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PASIRENGIMAS 2021–2027 M. LAIKOTARPIUI 
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programos projektas 

2019-12 2020-12 
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programa 
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Patvirtintas LR 

teritorijos bendrasis 

planas 

2020-12 
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•  Stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas; 

•  Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms; 

•  Stiprinti MVĮ augimą ir konkurencingumą; 

•  Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pereinamajam laikotarpiui ir verslumui reikalingus įgūdžius; 

•  Ugdyti pažangiosios specializacijos įgūdžius ir bazinių didelio poveikio technologijų įgūdžius, vykdyti pramonės pertvarką, sektoriams bendradarbiauti įgūdžių ir 
verslininkystės srityje, rengti mokslo darbuotojų mokymus, skatinti aukštojo mokslo institucijų, profesinio mokymo įstaigų, mokslinių tyrimų ir technologijų centrų, 
įmonių ir grupių tinklaveiką ir partnerystę ir remti labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones bei socialinę ekonomiką. 

1.  

Pažangesnė 
Lietuva 

•Skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones; 

•Skatinti naudoti atsinaujinančiąją energiją; 

•Kurti pažangiąsias elektros energijos sistemas ir tinklus, taip pat energijos kaupimo vietos lygmeniu sprendimus; 

•Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir atsparumą nelaimėms; 

•Skatinti tvarią vandentvarką; 

•Skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos; 

•Skatinti biologinę įvairovę, žaliąją infrastruktūrą miesto aplinkoje ir mažinti taršą 

•Tobulinti švietimo ir mokymo sistemas, siekiant pritaikyti įgūdžius ir kvalifikacijas, kelti visų asmenų, įskaitant darbuotojus, kvalifikaciją ir sukurti naujų darbo vietų 
aplinkos apsaugos, klimato ir energetikos bei bioekonomikos sektoriuose. Socialinis fondas 

2. 

Žalesnė Lietuva 

•Gerinti skaitmeninį junglumą; 

•Kurti tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, saugų ir įvairiarūšį transeuropinį transporto tinklą (TEN-T); 

•Kurti tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regiono ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą; 

•Skatinti tvarų įvairiarūšį judumą miestuose. 

3. 

Geriau sujungta 
Lietuva 

•Didinant darbo rinkų veiksmingumą ir galimybes gauti kokybišką darbą kuriant socialines inovacijas ir infrastruktūrą; 

•Suteikiant daugiau galimybių naudotis visapusiškomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant infrastruktūrą; 

•Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant 
aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą; 

•Užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą 

4. 

Socialiai 
atsakingesnė 

Lietuva  

•Skatinti integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos plėtrą, puoselėjant miestų vietovių kultūros paveldą ir saugumą; 

•Skatinti integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos vietos plėtrą, puoselėjant kultūros paveldą ir saugumą, įskaitant kaimų ir pajūrio vietovėse, taip pat pasitelkiant 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą. 

 

5. 

Piliečiams 
artimesnė Lietuva 

2021-2027 Veiksmų programos tikslai ir uždaviniai 
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2021-2027 Veiksmų programos tikslai ir uždaviniai 

2. 

Žalesnė 
Lietuva 

•Skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones; 

•Skatinti naudoti atsinaujinančiąją energiją; 

•Kurti pažangiąsias elektros energijos sistemas ir tinklus, taip pat energijos kaupimo vietos 
lygmeniu sprendimus; 

•Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir atsparumą nelaimėms; 

•Skatinti tvarią vandentvarką; 

•Skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos; 

•Skatinti biologinę įvairovę, žaliąją infrastruktūrą miesto aplinkoje ir mažinti tašą 

•Tobulinti švietimo ir mokymo sistemas, siekiant pritaikyti įgūdžius ir kvalifikacijas, kelti 
visų asmenų, įskaitant darbuotojus, kvalifikaciją ir sukurti naujų darbo vietų aplinkos 
apsaugos, klimato ir energetikos bei bioekonomikos sektoriuose. Socialinis fondas 
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Europos Komisijos „Šalies ataskaita. Lietuva 2019“ 

Pačioje ataskaitoje identifikuotos sritys, kuriose reikalingos viešosios ir privačios 
investicijos, o jos D priede (2 tikslo 3 dalis) numatoma, kurios sritys galėtų būti 
finansuojamos iš ES fondų po 2020 metų.  

Kalbant apie klimato kaitos nulemtus pavojus, Lietuvoje aktualūs potvyniai ir 
potvynių daroma žala ekonomikai ir infrastruktūrai, taip pat pakrančių erozija. 

Lietuvoje nustatyti investicijų poreikiai yra susiję su prisitaikymu prie klimato 
kaitos, rizikos prevencija ir atsparumu nelaimėms siekiant: 

1. Mažinti įvairių rūšių riziką, nustatytą atliekant nacionalinį rizikos 
vertinimą, ir daugiausia dėmesio skirti prevencijai;  

2. Skatinti koordinuotus ir bendradarbiavimu grindžiamus prevencinius 
veiksmus pagal ES Baltijos jūros regiono strategiją. 
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BENDRŲJŲ NUOSTATŲ REGLAMENTO PRIEDAS 

 

 INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ SRITYS 

035 
Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir valdymas: potvyniai 

(įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūras) 

036 
Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir valdymas: gaisrai 

(įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūras) 

037 

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir valdymas: kita, pvz., 

audros ir sausra (įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei 

infrastruktūras) 

038 

Su klimatu nesusijusių gamtinių pavojų (pvz., žemės drebėjimų) ir su žmogaus veikla susijusios rizikos (pvz., 

technologinių avarijų) prevencija ir valdymas, įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių 

valdymo sistemas bei infrastruktūras 
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EK SIŪLOMI RODIKLIAI 

PRODUKTO REZULTATO 

Pagrindiniai 

CCO 09 – naujos arba atnaujintos nelaimių stebėsenos, įspėjimo apie jas 

ir reagavimo į jas sistemos 

CCR 08 – papildomi gyventojai, kurie gali naudotis apsaugos nuo 

potvynių, miško gaisrų ir kitų su klimatu susijusių gaivalinių nelaimių 

priemonėmis 

Bendrieji 

RCO 24 – naujos arba atnaujintos gamtinių nelaimių (žemės drebėjimai, 

miškų gaisrai, potvyniai, sausra) stebėsenos, pasirengimo joms, įspėjimo 

apie jas ir reagavimo į jas sistemos 

RCR 35 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo potvynių 

priemonėmis 

 

RCO 25 – naujai įrengtos ar pagerintos pakrančių ruožų, upių ir ežerų 

krantų apsaugos priemonės 

RCR 36 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo gaisrų 

priemonėmis 

RCO 106 – naujai įrengtos ar pagerintos apsaugos nuo nuošliaužų 

priemonės 

RCR 37 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu 

susijusių gaivalinių nelaimių (išskyrus potvynius ir gaisrus) 

priemonėmis 

RCO 26 – pastatyta ar atnaujinta žalioji infrastruktūra siekiant 

prisitaikyti prie klimato kaitos 

RCR 96 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu 

nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla 

susijusios rizikos priemonėmis 

RCO 27 – nacionalinės / vietos strategijos, kuriomis sprendžiamas 

prisitaikymo prie klimato kaitos klausimas  

RCO 28 – teritorijos, kurioms taikomos apsaugos priemonės nuo miškų 

gaisrų, žemės drebėjimų, potvynių ar sausros 
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Teminė reikiama sąlyga 
 

Siekiant gauti finansavimą 2021–2027 metų laikotarpiu pagal uždavinį „Prisitaikymo prie klimato kaitos skatinimas, 
rizikos prevencija ir atsparumas nelaimėms“, turi būti įgyvendinta teminė reikiama sąlyga. 

 
Veiksminga nelaimių rizikos 

valdymo sistema 

Pagrindinių rizikos sričių, įvertintų 
pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 6 

straipsnio a punktą, aprašymas, kuriame 
atspindėtos dabartinės ir ilgalaikės 

grėsmės. Su klimatu susijusios rizikos 
vertinimas grindžiamas klimato kaitos 

prognozėmis ir scenarijais. 

Nacionalinė rizikos analizė, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų 
komisijos  2018 m. gruodžio 4 d. protokolu Nr. 73-
3, kurioje apibrėžtos rizikos, galimos jų pasekmės, 
priemonės rizikoms vertinti nacionaliniu mastu. 

Nelaimių prevencijos, 
pasirengimo ir 

reagavimo priemonių, 
taikomų pagrindinėms 

nustatytoms rizikos 
sritims, aprašymas.  

Rengiamas „Pasirengimo reaguoti į nelaimes 2020–2025 m. 
veiksmų planas“, tvirtinamas VRM įsakymu, kuriuo būtų 

įgyvendinamas Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų 
programos 5 tikslas „Sustiprinti apsaugą nuo gaisrų, 

ekstremaliųjų įvykių bei situacijų ir užtikrinti kvalifikuotą 
pagalbą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai“. 

Informacija apie biudžeto ir finansinius 
išteklius bei mechanizmus, reikalingus 

veiksmų ir priežiūros išlaidoms, susijusioms su 
prevencija, pasirengimu ir reagavimu, 

padengti.    
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2018 M. NACIONALINĖ RIZIKOS ANALIZĖ 

  

• 14 pavojų rizika įvertinta kaip didelė arba labai didelė,  

• 1 pavojaus – kaip vidutinė,  

• kitų 4 pavojų rizika įvertinta kaip priimtina.  

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Galimas pavojus  

Rizikos lygis 

(R) 

1.  Stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai ir  

meteorologiniai reiškiniai 

 labai didelė rizika 

2.  Epizootijos  labai didelė rizika 

3.  Potvynis  labai didelė rizika 

4.  Epidemijos ir (ar) pandemijos  labai didelė rizika 

5.  Didelė pramoninė avarija  labai didelė rizika 

6.  Kibernetinės atakos  didelė rizika 

7.  Pavojus valstybės saugumui  didelė rizika 

8.  Užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis  didelė rizika 

9.  Sausra  didelė rizika 

10.  Masinis užsieniečių antplūdis  didelė rizika 

11.  Teroristiniai išpuoliai  didelė rizika 

12.  Transporto įvykiai  didelė rizika 

13.  Masiniai neramumai  didelė rizika 

14.  Kenksmingųjų organizmų židiniai  didelė rizika 

15.  Branduolinės avarijos  vidutinė rizika 

16.  Miškų ir durpynų gaisrai  priimtina rizika 

17.  Įvykiai jūroje  priimtina rizika 

18.  Gaisrai ir (ar) sprogimai  priimtina rizika 

19.  Pakrantės užteršimas dėl teršalų išsiliejimo jūroje  priimtina rizika 
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NACIONALINĖS PAŽANGOS PROGRAMOS (NPP) projekto 2030 TIKSLAI 

 

1. Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus 

ekonomikos augimo ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą. 

2. Gerinti vidinį ir išorinį sujungiamumą transporto, energetikos ir skaitmeninėje srityse. 

3. Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę 

padėtį. 

4. Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, švelninti Lietuvos poveikį 

klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui. 

5. Didinti švietimo sistemos veiksmingumą, siekiant atitikties asmens, visuomenės ir darbo rinkos 

poreikiams. 

6. Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą. 

7. Didinti teisės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą. 

8. Tvariai ir subalansuotai plėtoti regionus, mažinti regioninę atskirtį. 

9. Stiprinti nacionalinį saugumą. 

10. Stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su lietuviais užsienyje. 
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NPP 4 TIKSLO POVEIKIO RODIKLIAI    
 

Nr.  Poveikio rodiklis (pavadinimas) Matavimo 

vienetas 

Pradinė 

situacija 

(metai) 

Tarpinė 

siektina  reikšmė 

2025 m. 

  

Galutinė 

siektina reikšmė 

2030 m. 

1. Kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis 

išmetamųjų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažėjimas ES ATLPS 

dalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m.   

Proc. 24,5 43 

2. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažėjimas ES ATLPS 

nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m.  

Proc.  -2,8 -13,5 

3. Miestų, kuriuose metinė kietųjų dalelių KD10 

koncentracija neviršija PSO rekomenduojamo lygio, 

dalis 

Proc. 22,2 30 40 

4 Sutaupytas galutinės energijos kiekis GWh       

5 Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame 

galutiniame energijos suvartojime 
Proc.     

6 Žaliųjų pirkimų dalis nuo visų viešųjų pirkimų Proc.     

7 Išteklių produktyvumas  

Eur/kg  

0,7  

(2017)   

EU vid. 2,08 

  1,5  

8. Gyventojų, prisidedančių prie aplinkos saugojimo, 

dalis  
Proc.  28 (2018)  35 50 
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NPP 4.6 UŽDAVINYS 
 „Užtikrinti prisitaikymą prie klimato kaitos, didinant   

atsparumą klimato kaitos padariniams“  

Nr.  Poveikio rodiklis (pavadinimas) Matavimo vienetas Pradinė situacija 

(metai) 

Tarpinė reikšmė 

2025 m. 

  

Siektina reikšmė 

2030 m. 

6.6.1. Gyventojų, kuriems yra naudingos 

apsaugos nuo potvynių priemonės, dalis 

nuo potvynio grėsmės teritorijose 

gyvenančių gyventojų 

 

Proc. - 30 100 

6.6.2 Su klimatu susijusių ekonominių 

nuostolių per metus dalis nuo BVP  

  

proc. 
0,08 

(2018) 
≤ 0,08 ≤ 0,08 

6.6.3 Numatytų pavojingų, stichinių ir 

katastrofinių meteorologinių reiškinių 

dalis nuo faktinių reiškinių 

proc. 
87 

(2018) 
89 89 

Planuojama tobulinti apsaugos nuo potvynių ir poplūdžių, meteorologinių reiškinių stebėjimo sistemas, diegti tvarios infrastruktūros sprendimus. Svarbu 

didinti visų ūkio sektorių inžinerinės infrastruktūros ir ekosistemų atsparumą klimato kaitos poveikiui, stebėti, tirti ir vertinti klimato kaitos poveikį 

Lietuvos teritorijoje bei atskiruose regionuose, sustiprinti apsaugą nuo stichinių gamtinių reiškinių, laiku perspėti apie gręsiančias nelaimes. Būtina skatinti 

savivaldybių, privačių subjektų ir bendruomenines iniciatyvas bei apsaugoti gyventojų turtą ir sveikatą. Taip pat didinti visuomenės supratimą apie 

prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių svarbą, siekiant išvengti patiriamų nuostolių.  
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DISKUSIJA 

15 

AR TAI PROBLEMA? KAIP PROBLEMĄ SPRĘSTI? 

KOKIOJE 

TERITORIJOJE 

INVESTUOTI?  

PAGRINDINĖS 

TIKSLINĖS 

GRUPĖS 

(PAREIŠKĖJAI)? 

Stichiniai, 

katastrofiniai 

hidrologiniai ir 

meterologiniai 

reiškiniai (uraganas, 

škvalas stiprus snygis, 

smarkus lietus) 

1. Tobulinti ir plėsti gyventojų perspėjimo 

infrostruktūrą? 

2. Reikalinga vieninga ekstremaliųjų situacijų 

valdymo informacinė sistema? 

3. Ar reikia modernizuoti gaisrų gesinimo ir 

gelbėjimo transporto priemones, įrangą? 

4. Ar reikia gyventojams civilinės saugos 

mokymų ir (ar) pratybų? 

5. KUR DAR REIKIA INVESTICIJŲ? 

 

Potvynis 

Sausra 

Gaisrai 

Ar reikia kelti 

darbuotojų, dirbančių 

su klimato kaitos 

padariniais, 

kvalifikaciją? 

Modernizuoti mokymo įrangą? 
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Ačiū 


