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Klimato kaita – ką svarbu 
žinoti? Politikos strategijos 
ir situacija Lietuvoje





Informacinis leidinys žurnalistams

K
a

r
o

li
s

 B
a

tu
c

h
ti

n
a

s
, 

A
c

ti
v

e
 Y

o
u

th
 A

s
s

o
c

ia
ti

o
n

2
8

/
0

1/
2

0
2

2



Įvadas

Jau patyrėme 1,1°C atšilimą, kuris prisidėjo prie dažnesnių ir intensyvesnių ekstremalių oro 
reiškinių. Anglies dioksido lygis pasiekė 419 milijoninių dalelių, tai yra didžiausias skaičius 
žmonijos istorijoje. Paryžiaus klimato susitarimas, ES žaliasis kursas ir neseniai sudarytas 
Glazgo paktas buvo parengti siekiant išlaikyti atšilimo temperatūrą žemesnę nei 1,5 °C ir 
gerokai žemesnę nei 2 °C. Jei peržengsime 2 °C atšilimo ribą, tai turės pasekmių žmonių 
sveikatai, infrastruktūrai, žemės ūkiui ir maisto sektoriui, nes ekstremalūs oro reiškiniai vyks 
daug dažniau. Vienas iš pagrindinių būdų sumažinti mūsų indėlį klimato kaitai – sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir pereiti prie atsinaujinančių energijos 
šaltinių. Taip pat galime pašalinti anglies dvideginį iš atmosferos sodindami daugiau miškų 
ir gerindami miškų valdymą bei apsaugą.



Lietuvos Vyriausybė daugiausia dėmesio skiria klimato kaitos švelninimo strategijoms. 
Energetikos ir atliekų sektoriuose taip pat yra nustatyta daug strategijų ir tikslų. Šalis siekia, 
kad iki 2030 metų 45 % visos suvartojamos energijos gautų iš atsinaujinančių šaltinių. Be 
to, siekiant įgyvendinti Europos žaliąjį kursą, Lietuva yra užsibrėžusi tikslą iki 2030 metų 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 55 %, o iki 2050 metų tapti neutralia 
klimatui.
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Klimato kaitos mokslas

Natūralus šiltnamio 
efektas

Žmonių sustiprintas 
šiltnamio efektas

0
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Klimato kaita yra viena iš didžiausių problemų, su kuria žmonija susiduria XXI amžiuje. 
Įvairi žmogaus veikla, neabejotinai sukėlė didelį ir spartų atmosferos atšilimą, 
prisidėdama prie šiltnamio efekto (žr. 1 pav.).



Šiltnamio efektas yra natūralus procesas, kuris sulaiko šilumą Žemės atmosferoje ir išlaiko 
Žemę šiltą, tačiau žmonės šį procesą sustiprino. Kai saulės šviesa pasiekia Žemės 
paviršių, dalis jos sugeriama, o dalis atsispindi atgal į atmosferą kaip šiluma. 



Dalis šilumos patenka į kosmosą, o likusią dalį sulaiko šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos, pavyzdžiui, vandens garai, anglies dioksidas, metanas ir azoto oksidas. Žmonės 
pagamino labai daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios pateko į atmosferą ir 
dabar sulaiko daugiau šilumos. Todėl pastaruosius 100 metų Žemė sparčiai šyla. 

1 pav. Natūralus ir žmogaus sustiprintas šiltnamio efektas bei šio proceso sudedamosios dalys.
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4Nuo 1850–1900 metų pasaulinė temperatūra pakilo 1,1 °C ir didžiąją dalį šio 

padidėjimo lėmė sparti industrializacija, intensyvesnė žemdirbystė, intensyvesnis 
automobilių naudojimas ir technologinė pažanga. Dėl šių pokyčių atmosferoje sparčiai 
padidėjo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. 1900-aisiais CO  koncentracija 
tebebuvo maždaug 300 milijoninių dalelių, bet 2021-aisiais padidėjo iki 419 
milijoninių dalelių, o tai yra didžiausia CO   koncentracija žmonijos istorijoje (žr. 2 
pav.). 



Svarbu paminėti, kad pasaulinė temperatūra turi neviršyti 1,5 °C ir būti gerokai žemesnė 
nei 2,0 °C. Aukštesnė temperatūra gali turėti skaudžių pasekmių mūsų klimatui, o tai 
neigiamai paveiktų mūsų gyvenimą. Daugės ekstremalių orų reiškinių, tokių kaip 
sausros, uraganai ir jūros lygio kilimas. Pagrindinis būdas, kaip neviršyti minėtos 
temperatūros, – mažinti išmetamo CO  kiekį. Prognozuojama, kad jei nieko nebus 
daroma dėl didėjančio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, iki šio šimtmečio 
pabaigos temperatūra gali padidėti 3 °C ar daugiau, o tai gali turėti katastrofiškų 
pasekmių. Kiekvienas papildomas 0,5 °C atšilimas gali padidinti būsimų ekstremalių orų 
reiškinių intensyvumą ir dažnumą (žr. 3 pav.).

2

2

2

2 pav. Nuo pramonės revoliucijos laikų išmetamų CO  dujų kiekis sparčiai didėjo. Dabartinis CO  kiekis atmosferoje yra daug 
didesnis negu per pastaruosius 800 000 metų. 

2 2
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Pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir klimato 
atšilimo scenarijai

- Kiekvienam scenarijui būdingas neapibrėžtumas, kuris pažymėtas šešėliais nuo mažo iki didelio išmetamųjų teršalų kiekio.

- Atšilimas reiškia tikėtiną pasaulinės temperatūros kilimą iki 2100 m., palyginti su ikipramoninio laikotarpio temperatūra.

tikėtinas išmetamų teršalų kiekis pagal bazinį scenarijų, jei šalys 
nebūtų įgyvendinusios klimato kaitos mažinimo politikos.

išmetamų teršalų kiekis taikant dabartinę klimato politiką lems 
2,7-3,1 °C atšilimą iki 2100 m.

jei visos šalys įvykdytų įsipareigojimus sumažinti išmetamųjų teršalų 

kiekį, iki 2100 m. klimatas atšiltų 2,4 °C

3 pav. Klimato atšilimas, kurį galime patirti šiame šimtmetyje priklausomai nuo to, kaip griežtai šalys vykdys 
klimato politiką ir sieks su klimatu susijusių tikslų.

Duomenų šaltinis: Veiksmų dėl klimato kaitos sekiklis (remiantis 2021 m. gegužės nacionaline politika ir įsipareigojimais). 
OurWorldinData.org - mokslinių tyrimai ir duomenys, skirti daryti pažangą sprendžiant didžiausias pasaulio problemas. 

Pastarąjį kartą atnaujinta 2021 m. liepą. Pagal CC-BY licenciją licencijavo autoriai Hannah Ritchie ir Max Roser.



Klimatos kaitos 
poveikis

Kylantis jūros lygis

Maždaug 10 % pasaulio gyventojų gyvena miestuose prie pakrantės ar žemumose. 
Šių vietų aukštis yra šiek tiek aukščiau jūros lygio. Kad pakrančių teritorijos atsidurtų 
po vandeniu, jūros lygiui užtektų pakilti kelis metrus. Jei nebus imtasi reikšmingų 
pokyčių siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, nuo 2080 m. 
pakrančių potvyniai gali paveikti 5,5 mln. žmonių per metus. Vokietija, Prancūzija, 
Nyderlandai, Belgija, Danija, Ispanija ir Italija patirtų labai didelių tiesioginių 
išlaidų, susijusių su pakrančių potvyniais.

Šios šalys turės sugalvoti, kaip perkelti milijonus žmonių, o tai labai paveiks 
ekonomiką. Kai kurie žmonės taptų klimato kaitos pabėgėliais ir bandytų persikelti į 
kitas šalis, kad išvengtų kylančio jūros lygio poveikio. Dėl to Europoje kiltų dar 
didesnė pabėgėlių problema.



Infrastruktūra

Šiuo metu sukurta infrastruktūra yra pažeidžiama dėl ekstremalių orų reiškinių. 
Daugumoje gyvenamųjų pastatų Europoje nėra oro kondicionierių, nes statydami 
pastatus žmonės nenumatė tokios aukštos vasaros temperatūros. Todėl padidėja 
vėsinimo energijos poreikis. Panaši situacija ir su viešuoju transportu. Kai kuriose 
skurdesnėse Europos šalyse autobusai, traukiniai ir kitos transporto priemonės 
neturi oro kondicionierių. 



Žemės ūkis

Pasėlių tinkamumas keisis visoje Europoje. Per karščio bangas, kurias Europa jau 
patyrė, kai kuriose vietovėse pasėlių derlius sumažėjo 25–30 %. Toliau šylant 
klimatui, Pietų Europa patirs didžiausius derliaus nuostolius, o Vidurio Europoje dėl 
šiltesnių ir sausesnių sąlygų derlius greičiausiai sumažės nežymiai. Vakarų Europoje 
taip pat bus patirti dideli derliaus nuostoliai, ypač kviečių. Šiaurės Europos ateitis, 
palyginti su likusia žemyno dalimi, gali būti šviesiausia. Daugiau plotų gali tapti 
tinkami žemės ūkiui, o derlius tikriausiai padidės.

Toliau kylant temperatūrai, ūkininkams reikės daugiau vandens pasėliams. Dėl 
padidėjusio vandens suvartojimo ir sumažėjusio kritulių kiekio iki XXI a. pabaigos 
gerokai sumažės požeminio vandens lygis, ypač Pietų ir Vakarų Europoje.
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Ilgalaikis poveikis

Pasaulinis atšilimas turi ir ilgalaikį poveikį. Jei atšilimas viršys 2 °C, sausrų skaičius 
turės didelį poveikį žemės ūkiui. Derlius bus daug mažesnis, todėl trūks maisto, o 
tai turės tiesioginės įtakos žmonių sveikatai. 

Dėl visuotinio atšilimo tirpsta ledynai ir Antarktidos ledo skydai, todėl kyla jūros 
lygis. Jau ir dabar ciklonų ir uraganų metu kyla daug daugiau potvynių ir šių 
reiškinių tik daugės. Tikėtina, kad iki šio šimtmečio pabaigos daugelis salų valstybių 
atsidurs po vandeniu. Tuo tarpu daugeliui Europos pakrančių miestų taip pat gresia 
pavojus. Kad jos nenugrimztų po vandeniu, turime stengtis mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. 
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4 pav. 10 karščiausių metų, užfiksuotų per visą istoriją, buvo XXI amžiuje, o 8 iš jų – per pastarąjį dešimtmetį.

Šaltinis: NASA GISS ir NOAA NCECO. 2021 m. sausio 14 d. duomenimis, vidutinės pasaulinės temperatūros anomalijos, pakoreguotos 
pagal ankstyvosios pramonės bazinę temperatūrą.



Kaip sumažinti 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį?

Energija

Energijos gamyba ir vartojimas sudaro daugiau kaip 75 % viso ES išmetamų dujų 
kiekio. Energetikos sistemų anglies dioksido išmetimo mažinimas yra vienas iš 
pagrindinių būdų pasiekti neutralumą anglies dioksido išskyrimo atžvilgiu. Europa 
turi išnaudoti visas jūros vėjo energijos galimybes. Vėjo energija yra pigiausia 
atsinaujinančios energijos rūšis ir, ko gero, tampa prieinamesnė už iškastinį kurą. 
Šiuo metu atsinaujinanti energija sudaro 19,7 % visos pagamintos energijos. 2030 
m. tikslas yra 32 %, o 2040 m. – 40 %. 

Dar vienas būdas sumažinti energijos suvartojimą – atnaujinti maždaug 35 mln. 
senų ir neveiksmingų pastatų ES. Beveik pusė (40 %) energijos suvartojama 
pastatuose, tačiau po renovacijos šis skaičius sumažėtų. Tai apima ligonines, 
mokyklas, gyvenamuosius ir kitus viešuosius pastatus. 



Metanas

Nors metanas sudaro tik 10 % visų išmetamų teršalų, jis yra antras didžiausias 
klimato kaitos veiksnys (po CO ). Jo atšilimo potencialas yra maždaug 25 kartus 
didesnis nei anglies dioksido. Metano sumažinimas yra greitas būdas sumažinti 
pasaulinį atšilimą. Europos Sąjungoje žemės ūkyje pagaminama 53 % metano, 
atliekų sektoriuje – 26 %, o energetikoje – 19 %. Žemės ūkyje atrajotojai natūraliai 
gamina metaną virškinimo proceso metu. Dėl didelės mėsos paklausos atsirado 
daug galvijų fermų, kuriuose susidaro daug metano. Netinkamai tvarkant galvijų 
mėšlą taip pat gali susidaryti metanas. Jei pereitume prie augalinės mitybos arba 
sumažintume mėsos vartojimą, sumažėtų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. 
Be to, būtina užtikrinti veiksmingą mėšlo tvarkymą.
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Žemės ūkis

Žemės ūkyje perteklinės trąšos, kurias paprastai sudaro azotas, vykstant cheminiams 
procesams virsta azoto oksidu. Jis gaminamas iš organinių arba neorganinių trąšų, 
vadinasi, ekologiniai ūkiai taip pat gali pagaminti daug šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, jei jie nėra tinkamai tvarkomi. Sprendimas – tiksliai tręšti pasėlius. Be to, laukai 
turėtų būti įrengti taip, kad būtų sumažintas nuotėkis. Laukai kalvų šlaituose nėra labai 
veiksmingi, nes vanduo su trąšomis gali lengvai nutekėti nuo kalvos. Be to, ūkiams 
reikia daug mašinų, traktorių, elektros energijos ir kitos įrangos, kuri tiesiogiai ir 
netiesiogiai prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ypač anglies dioksido, 
gamybos.



Miškai

Turime užkirsti kelią šiltnamio efektą sukeliančių dujų patekimui į atmosferą, tačiau taip 
pat galime stengtis jas ir pašalinti iš atmosferos. Medžių ir augalų fotosintezei 
reikalingas anglies dioksidas, todėl sodindami daugiau miškų galime kovoti su klimato 
kaita. Miškai ne tik aprūpina mus deguonimi, bet ir yra anglies dioksido absorbentai, 
nes juose susikaupia daug anglies dioksido. Miškų tvarkymas ir išsaugojimas yra labai 
svarbūs saugant miškus ir didinant informuotumą apie jų teigiamą poveikį žmonėms 
bei mūsų planetai.
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Dabartinės pastangos 
mažinti išmetamų 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį
Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos

Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos siekiama sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį pasaulyje ir kovoti su klimato kaita, kad klimato atšilimas 
neviršytų 2 °C, geriausia – 1,5 °C. 2015 m. gruodžio 12 d. vykusioje Jungtinių Tautų 
bendrojoje klimato kaitos konvencijos konferencijoje šį susitarimą, kaip teisiškai 
privalomą tarptautinę sutartį, dėl klimato kaitos priėmė 196 šalys. Iki 2020 m. šalys 
turėjo pateikti nacionaliniu lygmeniu nustatytus įnašus, kuriuose būtų aprašyti jų 
klimato kaitos veiksmų planai. Kai kurie iš pagrindinių susitarimo aspektų – 
neutralumo klimato atžvilgiu siekis, poveikio klimatui mažinimas, anglies dioksido 
absorbentų išsaugojimas, prisitaikymas prie klimato kaitos poveikio ir geresnis 
atsparumas jam, su neigiamu klimato kaitos poveikiu susijusių nuostolių bei žalos 
mažinimas ir kt. 



Glazgo klimato paktas

Vykusioje JT klimato kaitos konferencijoje (COP26) dalyvavo 200 valstybių, kurios 
susitarė dėl Glazgo klimato pakto ir jį priėmė. Pakte patvirtintas tikslas neviršyti 1,5 °C 
temperatūros, palyginti su ikipramoninio laikotarpio temperatūra. Nors kai kurie 
vadovai teigė, kad šį tikslą vis dar įmanoma pasiekti, reikia nustatyti dar griežtesnius 
klimato kaitos tikslus. Vienas iš pagrindinių būdų tai padaryti – mažinti iškastinio 
kuro naudojimą, šalys sugebėjo susitarti dėl laipsniško anglies vartojimo mažinimo. 
Kitas didelis susitarimas buvo dėl anglies dioksido rinkų. Tai leis investuoti trilijonus 
dolerių į miškų išsaugojimą, naujus atsinaujinančios energijos įrenginius ir kitus 
projektus. Maždaug 100 valstybių pažadėjo iki 2030 m. 30 %, palyginus su 2020 
m., sumažinti išmetamo metano kiekį. Įdomu tai, kad dvi didžiausios pasaulio 
teršėjos – Jungtinės Valstijos ir Kinija – sutiko bendradarbiauti ir kartu kovoti su 
klimato kaita.
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11Kinija

Kinija, išmetanti daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų (žr. 5  pav.), pirmauja 
pagal 2020 m. įrengtus atsinaujinančios energijos pajėgumus. Jos pajėgumas siekė 
895 gigavatus (GW), o 2021 m. – jau 1000 GW. Antroje vietoje – Jungtinės 
Valstijos, kurių pajėgumas 2020 m. siekė tik 292 GW. Kinijos atsinaujinanti energija 
sudaro apie 29 % visoje šalyje pagaminamos energijos. Praeitais metais ji 
patrigubino vėjo energijos pajėgumus pridedama 71 GW. Ji ir toliau statė šilumines 
jėgaines ir teikė subsidijas vėjo ir saulės energijos ūkiams. Deja, ji taip pat pridėjo 
11 GW naujų anglimi kūrenamų elektrinių pajėgumų. Be to, Kinija pirmauja 
pasaulyje pagal elektromobilių pardavimus. 2018 m. ji pardavė 1,1 mln. elektrinių 
transporto priemonių, beveik triskart daugiau nei Europa ir JAV atskirai.


5 pav.

Šaltinis: „Global Carbon Project“

Pastaba: Vertinamas tik iškastinio kuro ir cemento produktų išmetamo CO  kiekis - žemės naudojimo paskirties keitimas neįtrauktas.

„Statisniai skirtumai" (įtraukti į GCP duomenų rinkinį) čia neįtraukti.
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Jungtinės Valstijos

Jungtinės Amerikos Valstijos, antroji valstybė pagal didžiausią išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, taip pat patenka į pirmąjį dešimtuką pagal vienam 
gyventojui tenkantį išmetamo CO  kiekį; tuo tarpu Kinija nepatenka net į pirmąjį 
dvidešimtuką (žr. 6 pav.). Šalies atsinaujinanti energija sudaro apie 20 % visos 
pagamintos energijos. Jungtinės Valstijos žengė žingsnį atgal, kai buvęs prezidentas 
D. Trumpas pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos. Tačiau prezidentas 
J. Bidenas vėl prisijungė prie susitarimo, dalyvavo klimato kaitos konferencijoje 
Glazge ir pažadėjo iki 2030 m. 50 % sumažinti šalies išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. 
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6 pav. Tarp 15 didžiausių CO  teršėjų dominuoja Vakarų ir Artimųjų Rytų šalys. (Į šį sąrašą neįtrauktos mažos valstybės).

2
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Šaltinis: „Our World in Data" duomenys remiantis organizacijos „Global Carbon Project" duomenimis.

Pastaba: išmetamo CO  kiekis matuojamas remiantis gamybos apimtimi, t.y. jis nėra koreguojamas atsižvelgiant į prekiaujamose prekėse 
išmetamųjų teršalų kiekį.

Anglies dioksido (CO ), išmetamo deginant iškastinį kurą energijai ir cementui gaminti, kiekis. Žemės naudojimo paskirties keitimas 
neįtrauktas.
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Europos Sąjunga

Europos Sąjungoje Europos Komisija parengė Europos žaliąjį kursą. Jame pateikti 
pasiūlymai ir rekomendacijos, kaip pakeisti ir patobulinti ES klimato, energetikos ir 
transporto politiką, kad iki 2030 m. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis sumažėtų bent 55 %, o iki 2050 m. taptų neutralus klimato atžvilgiu. 2021 m. 
liepos 9 d.  paskelbtas Europos klimato teisės aktas, teisiškai įpareigojantis EU nares 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Taip pat bus nustatytas 
2040 m. klimato tikslas. 	



Daugelis Europos šalių jau dabar siekia iki 2030 m. sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį 55 %, palyginus su 1990 m. Nuo tada Europai pavyko 
sumažinti išmetamų anglies dioksido dujų kiekį sukūrus veiksmingesnes mašinas, 
elektrines ir transportą. Jų tikslas buvo sumažinti sąnaudas ir kartu gaminti vis 
daugiau elektros energijos. Nors neutralumas anglies dioksido išskyrimo atžvilgiu 
nebuvo pagrindinis tikslas, dešimtojo dešimtmečio pradžioje daugelis šalių taip 
mažino arba ribojo išmetamų anglies dioksido dujų kiekį. Veiksmingos mašinos per 
trumpesnį laiką pagamina daugiau energijos, todėl išmetama mažiau šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų.



Šiuo metu ES atsinaujinanti energija sudaro 19,7 % visos pagamintos energijos, 
tačiau kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Austrijoje (79 %) ir Danijoje (78 %), 
atsinaujinanti energija jau yra labai paplitusi. Kitos Europos šalys, pavyzdžiui, 
Norvegija, Albanija ir Islandija, naudoja beveik 100 % atsinaujinančios energijos. 
Jos daugiausia naudojasi hidroenergija ir vėjo energija. 
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Lietuva

Lietuva laikosi Europos žaliojo kurso tikslų, siekdama iki 2030 m. 55 % sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o iki 2050 m. tapti neutralia 
klimato atžvilgiu. Valstybė jau 57 % sumažino išmetamų teršalų kiekį, palyginus su 
1990 m. (žr. 7 pav.). 



Viena iš to pagrindinių priežasčių – pramonės ir technologijų pažanga, dėl kurios 
daugelis procesų tapo veiksmingesni, todėl išmetama mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų. Tačiau nuo 2000 m. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
(ŠESD) kiekis, tenkantis vienam gyventojui, Lietuvoje išaugo. Nuo 2005 m. jis 
padidėjo 8,8 %, o likusioje ES dalyje sumažėjo 22 %. Per pastaruosius penkerius 
metus mažėjo šalies gyventojų, o tai prisidėjo prie išmetamų teršalų kiekio, 
tenkančio vienam gyventojui, didėjimo. Nuo 2005 m. energetikos sektoriuje 
išmetamų teršalų kiekis sumažėjo 60 %, bet kitose srityse, pavyzdžiui, paslaugų ir 
pastatų, jis padidėjo 24 %. 



Siekdama toliau mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, Lietuva 
užsibrėžė tikslą iki 2030 m. 45 % visos suvartojamos energijos gauti iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. 2018 m. 25 % visos suvartotos energijos sudarė 
atsinaujinantys energijos šaltiniai. Kita sritis, kurioje Lietuvai gerai sekasi, yra 
miškininkystė. 2020 m. 35 % šalies teritorijos užėmė miškai – tai buvo vienas 
didžiausių rodiklių Europoje. Didėjant miškų plotui, iš oro pašalinama daugiau 
anglies dioksido, todėl mažėja į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis.
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Pastaba: Vertinamas tik iškastinio kuro ir cemento produktų išmetamo CO  kiekis - žemės naudojimo paskirties keitimas neįtrauktas.

„Statisniai skirtumai" (įtraukti į GCP duomenų rinkinį) čia neįtraukti.

7 pav. Rodikliai, kaip nuo 1940 m. didėjo išmetamo CO  kiekis, o dešimtojo dešimtmečio pradžioje Lietuvoje sparčiai mažėjo. 2

2



Energetikos sektoriuje Lietuva nemažai nuveikė siekdama didesnio tvarumo. 2020 m. 
Kaune atidaryta nauja didelio naudingumo kogeneracinė jėgainė, o 2022 m. dar 
viena bus atidaryta Vilniuje. Šiose jėgainėse biokuras ir komunalinės atliekos 
paverčiamos kuru. Apskaičiuota, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė patenkins 40 % 
viso Vilniaus miesto šilumos poreikio. Be to, buvo sukurta nauja paramos schema 
elektros energijai, pagamintai iš atsinaujinančių energijos šaltinių, remti. Iki 2025 m. 
bus įrengta 700 megavatų galios atsinaujinančių energijos šaltinių įrenginių. Taip bus 
pagaminta apie 2,4 teravatvalandės energijos. 



Siekdama padidinti efektyvumą ir taupymą, Lietuva ketina atnaujinti apie 960 000 m 
viešųjų pastatų ploto ir kasmet sutaupyti 20 gigavatų energijos. Šalis ir toliau ketina 
kasmet atnaujinti 500 daugiabučių namų. 



Deja, kituose sektoriuose nuveikta kur kas mažiau. Žemės ūkyje ūkininkams teikiama 
tam tikra parama, bet ji priklauso nuo gamybos apimties. Dėl to didėja perteklinė 
gamyba, vadinasi, naudojama pernelyg daug išteklių ir išmetama daugiau teršalų. 
Žemės ūkio sektorius taip pat prisidėjo prie didelio dirvožemio rūgštingumo, kartu ir 
prie mažo dirvožemio derlingumo. Todėl ūkininkai naudoja trąšas, o tai tik užteršia 
dirvožemį ir vandenį. 



Lietuva tik neseniai pradėjo rengti žiedinės ekonomikos strategiją ir gaires, kurios 
padėtų sumažinti atliekų kiekį ir padidinti pakartotinio naudojimo galimybes. Šalis 
prieš tai daugiausiai dėmesio skyrė atliekų tvarkymui. Pastaraisiais metais atliekų 
tvarkymo praktika pagerėjo, ypač perdirbimo ir kompostavimo srityje. 2018 m. šie 
pagrindiniai apdorojimo būdai sudarė 53 %. Tačiau kartu didėja ir bendras 
susidarančių atliekų kiekis. Labai sėkminga praktika atliekų kiekiui sumažinti buvo 
vienkartinių plastikų, stiklinių butelių ir metalinių skardinių užstato grąžinimo sistema. 
Be to, pavyko sumažinti priklausomybę nuo sąvartynų ir 2018 m. į sąvartynus pateko 
tik 25 % atliekų Nors šis rodiklis vis dar viršija ES vidurkį (23 %), buvo atlikta daug 
pirminio atliekų rūšiavimo patobulinimų, įvykdyta informuotumo didinimo kampanijų, 
daugiau atliekų buvo perdirbama ir kompostuojama bei deginama mažiau atliekų. 



Lietuvoje iškastiniam kurui skiriamos didelės subsidijos, kurios sudaro 2,5 % visų 
mokestinių pajamų, o ES vidurkis yra apie 1 %. Įdiegus daugiau atsinaujinančių 
energijos šaltinių, taip pat reikia sutelkti dėmesį į iškastinio kuro naudojimo 
mažinimą. Kita vertus, Lietuvoje yra nemažai paramos schemų, skirtų ekologinėms 
inovacijoms, su aplinka susijusiems moksliniams tyrimams ir išradimams. 



Lietuvos nacionalinė klimato kaitos valdymo darbotvarkė

Lietuva parengė Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę. Joje nustatyti 
konkretūs trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai, kuriais siekiama įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimo dėl klimato kaitos ir ES žaliojo kurso susitarimus. Tikslai suskirstyti pagal 
sektorius: transportą, žemės ūkio, pramonės, atliekų, energetikos, žemės naudojimo 
ir miškininkystės.
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Vienas iš pagrindinių tikslų transporto sektoriuje – 14 % sumažinti ŠESD kiekį, 
palyginus su 2005 m.. Tai bus pasiekta transporto sektoriuje pagerinus veiksmingumą 
ir 15 % padidinus atsinaujinančių energijos šaltinių. Iki 2027 m. Lietuva planuoja 
visuose didžiuosiuose miestuose viešajam transportui ir taksi paslaugoms naudoti tik 
atsinaujinančią energiją. Taip pat bus nutiesta bent 600 km naujų dviračių ir pėsčiųjų 
takų, kad miestuose kelionių į darbą pėsčiomis, dviračiais ir viešuoju transportu 
skaičius padidėtų iki 60 %. 2021 m. tik 8 proc. geležinkelio tinklo naudoja vien 
elektrą. Išsikeltas tikslas padidinti šį skaičių iki 35 %. Dar vienas tikslas – pastatyti 
bent 60 000 elektromobilių įkrovimo stotelių. Lietuva siekia, kad iki 2030 m. 100 % 
įsigyjamų naujų lengvųjų automobilių sudarytų elektrinės transporto priemonės. 



Žemės ūkio sektoriuje Lietuva planuoja iki 2030 m. sumažinti ŠESD kiekį bent 11 %, 
palyginus su 2005 m.. Šiam tikslui pasiekti šalis ketina bent 15 % sumažinti azoto 
naudojimą trąšose ir užtikrinti tvarią bei veiksmingą ūkininkavimo praktiką. Be to, bent 
70 % galvijų mėšlo bus veiksmingiau tvarkoma siekiant sumažinti išmetamų metano 
dujų kiekį. Taip pat yra planuojama padvigubinti ekologinio ūkininkavimo apimtis ir 
skatinti tvarų žemės ūkį. 



Pramonės sektoriuje iki 2030 m. ŠESD kiekis bus sumažintas bent 19 %, lyginant su 
2005 m.. Kad tai pasiektų, šalis ketina didinti atsinaujinančios energijos naudojimą, 
mažinti gamtos išteklių naudojimą, skatinti kuo mažesnį atliekų susidarymo procesą, 
diegti žiedinės ekonomikos idėjas, gerinti perdirbimą ir pakartotinį naudojimą 
pramonėje. 



Atliekų sektoriuje Lietuva iki 2030 m. sumažins ŠESD kiekį bent 65 %, lyginant su 
2005 m.. Norint pasiekti šį tikslą, ketinama perdirbti ne mažiau kaip 70 % visų 
atliekų. Be to, šalis siekia 50 % sumažinti maisto atliekų kiekį vienam gyventojui. 2019 
m. duomenimis, vidutiniam lietuviui tenka 41 kg maisto atliekų per metus.

Iki 2030 m. energetikos sektoriuje ŠESD kiekis bus sumažintas bent 50 %. Tai bus 
daroma visų pirma naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius ir didinant pastatų 
veiksmingumą, kad būtų galima sutaupyti daugiau energijos.

 

Žemės naudojimo ir miškininkystės sektoriuose daugiausia dėmesio bus skiriama 
šalies miškų plotui didinti ir esamiems miškams išsaugoti. Iki 2024 m. miškai užims 
ne mažiau kaip 35 % viso šalies ploto. Kitas svarbus tikslas – atkurti 8000 hektarų 
pažeistos ekosistemos plotą ir užtikrinti tvarų žemės naudojimą. Be to, daugiau 
dėmesio bus skiriama organinės anglies koncentracijos dirvožemyje didinimui. 
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