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DĖL FINANSUOTINŲ PROJEKTŲ IR VEIKLŲ PAGAL „NAUJOS KARTOS LIETUVA“ PLANĄ 
 
 Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), reaguodama į 2023 m. vasario 14 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidento kanceliarijoje vykusį susitikimą dėl finansuotinų projektų pagal „Naujos kartos 
Lietuva“ planą, teikia surinktą informaciją bei pasiūlymą. Atsižvelgiant į klausimo skubą, teikiame šią 
informaciją, tačiau ir toliau siekiame operatyviai įvertinti ekonomikos „silpnąsias vietas“, kurioms 
atsparumui didinti galėtų būti teikiamas finansavimas pagal „Naujos kartos Lietuva“ planą. 
 

1. Dėl konkrečių finansuotinų projektų 

 
Lietuvos verslo konfederacija, apklaususi vienijamas įmones bei verslo konsultacijų paslaugas 

teikiančias įmones, teikia konkrečių finansuotinų projektų sąrašą: 
 

Sektorius/įmonė Informacija 
Paukštininkystės 
sektorius 

 Investuojančios įmonės(-ių) dydis: Iki 150 mln.Eur /metus apyvartos 
 Investicijų planai (numatomos apimtys) pamečiui 2023-2026 metams 

(ir vėliau): Planuojama investuoti iki 100 mln.Eur keičiant auginimo ir 
perdirbimo technologijas 

 Informacija kaip investiciniai projektai prisidės prie net-zero tikslo ir 
ekonomikos žalinimo: Visos investicijos susijusios su gyvūnų gerove- 
FARM to Fork strategija, ŠESD emisijos mažinimu (biodujų naudojimo 
didinimas ir kt. projektai) 

 Aprašymas, kaip įvardintiems projektams pasireiškia rinkos 
finansavimo trūkumas, dėl ko taptų aktuali paskola pagal Lietuvos RRF 
planą: Dėl 4 metus trunkančios krizės sektoriuje (COVID, apribojimai žaliavų 
importui iš Kinijos, energetikos kaštų augimas, prekybos su Ukraina 
liberalizavimas, karo Ukrainoje pasekmės) įmonės dirba nuostolingai, neturi 
pakankamų finansinių rodiklių laisvai skolintis rinkoje. 

 Kita svarbi informacija apie projektus, kuri leistų apsispręsti 
ministerijoms dėl RRF paraiškos teikimo Europos Komisijai: Asociacijos 
įmonėse dirba apie 3000 žmonių, kas metus išmokama apie 50 mln. DU ir 20 
mln. mokesčių;Pagaminama 110 t.tonų mėsos (stambiausias mėsos baltymų 
gamintojas šalyje) bei 880 mln. kiaušinių. 

 Kontaktai: Gytis Kauzonas, el.paštas : info@paukstis.eu; tel. 8 65926247 

mailto:info@paukstis.eu
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UAB 
„Gelgaudiškio 
gelžbetonis“ 

 Investuojančios įmonės(-ių) dydis: Maža įmonė 
 Investicijų planai (numatomos apimtys) pamečiui 2023-2026 metams 

(ir vėliau): 1) Naujų ir jau gaminamų gaminių įrangos gamyba / įsigijimas / 
atnaujinimas bei pastatų statyba/ atnaujinimas, numatoma galima investicijų 
suma – 2 250 000 eur.; 2) Metalo apdirbimo cecho įrengimas (ceche būtų 
gaminamo įdėtinės detalės (mūsų gaminamai produkcijai), naujos betono 
gamybos įrangos gamyba )). Investicija būtų skirta: įrangos /įsigijimas / 
atnaujinimas bei pastatų modernizavimas, numatoma galima investicijų suma 
– 950 000 eur.; 3) Saulės jėgainės statyba,  galia iki 1 MW,   numatoma galima 
investicijų suma – 1 250 000 eur. Viso – apie 4,5 mln. Eur 

 Informacija kaip investiciniai projektai prisidės prie net-zero tikslo ir 
ekonomikos žalinimo: Visos investicijos susijusios su gyvūnų gerove- 
FARM to Fork strategija, ŠESD emisijos mažinimu (biodujų naudojimo 
didinimas ir kt. projektai) 

 Aprašymas, kaip įvardintiems projektams pasireiškia rinkos 

finansavimo trūkumas, dėl ko taptų aktuali paskola pagal Lietuvos RRF 

planą: Įmonė paklause kredito įstaigos dėl galimo finansavimo. Kredito 

įstaigos pasiūlymas – inansavimo intensyvumas – 70%, laikas – 5 metai (labai 

trumpas, nes tai investicijos į gamybą), apimtis – 2,3 mln. Eur (poreikis 

šiandien – 4.450.000 eur.), palūkanos – 7% ir daugiau, viso turimo turto 

įkeitimas. 

 Kita svarbi informacija apie projektus, kuri leistų apsispręsti 
ministerijoms dėl RRF paraiškos teikimo Europos Komisijai: Investicijos 
sumažintų iki: 40 %  elektros energijos, 30% degalų ir 50% kito kuro 
suvartojimą įmonėje, būtų pagaminama apie 60% gamykloje sunaudojamos 
elektros energijos. Kelis kartus sutrumpėtų tiekimo grandinė, nes šiandien 
įvairūs komplektuojamos detalės gaminamos skirtingose gamyklose, o yra 
tik surenkamos įmonėje; 

 Kontaktai: UAB ,,Gelgaudiškio gelžbetonis“, Vakarų g. 33D, Gelgaudiškis, I.k. 
174323994, PVM LT 743239917, tel. + 370 659 64 396, 

 
2. Dėl Žaliųjų technologijų fondo 

Lietuvos verslo konfederacijos manymu, būtų taip pat tikslinga „Naujos kartos Lietuva“ 
planą papildyti Žaliųjų technologijų fondu – priemone, skirta papildyti vadinamiesiems 
GreenTech projektams teikiamą rinkos finansavimą. Europos centriniam bankui planuojant kelti 
palūkanų normą iki rekordinių aukštumų nuo Europos centrinio banko veikimo pradžios, reikšmingai 
mažėja angelų kapitalo finansavimo galimybės rinkoje. Siekiant prisidėti prie lietuviškų žaliųjų 
technologijų kūrimo, siūlytume pagal „Naujos kartos Lietuva“ planą remti žaliųjų technologijų produktų 
kūrimą remiantis Estijos pavyzdžiu. 

Estija nacionaliniame Ekonomikos atsigavimo ir atsparumo didinimo plane yra nusimačius 
100 mln. Eur vertės Žaliąjį fondą prie Estijos Inovacijų agentūros. Pagrindinis šio fondo tikslas – 
remti perspektyvių žaliųjų technologijų įmones ir projektus strategiškai svarbiose srityse (energetika, 
žemės ūkis, maisto pramonė, transportas ir logistika, chemijos pramonė ir aplinkosauga). Įmonė, kurianti 
inovatyvų ir (arba) moksliniams tyrimams imlią technologiją, kurią ketinama panaudoti siekiant mažinti 
klimato kaitos poveikį, prisitaikyti prie klimato kaitos, tvariau naudoti ir saugoti jūros resursus, prisidėti 
prie ekonomikos žiediškumo, mažinti taršą ir (arba) saugoti bioįvairovę.  

Pabrėžtina, kad šis fondas papildytų, o ne pakeistų rinkos finansavimą, nes fondas iš esmės 
prisidėtų prie rinkoje gauto finansavimo. Jeigu į įmonę investuotų privataus rizikos kapitalo fondas, 
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Estijos pavyzdžiu, Žaliojo augimo fondas galėtų prisidėti prie investicijos, sudarydamas ne daugiau kaip 
50% visos investicijos sumos. 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuva Žaliosios pertvarkos kontekste turi būti ne tik žaliųjų technologijų 
naudotoja, bet ir siekti tapti jų išradėja ir gamintoja, mūsų siūlomas steigti Žaliųjų technologijų fondas 
Estijos pavyzdžiu prie šio siekio prisidėtų. Daugiau informacijos apie tai, kaip šis fondas veikia teisiškai 
ir praktiškai, galima rasti šiame tinklapyje: https://smartcap.ee/about-us/greenfund/.     

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
 
 
 Pagarbiai 
  
 Generalinė direktorė       Ineta Rizgelė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p.: vilius@lvk.lt, mob. +370 608 98408. 

https://smartcap.ee/about-us/greenfund/
mailto:vilius@lvk.lt

