KLIMATO KAITOS PROGRAMA:
2022-2025 m. investicijų plano
projektas
2022 m. balandžio 20 d. LRV posėdis

358,6 mln. Eur

300

64,4
mln. Eur

Papildomos lėšos
gautoms paraiškoms
finansuoti

KLIMATO KAITOS
PROGRAMOS
PRIORITETAI
• Didesnis atsparumas energijos kainų

200

182,5
mln. Eur

Naujiems kvietimams

šuoliams - iškastinio kuro keitimas AEI;

• Energetinio efektyvumo didinimas;
• Energetinio skurdo mažinimas;

100

111,7
mln. Eur
0
Programos prioritetai

Atnaujinto Nacionalinio
energetikos ir klimato
srities veiksmų plano
(NEKSVP) priemonių
įgyvendinimui 2023 m.

• 2021 m. kvietimų lėšų trūkumo

padengimas;

Skirta suma
Mln. Eur

VEIKLA
Tęstinės veiklos: papildomos lėšos gautoms
paraiškoms finansuoti

2022-2025 M.
KLIMATO
KAITOS
PROGRAMOS
INVESTICIJŲ
PLANAS

64,4

Pastatų modernizavimas

16

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo
skatinimas

81

Investicinė parama biometano gamybai ir (ar)
išvalymui

33

Mažiau taršaus transporto įsigijimo ir (ar)
panaudojimo skatinimas 

12

Juridinių asmenų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio mažinimo skatinimas

15

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 

5
0,5
111,7
12

Programos administravmas
Vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas

IŠ VISO:

8

358,6

PLANUOJAMI ŠESD SUTAUPYMAI

*2022 m. ŠESD
taupanč ioms
priemonėms, skirta
suma, mln. EUR
ŠESD su t a u p y ma s p e r
su b si d i j u o t o s į ra n go s
gy v a v i mo l a i k o t a rp į
(nuo 8 m. iki 25 m.)
V id u t i n i s ŠE SD
su t a u p y ma s t e n k an t is
v ie n a m e u ru i p a ramo s
p e r į ra n go s gy v a v imo
l aik o t a rp į 

TĘSTINĖS
PRIEMONĖS

PAŽANGOS
PRIEMONĖS

*64,4 MLN. EUR

**169 MLN. EUR

204,39 KT CO 2

Planuojamas 2022-25 m. KKP investicijų
ŠESD sutaupymas per gyvavimo
laikotarpprilygs apie 22 proc. metinių
Lietuvos išmetimų.
ŠESD
sumažinimas per
KKP priemonės
gyvavimo laikotarpį
4543,38

4543, 38 KT CO 2
kt CO2/per metus
20368

5,7 KG CO 2 /E UR

*neįvertintos priemonės, kurios neprisideda prie kiekybinio ŠESD mažinimo; 
**neįvertintos NEKSVP priemonės už 111,7 mln. EUR (vertins AAA)

19, 9 KG
CO 2 / EUR

2019 m. bendras Lietuvoje išmestas ŠESD kiekis
buvo 20 368 ktCO2. 

TOLIMESNI 2022-2025 M.
KKP INVESTICIJŲ PLANO
RENGIMO ETAPAI

KOVO 10 - 24 D.

BALANDŽIO 4-20 D.

KKP investicijų plano
projekto derinimas

KKP investicijų plano
projekto derinimas ir

TAIS.

tvirtinimas LRV.

IKI GEGUŽĖS 6 D.

NUO GEGUŽĖS 16 D.

Pažangos priemonės
rengimas ir tvirtinimas

KVIETIMŲ SKELBIMAS

ministro įsakymu.
Tęstinių lėšų paskyrimas.
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