stebėjimų sistemos 

atnaujinimas 

Reguliarus 

hidrogeologinių 

stebėjimų sistemos 

atnaujinimas 

Iki 2022 m. 

modernizuoti 

meteorologinių 

perspėjimų sistemą 

Reguliarus klimato 

kaitos scenarijų ir 

prisitaikymo 

priemonių 

atnaujinimas 



PRIEMONĖS 

PLANAVIMAS 

Parengti (atnaujinti) 

ekstremalių įvykių 

valdymo ir 

prisitaikymo prie 

klimato kaitos planai 

Reguliarus 

gyventojų 

perspėjimo ir 

informavimo 

sistemos 

atnaujinimas 

Informavimo ir 

konsultacijų 

infrastruktūros verslo 

subjektams plėtra. 



PRIEMONĖS 

INFRASTRUKTŪRA 

STATYBŲ (PASTATŲ) 

STANDARTAI 

TELEKOMUNIKACIJŲ 

TINKLAS IR JO 

ELEMENTAI 

ENERGIJOS 

INFRASTRUKTŪRA 

ATLIEKŲ 

INFRASTRUKTŪRA 



PRIEMONĖS 

VISUOMENĖS 

SVEIKATA 

Fenologinių  

stebėjimų ir 

žiedadulkių 

prognozių 

atnaujinimas 

Aplinkos ir sveikatos 

rodiklių stebėsena 

Gyventojų ir 

sveikatos priežiūros 

specialistų 

informuotumo 

didinimas 

Klimato kaitos ir 

sveikatos darbo 

grupė 



PRIEMONĖS 

ŽEMĖS ŪKIS 

Gebėjimų 

stiprinimas, ūkininkų 

ir savivaldybių 

specialistų švietimas 

ir konsultavimas 

Augalų apsaugai 

taikytina integruota 

kenksmingųjų  

organizmų kontrolės 

sistema 

Integruota augalų 

apsaugos 

informavimo 

konsultavimo ir 

mokymo 

informacinė sistema 

Žemės ūkio augalų 

rūšių, atsparių 

klimato pokyčiams 

parinkimas ir 

veisimas 



PRIEMONĖS 

ŽEMĖS ŪKIS 

Parama ūkininkams 

kasmet 

kompensuojant(iki 

65%)pasėlių, gyvulių 

ir augalų draudimo 

išlaidų 

Dirvožemio būklės ir 

agrocheminių 

savybių stebėjimas 

Tobulinti ir diegti 

naujus ūkininkavimo 

metodus 

 

Agrometeorologinio 

monitoringo plėtra ir 

agrometeorologinio 

prognozavimo 

paslaugų diegimas 



PRIEMONĖS 

MIŠKININKYSTĖ IR 

BIOLOGINĖ 

ĮVAIROVĖ 

Saugomų ir invazinių 

rūšių reguliacija ir 

stebėsena 

Saugomų teritorijų ir 

gamtinio karkaso 

apsauga. 

 Miško ekosistemų 

aplinkos ir 

kraštovaizdžio 

stabilumo didinimas  

Įgyvendinti 

biologinės įvairovės 

apsaugos projektus 

Parengti 

gamtosaugos 

planus 



PRIEMONĖS 

VANDENS 

IŠTEKLIAI 

Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

sistemų 

modernizavimas 

Potvynių rizikos 

vertinimas ir 

valdymas 

Melioracijos 

sausinimo sistemų, 

hidrotechninių 

statinių, polderių 

rekonstravimas 

Vandens išteklių 

valdymo 

tobulinimas ir 

vandens kokybės 

gerinimas 



PRIEMONĖS 

TRANSPORTAS 

Transporto 

infrastruktūros 

elementų ir kelių 

dangos atsparumo 

ekstremalių orų 

poveikiui didinimas 

Transporto 

infrastruktūros plėtra 

Oro uostų 

infrastruktūros 

elementų ir orlaivių 

atsparumo 

ekstremalių orų 

poveikiui didinimas 

Oro sąlygų keliuose 

stebėsenos sistemos 

plėtra 

 



PRIEMONĖS 

Jūsų pasiūlymai 


