
MEMORANDUMAS 
Dėl prisijungimo prie Žaliųjų savivaldybių iniciatyvos 

 
PREAMBULĖ 
Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad: 
i) Europos Komisija siekia, kad iki 2030 m. Europoje būtų bent 100 klimatui 

neutralaus poveikio miestų. Šio tikslo siekiama per vieną iš Europos Komisijos misijų 
– „Klimatui neutralūs ir išmanūs miestai“. Ši misija remia, skatina ir palaiko Europos 
miestų siekį iki 2030 m. sistemingai pereiti prie neutralumo klimatui ir tapti 
eksperimentinės plėtros bei inovacijų centrais. Europos Komisijos sprendimu Miestų 
misijoje dalyvauja ir dvi Lietuvos savivaldybės – Vilniaus miesto bei Tauragės 
rajono. Šios savivaldybės su pilotine-eksperimentine MTEPI infrastruktūra prisidės 
prie visų Lietuvos miestų pasirengimo tapti klimatui neutraliais ir išmaniais 
miestais.  

ii) Planuojama burti Lietuvos savivaldybes, pramonę, verslą, 
mokslą, nevyriausybines organizacijas bei pilietines bendruomenes siekiant plėtoti 
inovatyvias technologijas ir sprendimus išmaniems miestams. 

iii) Planuojama efektyviau koordinuoti ir viešinti Žaliųjų savivaldybių 
iniciatyvą, įkurti Žaliųjų savivaldybių nacionalinį koordinavimo centrą;  

iv) Planuojama įgyvendinti  pilotinį projektą „Žaliasis miestelis“ ir įkurti 
žaliojo miesto inovacijų centrą, kurio pagrindinės veiklos bus demonstracinių-
pilotinių projektų inicijavimas, siekiant: 

• išbandyti ir pademonstruoti naujas technologijas ir inovatyvius 
sprendimus išmaniems miestams;  

• supažindinti sprendimų priėmėjus, verslą ir visuomenę su šiais 
inovatyviais sprendimais;   

• rengti išmanių miestų ateities specialistus. 
v) Šalys siekia geranoriškai bendradarbiauti ir dėti visas reikiamas 

pastangas, siekdamos šių bendrų tikslų. 
 
Memorandumo tikslas 
Įgyvendinant ambicingus tikslus pasiekti, kad 2030 metais Lietuvoje 

būtų bent penkios neutralaus poveikio klimatui savivaldybės. 
 
Šį Memorandumą pasirašančios šalys išreiškia valią bendradarbiauti. 
 
Memorandumo uždaviniai 
• Sukurti bendradarbiavimo platformą suinteresuotų subjektų deryboms dėl 

įtakos klimato kaitos švelninimo;  
• Prisidėti prie Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 



įgyvendinimo; 
• Bendrai siekti dekarbonizacijos šiuose sektoriuose: Energetika, Transportas, 

Atliekos, Pramonė ir Žemės panaudojimas. 
 
Memorandumo įgyvendinimas 
Siekiant efektyvaus memorandumo įgyvendinimo Šalys sutaria: 
• Telkti bendradarbiavimui Lietuvos savivaldybes, valstybės institucijas, 

mokslo ir verslo bendruomenes, nevyriausybinės organizacijas ir pilietines 
bendruomenes; 

• Siūlyti naujas idėjas bei teikti rekomendacijas; 
• Dalintis gerąja patirtimi; 
• Aktyviai dalyvauti ES programose, mokymo ir konsultavimo 

renginiuose;  
• Laikytis atvirų duomenų principo; 
• Visapusiškai bendradarbiauti siekiant užtikrinti, jog Lietuvoje bent 

penkios savivaldybės iki 2030 taptų klimatui neutraliomis. 
 
Baigiamosios nuostatos 
Šalys Memorandumą įgyvendins veikdamos pagal Memorandume 

įvardintus principus, atsižvelgiant į klimato technologijų vystymosi 
tendencijas, o  Šalims susitarus bendradarbiavimo sritys gali būti plečiamos. 

Šio Memorandumo sklandaus įgyvendinimo tikslais skiriamas 
koordinatorius – Lietuvos energetikos institutas (toliau – Koordinatorius). 

Šis Memorandumas neturi būti laikomas Šalių įsipareigojimu 
bendradarbiauti ar pasirašyti teisiškai įpareigojančius susitarimus ir turi būti 
traktuojamas tik kaip Šalių ketinimų deklaracija, kol nėra priimti atitinkami 
reikalingi Šalių organų sprendimai dėl tokių įsipareigojimų prisiėmimo.  

Kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti savo dalyvavimą Memorandume, 
pateikdama kitoms Memorandumo šalims rašytinį pranešimą ne vėliau kaip 
prieš 15 dienų iki planuojamo dalyvavimo nutraukimo. 

 
Memorandumą pasirašė:  
Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) 
Plungės rajono savivaldybė 
Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) 
Mykolo Riomerio universitetas (MRU) 
Klaipėdos universitetas (KU) 
Lietuvos energetikos institutas (LEI) 
Smart Energy DIH, VšĮ 


