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Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai          2022 m. liepos 12 d., Nr. 22-132VK 
 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO „JURIDINIŲ ASMENŲ 
INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR SUMAŽINIMĄ, IR (AR) 
ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 
PROJEKTO 
 

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 
išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Juridinių asmenų investicijoms į 
iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar sumažinimą, ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimą“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas) ir teikia pastabas. 

Pirma, LVK dėkoja Aplinkos ministerijai už parengtą priemonės koncepciją ir pritaria valstybės 
krypčiai paremti juridinių asmenų investicijas į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir 
(ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą. Pažymime, kad daug kartų politiniu lygiu kėlėme 
reikmę investuoti į iškastinio kuro naudojimo keitimą ir mažinimą įmonėse.  

Antra, atkreipiame dėmesį, kad Įsakymo projekto 10 punkte tarp tinkamų finansuoti išlaidų 
kategorijų yra nurodyta, kad tinkamos finansuoti išlaidos inter alia turi būti skiriamos „<...> mažinti 
iškastinio kuro vartojimą, tuo pačiu mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – 
ŠESD) kiekį mažiausiai 20 proc.“ Siūlome patikslinti šį punktą, nes nėra aišku, ar finansavimas būtų 
teikiamas su įpareigojimu sumažinti ŠESD visos įmonės lygiu, ar tik finansuojamo projekto (pvz. 
modernizuojamo technologinio proceso) ribose.  

Trečia, kyla klausimas, ar paramos intensyvumas, įvardytas atitinkamai 9.2., 9.4.3. ir 9.4. (nr.2)1 
punktuose, yra skaičiuojami nuo tinkamų finansuoti išlaidų vertės, ar nuo projekto, kuriam juridinis 
asmuo teiktų prašymą paramai gauti, vertės? Siūlome patikslinti punktus, susijusius su paramos 
intensyvumu. 

Ketvirta, taip pat atkreipiame dėmesį, kad Įsakymo projekte yra daug techninio pobūdžio 
klaidų – Įsakymo projekto 9 punkte trūksta žodžio „teikiama“; Įsakymo projekte yra du 9.4. punktai; 
nėra aiški sąvokos „tinkamos išlaidos“ reikšmė, nes Įsakymo projekte naudojami žodžių junginiai 
„tinkamos išlaidos“ ir „tinkamos finansuoti išlaidos“, pastarasis kurių nėra apibrėžiamas; taip pat kitos 
techninio pobūdžio pastabos. 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
 
 
Pagarbiai 
 
Generalinė direktorė                                                                                                Ineta Rizgelė  
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1 Įsakymo projekte yra du 9.4. punktai 
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