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nutarimu Nr. 383
2022–2025 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS INVESTICIJŲ PLANAS
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I SKYRIUS
2022–2025 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PAJAMOS
2022–2025 m. planuojamos gauti pajamos
286 mln. Eur
2022 m. planuojamos gauti papildomos pajamos dėl išaugusios
52,8 mln. Eur
apyvartinių taršos leidimų kainos
Nerezervuotos lėšos pagal 2019–2021 m. gautas paraiškas ar skirtą
19,8 mln. Eur
finansavimą
Iš viso
358,6 mln. Eur
II SKYRIUS
2022–2025 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO
SRITYS
Tęstinės veiklos:
Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo ir
įgyvendinimo, tarp jų visuomenės informavimo ir švietimo priemonės,
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių
12 mln. Eur
priemonių įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu, programos
administravimo lėšos
Vystomojo bendradarbiavimo projektų (klimato kaitos srities)
8 mln. Eur
įgyvendinimas besivystančiose valstybėse
Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams,
įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projektus pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
48 mln. Eur
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo“
Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas
1,4 mln. Eur
(modernizavimas)
Mažiau taršaus transporto įsigijimo ir (ar) panaudojimo skatinimas
5 mln. Eur
2014–2020 m. Europos Sąjungos priemonės „Viešųjų centrinės
valdžios pastatų atnaujinimo“ finansavimas pagal Viešųjų pastatų
energinio efektyvumo didinimo programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328
„Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos
patvirtinimo“
Iš viso
Pažangos veiklos:
Pastatų atnaujinimas (modernizavimas)
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas
Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodųjų išvalymui
Mažiau taršaus transporto įsigijimo ir (ar) panaudojimo skatinimas
Juridinių asmenų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo
skatinimas

10 mln. Eur

84,4 mln. Eur
16 mln. Eur
81 mln. Eur
33 mln. Eur
12 mln. Eur
15 mln. Eur
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Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos,
kuriai pritarta 2020 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimu Nr. XIV-72, 155.4 papunktyje nurodyta priemonė
„Neutralaus poveikio klimatui Vyriausybė nuo 2024 m.“
Finansinė paskata nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar)
veiksmams formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę
apie klimato kaitą
Atnaujinto Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano
priemonių įgyvendinimui
Iš viso
______________________

5 mln. Eur

0,5 mln. Eur
111,7 mln. Eur
274,2 mln. Eur

