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Dėl galimų valstybės pagalbos priemonių Lietuvos pramonei, susiduriančiai su energetikos kainų 
krize 

 
 

 
Dėkojame už galimybę rugsėjo 8 dienos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje išsakyti savo 
pastebėjimus dėl energetikos kainų krizės. Ta proga Investuotojų forumas teikia detalesnį pasiūlymų 
sąrašą dėl pagalbos priemonių Lietuvos verslui. Šie pasiūlymai yra surinkti apklausus Investuotojų 
forumo nares įmones reaguojant į kvietimą pristatyti pasiūlymus komitete. 
 
Investuotojų pasiūlymai gali būti padalinti į dvi esmines kategorijas: Priemonės, kurios leistų greičiau 
vystyti vėjo ir saulės jėgaines ir didinti Lietuvos energetinį nepriklausomumą ir kiti pasiūlymai, kurie 
leistų mažinti energetinių išteklių poreikį, didintų efektyvumą ir mažintų energetikos kainas trumpuoju 
laikotarpiu. 
 
 
Greitesnis atsinaujinančių išteklių projektų vystymas ir tinklo stiprinimas: 

• PAV procedūrų sutrumpinimas arba dalies jų atsisakymas siekiant greitesnio proceso 

• Derinančių institucijų sumažinimas bei derinimo terminų sutrumpinimas.  

• LITGRID/ESO terminų trumpinimas ir sąlygų paprastinimas 

• Savivaldybių „interpretacijų“ sumažinimas, siekiant, kad būtų aiškus vienas tikslas – kuo 
daugiau vietinės elektros generacijos iš atsinaujinančių. 

• Greitesnės procedūros Nacionalinėje žemės tarnyboje 

• Investicijos į tinklo pralaidumo didinimą 

• Galių rezervavimo problemų sprendimas. Šiuo metu beveik visi pajėgumai jau yra 
užrezervuoti. 

• Greitesnė servitutų suteikimo tvarka 

• Palankesnės sąlygos vystyti saulės jėgaines prie vėjo parkų. Hibridinių saulės/vėjo parkų 
vystymo atveju, saulės jėgainių dalis neturėtų būti įtraukiama į 2GW ribojimą.  

 

Kiti pasiūlymai: 

• Investuotojų forumo nariai supranta, kad šiuo sunkiu laikotarpiu turime padėti išgyventi 
tiems, kas turi nedideles pajamas. Todėl manome, kad pasitelkus ir kitų šalių patirtį 



 

 

Totorių g. 5-21,  
LT-01121 Vilnius, Lithuania  
Tel.: +370 5 275 52 58  
Email: info@investorsforum.lt 

 
 
 
 

Įmonės kodas: 224996640, PVM mokėtojo kodas: LT100006916918 
Totorių g. 5-21, Vilnius, LT-01121, Lietuva, info@investorsforum.lt  
Banko sąskaita: LT57 7044 0600 0138 6560 

(Ispanijos pvz.), įvesti nemokamą, arba kažkiek subsidijuojamą viešąjį transportą visoje 
Lietuvoje. Ši priemonė leistų mažinti kuro sąnaudas, sukurtų paskatas dažniau atsisakyti 
asmeninio transporto.  

• Laikinas PVM ir/ar akcizo sumažinimas elektros energijai, bent 9 mėnesiams. 

• Lengvatinės paskolos ir garantijos (naudojantis Invega) paskoloms įmonėms susiduriančiomis 
su sunkumais dėl energetikos kainų krizės ir/arba siekiančios keisti energijos šaltinius į 
atsinaujinančius. 

• ESO dedamosios elektros kainoje mažinimas. Ši dedamoji buvo sumažinta, tačiau nuo 
rugpjūčio vėl padidinta. Suprantame, kad išmaniųjų skaitiklių įsigijimas yra labai svarbus, bet 
gal šiuo laikotarpiu galima būtų atidėti bent iki pavasario. 

• Ilgesni atidėjimai atsiskaitymui už energetinius išteklius taip pat palengvintų įmonių 
atsiskaitymus. 

• Greitesnių biurokratinių sprendimų dėl projektų ir leidimų, keičiant energijos šaltinius kaip 
pvz. iš gamtinių dujų į medžio drožlių katilines. 

 
 

Investuotojų forumas yra pasirengęs detaliau pristatyti išvardintus pasiūlymus ir atvirai diskutuoti. 
 
 
 
 
Pagarbiai, 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                                         Rolandas Valiūnas 
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