KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO
2019 M. ATASKAITA
I. 2019 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PAJAMOS
(MLN. EURŲ)
1.
2.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatoje nurodytos
planuojamos gauti pajamos
2019 m. faktiškai gautos pajamos (iš apyvartinių taršos leidimų
pardavimo aukciono būdu)

80
84,04

II. 2019 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
(MLN. EURŲ)
Nr.

1.
1.1.

Lėšų naudojimo sritis

Skirta ĮsipareiĮvykdyti
Nepaskirslėšų
gota
mokėjimai tytos lėšos
det.
pagal
(3)-(4)
plane paraiškas
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Priemonės, kurias įgyvendinus pasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas
Numatyta
2019 m.
sąmatoje

energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimas: gyvenamųjų namų ir visuomeninės
paskirties pastatų modernizavimas, kitos priemonės, kurios leidžia efektyviausiai sumažinti
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, statybos,
transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse

1.1.1. daugiabučių namų atnaujinimas
(modernizavimas), sumažinant
skaičiuojamosios šiluminės
energijos suvartojimo sąnaudas
ne mažiau kaip 40% lyginant su
skaičiuojamosios šiluminės
energijos sąnaudomis iki
atnaujinimo (modernizavimo)
projekto įgyvendinimo
1.1.2. fizinių asmenų vieno ar dviejų
butų gyvenamųjų namų
atnaujinimas (modernizavimas),
pasiekiant ne mažesnę nei B
namo energinio naudingumo
klasę ir sumažinant
skaičiuojamosios šiluminės
energijos suvartojimo sąnaudas
ne mažiau kaip 40% lyginant su
skaičiuojamosios šiluminės
energijos sąnaudomis iki
atnaujinimo (modernizavimo)
projekto įgyvendinimo
1.1.3. daugiabučių namų vidaus
šildymo ir karšto vandens
sistemų modernizavimas

25

25

25

10,52

0

3

3

2,83

0,1

0,17

5

5

5

0

0

2

1.1.4. savivaldybėms priklausančių
11
0
0
0
11
viešųjų pastatų atnaujinimas
(modernizavimas),
įgyvendinant Viešųjų pastatų
energinio efektyvumo didinimo
programą
1.1.5. privačių juridinių asmenų
6
0
0
0
6
energijos vartojimo efektyvumo
priemonių įgyvendinimas pagal
energijos audito ataskaitas
1.2.
atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų,
tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegimas
atsinaujinančių energijos
išteklių (saulės, vėjo,
geoterminės energijos, biokuro
ar kitų) panaudojimas
visuomeninės ir gyvenamosios
(įvairių socialinių grupių
asmenims) paskirties
pastatuose
1.2.2 atsinaujinančių energijos
išteklių (saulės, vėjo,
geoterminės energijos, biokuro
ar kitų) panaudojimas fizinių ir
privačių juridinių asmenų vieno
ar dviejų butų gyvenamuose
namuose, pakeičiant iškastinį
kurą naudojančią energijos
gamybą
1.2.3. esamos įrangos
modernizavimas pritaikant
šilumos akumuliavimui,
absorbcinių šilumos siurblių
diegimas ir (ar) atsinaujinančių
energijos išteklių (saulės
energijos elementai)
panaudojimas centralizuoto
šilumos tiekimo sektoriuje
siekiant didinti energinį
efektyvumą, esamų įrenginių,
naudojančių atsinaujinančius
išteklius, apkrovimą ir
atsinaujinančių energijos
išteklių dalį
1.2.4. mažiau taršių judumo
priemonių fiziniams asmenims
skatinimas
1.2.5. atsinaujinančių energijos
išteklių (saulės, vėjo,
geoterminės energijos, biokuro
ar kitų) panaudojimas vietos
energetikos bendruomenėse ir
(ar) daugiabučių namų
bendrijose
1.2.1

10

10

10

0

0

2

2

1,57

0,87

0,43

7

7

3,8

0

0

30

5

5

0,16

25

10

0

0

0

10

3

1.2.6. biokuro žaliavos ir biokuro
5
0
0
0
5
ruošos iš miško kirtimo liekanų
technikos modernizavimas,
kompensuojant įrangos
įsigijimą
1.2.7. kompleksinė atsinaujinančius
15
0
0
0
15
energijos išteklius ir
alternatyvius degalus
naudojančių transporto
priemonių įsigijimo ir joms
reikalingos infrastruktūros
plėtra, užtikrinant bazinį
sukurtos infrastruktūros
vartotoją
1.3.
pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Klimato kaitos konvenciją, Kioto protokolą ir kitus
tarptautinius susitarimus nustatytoms prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių ir klimato
kaitos padarinių švelninimo priemonėms įgyvendinti trečiosiose valstybėse
1.3.1 vystomojo bendradarbiavimo
1,6
1,6
1,6
0
0
projektų (klimato kaitos srities)
įgyvendinimas besivystančiose
šalyse
IŠ VISO (1):
2.

Kitos priemonės, kurias įgyvendinant nepasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

2.1

Nacionalinės klimato kaitos
valdymo politikos formavimo ir
įgyvendinimo, tarp jų
visuomenės informavimo ir
švietimo priemonės, klimato
kaitos švelninimo ir
prisitaikymo prie klimato kaitos
pokyčių priemonių
įgyvendinimas nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmeniu,
programos administravimo
lėšos ir kitos priemonės
IŠ VISO (1+2):

3,4

3,4

2,27

2,27

1,13

134

62

57,07

13,92

73,73

III. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS 2019 M. LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS
PAGAL 2011-2018 M. SKIRTĄ FINANSAVIMĄ (MLN. EURŲ)
Nr.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo
detalizuojančio plano priemonės pavadinimas

3.1.

biokuro katilų įrengimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių
grupių asmenims) paskirties pastatuose (2012-2014 m. kvietimai)
visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims)
paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos
suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 40% (2014-2015 m. kvietimai)

3.2.

2019

m.

sąmatą

Išmokėta pagal
gautus mokėjimo
prašymus
0,01
0,41

4

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt.,
išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių
socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose (2014 - 2018 m.
kvietimai)
atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės
energijos ar kitų) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties
pastatuose (2016-2018 m. kvietimai)
fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų,
atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo
B klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 40%
(2018 m. kvietimas)
išlaidos tarptautiniams finansiniams įsipareigojimams pagal JTBKKK
vykdyti
(vystomojo
bendradarbiavimo
projektų
įgyvendinimas
besivystančiose šalyse)
IŠ VISO:

2,4

1,27

0,76

0,5

5,35

IV. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS 2019 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO SUVESTINĖ
(MLN. EURŲ)
Likutis 2019 m.
pradžioje
71,7
2019 m. pajamos
84,04

2019 m. programos lėšos

2019 m. panaudota/išmokėta

155,75

19,27
Perkeliama į 2020 m. sąmatą
136,48

