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DĖL PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS ĮMONĖMS, VEIKIANČIOMS ITIN PAVEIKTUOSE 
SEKTORIUOSE“ KONCEPCIJOS 

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

susipažino su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl priemonės „Subsidijos įmonėms, 
veikiančioms itin paveiktuose sektoriuose“ (toliau – Priemonė) lėšų skyrimo ir administravimo 
tvarkos aprašo“ projektu ir teikia savo pastabas Priemonei. 

LVK dėkoja Ekonomikos ir inovacijų ministerijai už parengtą išsamų, sistemingą ir greitai 
pradėsiantį veikti pagalbos verslui paketą, gyvybiškai reikalingą nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 
pasekmių itin paveiktam Lietuvos verslui, tačiau išanalizavę Priemonės projektą, manome, kad 
Priemonė yra tobulintina. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Priemonės sąlygos neatsižvelgia ir į tai, kad neišvengiamai yra kitų 
sektorių ir įmonių, kurie taip pat yra laikytini itin nukentėjusiais, tačiau  šiuo metu į itin paveiktų 
ekonominių veiklų sąrašą yra išimtinai įtrauktos tik gamybos veiklos. LVK, kaip organizacija, 
atstovaujanti didelę dalį Lietuvos paslaugų sektoriaus, sulaukia daug paklausimų dėl subsidijų itin 
nukentėjusioms ne pramonės įmonėms. Kai kurių besikreipusių įmonių elektros energijos sąnaudos 
2021 m. sudarė daugiau nei 10 proc. metinių sąnaudų. Pavyzdžiui, šaldomo sandėliavimo paslaugas 
teikiančių įmonių 2021 m. elektros energijos sąnaudos sudarė net 17% sąnaudų, tačiau nei šis 
sektorius, nei kiti itin paveikti paslaugų sektoriai nėra įtraukti į itin paveiktų sektorių sąrašą. 
Atsižvelgus į tai, jog visų paveiktų sektorių neįmanoma aprėpti vienu sąrašu, LVK nuomone, 
svarstytini papildomi, horizontalūs kriterijai visiems pareiškėjams. 

LVK nuomone, Priemonės nustatomas itin paveiktų sektorių sąrašas nėra apribotas Europos 
Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės 
sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – Karo komunikatas) priedo 
„Itin paveikti sektoriai ir pasektoriai“ sąrašo, nes Priemonė nėra teikiama pagal Karo Komunikato 53 
punktą. Atitinkamai, yra galimybė pildyti itin paveiktų sektorių sąrašą, neapsiribojant tik Karo 
Komunikato priede nustatytais sektoriais. 

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Priemonės koncepcija, konkrečiai reikalavimai 
pareiškėjams, turėtų būti persvarstyti, siekiant užtikrinti, kad į subsidiją galėtų pretenduoti kuo 
daugiau nuo Rusijos karo Ukrainoje pasekmių nukentėjusių įmonių. 
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Priemonės tobulinimui siūlytume tokias alternatyvas: 
 

- Numatyti papildomą, tačiau griežtą kriterijų subsidijai gauti – įmonės išlaidos elektros energijai 
2021 m. turi sudaryti bent 10 proc. 2021 m. įmonės sąnaudų. Atsižvelgiant į tai, kad ne visos 
įmonės iš itin paveiktų sektorių gali atitikti siūlomą griežtą kriterijų, nes gali turėti savo elektros 
generaciją (o tokias remti viešosiomis lėšomis nebūtų tikslinga), taikyti šį kriterijų visoms 
įmonėms. Šiuo atveju, itin paveiktų sektorių sąrašo būtų galima atsisakyti; arba 

- Laikantis sektorinės prieigos, EIMIN su kitų valstybės institucijų pagalba galėtų 
identifikuoti daugiau itin pažeistų sektorių, kuriuos galėtų įtraukti į galimų pareiškėjų 
sąrašą, atsižvelgiant į tai, kad siūloma teikti valstybės pagalba konkretiems sektoriams nėra 
apribota Karo komunikato nuostatomis (Karo komunikato I priede įvardyti sektoriai taikomi tik 
teikiant valstybės pagalbą pagal 53 punktą).  

- Esant lėšų trūkumui, tačiau siekiant užtikrinti, kad valstybės pagalba galėtų pasinaudoti tie (ir 
tik tie), kuriems jos išties reikia, siūlytume šiek tiek sumažinti subsidijos lubas, arba, remiantis 
pirmąja alternatyva, griežtinti įmonės sąnaudų kriterijų, jeigu jis būtų įtrauktas į Priemonės 
tvarkos aprašo projektą.  

 
Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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