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Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai 
 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL SKATINAMOSIOS 
FINANSINĖS PRIEMONĖS „PASKOLOS ŪKIO SUBJEKTŲ, VEIKIANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO IR 
ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBOS, PERDIRBIMO IR PREKYBOS SRITYSE, LIKVIDUMUI 
UŽTIKRINTI REAGUOJANT Į RUSIJOS AGRESIJĄ PRIEŠ UKRAINĄ“ SCHEMOS PATVIRTINIMO“  
PROJEKTO 

 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 

atstovaujanti ir kailinių žvėrelių, kurių mėsa nėra naudojama maistui, augintojus, teikia pastabas dėl 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės 
„Paskolos Ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir 
prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ (toliau – 
Skatinamoji priemonė) schemos patvirtinimo“ projekto (toliau – Įsakymo projektas). 

Įsakymo projektu siekiama patvirtinti priemonę, pagal kurią būtų teikiamos paskolos 
apyvartiniam kapitalui finansuoti ūkio subjektams, veikiantiems konkrečiuose žemės ūkio produktų 
gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse ir patyrusiems veiklos iššūkių dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. 
Įsakymo projektu numatoma išimtis, kad paskolos nebūtų teikiamos žvėrelių, kurių mėsa nėra 
naudojama maistui, auginimui finansuoti, remiantis argumentais, jog Seime registruoti Gyvūnų 
gerovės ir apsaugos įstatymo ir Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimų projektai (atitinkamai Nr. 
XIVP-1104 ir XIVP-1105), kurių pagrindinis tikslas – nuo 2026 m. sausio 1 d. uždrausti šalyje užsiimti 
žvėrelių, kurių mėsa nėra naudojama maistui, auginimo veikla.   

Pirma, atkreipiame dėmesį, jog Įstatymų leidėjas dar nėra priėmęs minėtų įstatymų projektų, 
todėl svarbūs vykdomosios valdžios sprendimai, susiję su valstybės pagalba,  neturėtų būti priimami 
remiantis vien politinėmis prognozėmis.  

Antra, Įsakymo projekto tikslas neturi nieko bendra su Seime svarstomais įstatymų projektais. 
Remiantis Įsakymo projekto aiškinamuoju raštu, Skatinamoji priemonė rengiama  teikti lengvatines 
paskolas apyvartiniam kapitalui finansuoti ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės 
produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityje ir patiriantiems ekonominių sunkumų dėl krizės, 
kurią sukėlė Rusijos karinė agresija. Skatinamoji priemonė taip pat teikiama vadovaujantis Europos 
Komisijos komunikatu „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių skirtų ekonomikai remti dėl Rusijos 
karinės agresijos prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – Komunikatas), kurį Europos Komisija priėmė 
siekiant „<...> nustatyti valstybės pagalbos priemonių, kurių valstybės narės gali imtis, kad atitaisytų 
ekonominį Rusijos agresijos prieš Ukrainą, ES ir tarptautinių partnerių po to įvestų sankcijų ir 
atsakomųjų priemonių, kurių ėmesį, pvz., Rusija, poveikį. <...>“ ir „<...> išsaugoti ekonominę veiklą bei 
darbo vietas ir palengvinti struktūrinius koregavimus, kurių reikia reaguojant į naują ekonominę 
situaciją, susiklosčiusią dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą“ 1 . Remiantis Komunikato 
nuostatomis, teikiama valstybės pagalba turi būti skirta konkretiems įvardytiems tikslams pasiekti ir 

                                                        
1 Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių skirtų ekonomikai remti dėl Rusijos karinės 
agresijos prieš Ukrainą, sistema“, 7 punktas. 



neturėtų būti naudojama įgyvendinti preferencinę politiką, paremtą vienos konkrečios ekonominės 
veiklos formos diskriminavimu. 

Trečia, šiai dienai žvėrelių, kurių mesa nėra naudojama maistui, auginimas yra legali ir Lietuvos 
Respublikos įstatymų reguliuojama ūkinė veikla, kaip ir visos kitos, kuriomis besiverčiantys ūkio 
subjektai galėtų teikti paraišką finansavimui gauti. Net tuo atveju, jeigu daroma prielaida, kad Įstatymų 
leidėjas uždraus žvėrelių, kurių mesa nėra naudojama maistui, auginimą, Seimas šiuo metu  svarsto 
minėtą veiklą uždrausti nuo 2026 m. sausio 1 d. Iki tol, rinkos sąlygomis teisėtai veikiantys žvėrelių 
augintojai yra lygūs prieš įstatymus ir, lygiai kaip ir kiti žemės ūkio sektoriaus atstovai, gali būti 
nukentėję nuo Rusijos invazijos į Ukrainą bei pastarosios sąlygoto energetinių kaštų augimo ir kitų 
veiklą apsunkinančių makroekonominių veiksnių.  
 Remiantys išdėstytais argumentais, prašome: 
 

- Žemės ūkio ministeriją keisti Įsakymo projektu tvirtinamos Skatinamosios 
priemonės schemos 6.1.1. punktą, numatant, kad pagalba pagal Skatinamąją 
priemonę gali būti teikiama ir žvėrelių, kurių mesa nėra naudojama maistui, 
augintojams. 

- Konkurencijos tarybą, teikiant išvadą dėl Įsakymo projekto, įvertinti, ar Įsakymo 
projektu tvirtinamos Skatinamosios priemonės schemos 6.1. punkto nuostatos 
neprieštarauja Europos Sąjungos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 
straipsniui ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatoms.  
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