Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
PASITARIMO

PROTOKOLAS
2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 52
Pirmininkavo energetikos ministras, pavaduojantis Ministrą Pirmininką, Ž. Vaičiūnas.
Dalyvavo:
ministrai

viceministrai

– R. Karoblis, M. Kvietkauskas, K. Mažeika,
A. Monkevičius, J. Narkevič, A. Palionis, V. Šapoka,
R. Tamašunienė, A. Veryga
– N. Germanas, M. Narmontas, Ž. Plytnikas,
E. Radišauskienė, L. Sabaitienė, M. Skuodis

Ministro Pirmininko
patarėjai
iš Vyriausybės kanceliarijos:
Vyriausybės kancleris
Vyriausybės kanclerio pirmasis
pavaduotojas
skyriaus vedėja
grupių vadovai
patarėjai

vyriausieji specialistai
Aplinkos ministerijos:
grupės vadovė
vyr. specialistės
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos:
skyriaus vedėja
vyr. specialistas
Energetikos ministerijos:
ministro patarėja
vyr. specialistė
Sveikatos apsaugos ministerijos
atstovė spaudai
Vidaus reikalų ministerijos patarėjas

– P. Gradeckas, U. Kaunaitė,
L. Počikovska, G. Surplys
– A. Stončaitis
–
–
–
–

D. Matulionis
D. Sabaliauskienė
R. Pilibaitis, D. Žaromskytė-Rastenė
E. Karaliūtė, R. Kunčinienė,
Š. Navickaitė-Dulaitienė,
A. Urbonienė
– P. Gerasimovič, N. Makštelienė

– V. Augutavičienė
– J. Liukaitytė-Kukienė, J. Valaitytė
– I. Golovačiova
– E. Petrauskas
– G. Krušnienė
– I. Buraitytė
– I. Bušinskaitė-Šriubėnė
– G. Valiulis

2

1. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. XI-2375 „Dėl
Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-192103(2) (19-14816(2)
Pranešėjas – K. Mažeika.
Kalbėjo A. Monkevičius, Ž. Vaičiūnas.
Šį klausimą svarstyti Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. posėdyje.
2. Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano
2021–2030 metams
Pranešėja – L. Sabaitienė.
Kalbėjo V. Šapoka, A. Monkevičius, M. Skuodis, K. Mažeika, A. Stončaitis, Ž. Vaičiūnas.
1. Pritarti Lietuvos Respublikos nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų
planui 2021–2030 m. (toliau – Planas) ir patikslinti jį pagal pasitarime išsakytas pastabas.
2. Siekiant laiku įgyvendinti 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo,
kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB)
Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB,
2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES)
2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL
2018 L 328, p. 1), nuostatas, pavesti Energetikos ministerijai iki 2019 m. gruodžio
31 d. pateikti Planą Europos Komisijai.
3. Europos Komisijai pateikus Plano vertinimą, pavesti Aplinkos ministerijai ir
Energetikos ministerijai prireikus Planą koreguoti.
4. Pavesti Aplinkos ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Energetikos
ministerijai, Finansų ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Susisiekimo
ministerijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Žemės ūkio ministerijai (toliau kartu –
pagrindinės klimato kaitos valdymo politiką įgyvendinančios ministerijos) ir kitoms
ministerijoms pagal kompetenciją:
4.1. iki 2021 m. sausio 1 d. į susijusias su Plano įgyvendinimu sektorių plėtros
programas, kitus strateginio planavimo dokumentus ir (ar) įgyvendinamuosius teisės aktus
(toliau kartu – strateginio planavimo dokumentai) perkelti Plane pateiktas planuojamas ir (ar)
alternatyvias politikos priemones, atlikus finansinės, ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės
naudos vertinimą ir pasirinkus efektyviausią priemonių rinkinį bei jų įgyvendinimo būdus, kad
būtų užtikrinta, kad Plane pateikti nacionaliniai energetikos ir klimato kaitos valdymo politikos
tikslai (toliau – nacionaliniai tikslai) bus pasiekti;
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4.2. kaskart atnaujinant strateginio planavimo dokumentų nuostatas, susijusias su Plano
įgyvendinimu, jų projektus derinti su Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija ir Finansų
ministerija, kurios kompleksiškai įvertintų siūlomų pakeitimų poveikį ir pakankamumą
nacionaliniams tikslams pasiekti.
5. Pritarti, kad iki 2020 m. sausio 31 d. būtų sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė Plane
numatytoms politikos priemonėms perkelti į strateginio planavimo dokumentus ir jų
įgyvendinimo priežiūrai koordinuoti.
6. Siekiant nuosekliai įgyvendinti Plane numatytas priemones ir užtikrinti efektyviausių
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą mažinančių priemonių finansavimą, pavesti:
6.1. Aplinkos ministerijai – derinti 2020 m. Klimato kaitos programos sąmatos projektą,
kuris rengiamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių
instrumentų įstatymą, su pagrindinėmis klimato kaitos politiką įgyvendinančiomis
ministerijomis;
6.2. Aplinkos ministerijai – iki 2020 m. kovo 31 d. pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl
tarpinstitucinio Klimato kaitos programos valdymo ir tvirtinimo mechanizmo tobulinimo;
6.3. pagrindinėms klimato kaitos valdymo politiką įgyvendinančioms ministerijoms –
suderinus su Finansų ministerija, užtikrinti, kad, įgyvendinant 2021–2027 metų ES fondų
veiksmų programą, prioritetą finansavimui gautų Plane pateiktos priemonės, turinčios
didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo efektą, tenkantį vienam
investuotam eurui;
6.4. Žemės ūkio ministerijai – užtikrinti, kad, rengiant 2021–2027 metų Bendrosios
žemės ūkio politikos strateginį planą, prioritetą finansavimui gautų Plane pateiktos priemonės,
turinčios didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo efektą, tenkantį
vienam investuotam eurui.
7. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai informuoti regionų plėtros tarybas apie
savivaldybėms aktualius Plano politikos ir priemonių įgyvendinimo klausimus.
Gavėjos: Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Finansų ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Vidaus
reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Š. Navickaitė-Dulaitienė
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