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Tema: Valstybės pagalba SA.64485 (2021/N) – Lietuvos Respublika  

 Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapis (2022 m. sausio 

1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d.) 

 

Jūsų Ekscelencija, 

1. PROCEDŪRA 

(1) 2021 m. balandžio 19 d. Komisija priėmė Regioninės valstybės pagalbos gaires1 

(toliau – RPG), kuriomis ji vadovausis vertindama visos regioninės pagalbos, 

apie kurią būtina pranešti ir kuri skirta arba kurią ketinama skirti po 2021 m. 

gruodžio 31 d., suderinamumą. Pagal RPG 189 punktą kiekviena valstybė narė 

turėtų pateikti Komisijai po vieną regioninės pagalbos žemėlapį, taikytiną nuo 

2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. Visi patvirtinti regioninės 

pagalbos žemėlapiai bus skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

(informacijos santrauka) ir Konkurencijos generalinio direktorato interneto 

svetainėje2 (visas tekstas) ir sudarys neatskiriamą RPG dalį. 

 

(2) 2021 m. rugpjūčio 14 d. elektroniniu pranešimu (Komisijos užregistruotu tą 

pačią dieną (2021/2135434)) Lietuvos valdžios institucijos, laikydamosi 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 108 straipsnio 3 dalyje 

nustatytos procedūros, pateikė Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos 

žemėlapio, taikytino nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., 

pasiūlymą. 2021 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos valdžios institucijoms buvo išsiųstas 

prašymas pateikti informacijos3; jos į šį prašymą atsakė 2021 m. spalio 14 d. 

                                                 
1 OL C 153, 2021 4 29, p. 1. 

2  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

3  COMP(2021)6307733. 



 

 

2. PATEIKTO REGIONINĖS PAGALBOS ŽEMĖLAPIO APIBŪDINIMAS  

(3) Lietuvos Respublikos teritoriją sudaro du NUTS 2 lygio regionai. Pagal RPG I 

priedą vienas iš tų dviejų NUTS 2 lygio regionų, t. y. LT02 – Vidurio ir vakarų 

Lietuvos regionas (toliau – a punkto vietovė), atitinka pagalbos skyrimo 

reikalavimus pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a punktą, o kitas NUTS 2 lygio 

regionas, t. y. LT01 – Sostinės regionas (toliau – c punkto vietovė), atitinka 

reikalavimus pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą. NUTS 2 lygio 

regiono LT02 bendrasis vidaus produktas (toliau – BVP) vienam gyventojui yra 

65,00 % ES 27 vidurkio, o NUTS 2 lygio regiono LT01 BVP vienam gyventojui 

– 113,67 % ES 27 vidurkio. Šiose vietovėse gyvena 100 % Lietuvos 

Respublikos gyventojų. 

2.1. Siūloma a punkto vietovė 

(4) Savo pranešime Lietuvos valdžios institucijos siūlo, kad NUTS 2 lygio regionas 

LT02 – Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, taikant nukrypti leidžiančią 

nuostatą pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a punktą, nuo 2022 m. sausio 1 d. 

iki 2027 m. gruodžio 31 d. būtų remiamas kaip a punkto vietovė.  

(5) Pranešime nurodyta, kad visuose NUTS 2 lygio regionui LT02 – Vidurio ir 

vakarų Lietuvos regionui priklausančiuose NUTS 3 lygio regionuose, išskyrus 

NUTS 3 lygio regioną LT023 – Klaipėdos apskritį, gyventojų skaičius 2009–

2018 m. sumažėjo daugiau kaip 10 %. 1 lentelėje pateikiama gyventojų 

skaičiaus sumažėjimo kiekviename iš NUTS 3 lygio regionų, priklausančių 

NUTS 2 lygio regionui LT02 – Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui, pirmiau 

minėtu laikotarpiu apžvalga. Lietuvos valdžios institucijos siūlo, kad, taikant 

RPG 179 punkto 2 papunktį ir 188 punktą, didžiausias pagalbos intensyvumas 

didelėms įmonėms visuose šiuose NUTS 3 lygio regionuose, kuriuose gyventojų 

skaičius 2009–2018 m. sumažėjo daugiau kaip 10 %, visu laikotarpiu nuo 

2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. būtų padidintas 10 procentinių 

punktų (nuo 40 % iki 50 %). 

 1 lentelė. Gyventojų skaičiaus sumažėjimas 2009–2018 m.  

NUTS 3 lygio regionai Gyventojų skaičiaus 

sumažėjimas 2009–

2018 m.4 

Didžiausias pagalbos 

intensyvumas 

LT021 Alytaus apskritis 17,45 % 50 % 

LT022 Kauno apskritis 11,36 % 50 % 

LT023 Klaipėdos apskritis 9,95 % 40 % 

LT024 Marijampolės apskritis 16,84 % 50 % 

LT025 Panevėžio apskritis 17,30 % 50 % 

LT026 Šiaulių apskritis 17,45 % 50 % 

LT027 Tauragės apskritis 18,15 % 50 % 

LT028 Telšių apskritis 16,18 % 50 % 

LT029 Utenos apskritis 19,25 % 50 % 

  

                                                 
4  Remiantis Eurostato duomenimis.  



 

 

2.2. Siūloma iš anksto nustatyta c punkto vietovė5  

(6) Savo pranešime Lietuvos valdžios institucijos siūlo, kad NUTS 2 lygio regionas 

LT01 – Sostinės regionas, taikant nukrypti leidžiančią nuostatą pagal SESV 107 

straipsnio 3 dalies c punktą, nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. 

būtų remiamas kaip c punkto vietovė. Tą NUTS 2 lygio regioną sudaro tik 

vienas NUTS 3 lygio regionas, t. y. LT011 – Vilniaus apskritis. Lietuvos 2017–

2020 m. regioninės pagalbos žemėlapyje jis nurodytas kaip a punkto vietovė, 

todėl apie jį pranešta kaip apie 2022–2027 m. laikotarpiui anksto nustatytą c 

punkto vietovę. 

(7) Lietuvos valdžios institucijos siūlo, kad, taikant RPG 182 punkto 2 papunktį ir 

184 punktą, didelėms įmonėms šiame NUTS 3 lygio regione LT011 – Vilniaus 

apskrityje visu laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. 

būtų taikomas 35 % dydžio didžiausias pagalbos intensyvumas, kadangi šis 

regionas yra greta a punkto vietovių LT021 – Alytaus apskrities, LT022 – 

Kauno apskrities ir LT029 – Utenos apskrities, kuriose didelėms įmonėms 

taikomas 50 % dydžio didžiausias pagalbos intensyvumas, dalių. 

2.3. Didžiausias MVĮ taikomas pagalbos intensyvumas  

(8) Savo pranešime Lietuvos valdžios institucijos siūlo, kad didelėms įmonėms 

taikomas didžiausias pagalbos intensyvumas vidutinių ir mažųjų įmonių 

pradinėms investicijoms, kurių tinkamos finansuoti išlaidos neviršija 50 mln. 

EUR, remti galėtų būti padidintas 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 

20 procentinių punktų mažosioms įmonėms. 

3. VERTINIMAS  

3.1. Siūloma a punkto vietovė ir siūlomas didžiausias pagalbos 

intensyvumas 

(9) Remiantis RPG 158 punktu, NUTS 2 lygio regionai, kurių BVP vienam 

gyventojui yra ne didesnis kaip 75 % ES 27 vidurkio, atitinka SESV 107 

straipsnio 3 dalies a punkte nustatytas sąlygas. Regionas, kurį Lietuvos valdžios 

institucijos pasiūlė laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 

31 d. remti kaip a punkto vietovę, yra NUTS 2 lygio regionas LT02 – Vidurio ir 

vakarų Lietuvos regionas, kurio BVP vienam gyventojui yra 65,00 % ES 27 

vidurkio. Todėl ši vietovė atitinka SESV 107 straipsnio 3 dalies a punkte 

nustatytas sąlygas.  

(10) RPG 179 punkto 2 papunktyje nustatyta, kad didžiausias pagalbos intensyvumas 

didelėms įmonėms a punkto vietovėse, kurių BVP vienam gyventojui viršija 

55 %, bet yra ne didesnis kaip 65 % ES 27 vidurkio, neturi viršyti 40 %.  

(11) RPG 188 punkte nustatyta, kad a punkto vietovėms nustatytas didžiausias 

pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 10 procentinių punktų NUTS 3 lygio 

regionams, kuriuose gyventojų skaičius 2009–2018 m. sumažėjo daugiau kaip 

10 %.  

                                                 
5  RPG 163 punkte c punkto vietovės apibrėžiamos kaip vietovės, kurios tenkina tam tikras nustatytas 

sąlygas ir kurias valstybė narė dėl šios priežasties gali nurodyti kaip c punkto vietoves be papildomo 

pagrindimo. 



 

 

(12) Kaip matyti iš 1 lentelės, visuose NUTS 2 lygio regionui LT02 – Vidurio ir 

vakarų Lietuvos regionui priklausančiuose NUTS 3 lygio regionuose, išskyrus 

NUTS 3 lygio regioną LT023 – Klaipėdos apskritį, gyventojų skaičius 2009–

2018 m. sumažėjo daugiau kaip 10 %. Vadinasi, a punkto vietovei LT02 

nustatytas 40 % dydžio didžiausias pagalbos intensyvumas visiems NUTS 3 

lygio regionams, kurie priklauso tai NUTS 2 lygio vietovei, gali būti padidintas 

iki 50 %, išskyrus regioną LT023 – Klaipėdos apskritį, kuriame gyventojų 

skaičius sumažėjo mažiau nei 10 % ir kuriam RPG 188 punktas netaikomas. 

Todėl NUTS 3 lygio regionams, priklausantiems NUTS 2 lygio regionui LT02 – 

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui, siūlomas pagalbos intensyvumas atitinka 

RPG nuostatas. 

3.2. Siūloma iš anksto nustatyta c punkto vietovė ir siūlomas didžiausias 

pagalbos intensyvumas 

(13) Remdamasi RPG 164 punktu, Komisija laikosi nuomonės, kad valstybės narės 

turi nustatyti pakankamą c punkto vietovių gyventojų aprėptį, kad galėtų kaip c 

punkto vietoves nurodyti tas vietoves, kurios 2017–2020 m. regioninės pagalbos 

žemėlapyje turėjo a punkto vietovių statusą, bet nebeatitinka a punkto vietovėms 

keliamų reikalavimų. RPG I priede patvirtinta, kad NUTS 2 lygio regionas LT01 

– Sostinės regionas 2017–2020 m. laikotarpiu buvo a punkto vietovė, todėl jis 

tenkina SESV 107 straipsnio 3 dalies c punkte nustatytas sąlygas. 

(14) RPG 182 punkto 2 papunktyje nustatyta, kad pagalbos intensyvumas didelėms 

įmonėms ankstesnėse a punkto vietovėse neturi viršyti 15 %. 

(15) RPG 184 punkte nustatyta, kad jei c punkto vietovė yra gretima a punkto 

vietovei, pagalbos intensyvumas toje c punkto vietovėje, kuri yra gretima a 

punkto vietovei, esančiuose NUTS 3 lygio regionuose arba NUTS 3 lygio 

regionų dalyse, prireikus gali būti padidintas tiek, kad abiejų vietovių pagalbos 

intensyvumo skirtumas neviršytų 15 procentinių punktų. 

(16) NUTS 3 lygio regionas LT011 – Vilniaus apskritis yra greta a punkto vietovių 

LT021 – Alytaus apskrities, LT022 – Kauno apskrities ir LT029 – Utenos 

apskrities. Kaip nurodyta pirmiau pateiktoje lentelėje, kiekvienoje iš šių a 

punkto vietovių didžiausias pagalbos intensyvumas yra 50 %. Todėl, remiantis 

RPG 184 punktu, didžiausias pagalbos intensyvumas NUTS 3 lygio regione 

LT011 – Vilniaus apskrityje gali būti padidintas nuo 15 % iki 35 %. Taigi 

regionui LT011 – Vilniaus apskričiai Lietuvos valdžios institucijų pasiūlytas 

35 % dydžio didžiausias pagalbos intensyvumas atitinka RPG nuostatas. 

3.3. MVĮ taikomas padidintas pagalbos intensyvumas 

(17) Pagal RPG 186 punktą didelėms įmonėms taikomas didžiausias pagalbos 

intensyvumas gali būti padidintas ne daugiau kaip 20 procentinių punktų 

mažosioms įmonėms arba ne daugiau kaip 10 procentinių punktų vidutinėms 

įmonėms. Tačiau MVĮ taikomas padidintas didžiausias pagalbos intensyvumas 

nebus taikomas dideliems investiciniams projektams, kurių apibrėžtis pateikta 

RPG 19 punkto 18 papunktyje, skiriamai pagalbai. 

3.4. Kiti Lietuvos valdžios institucijų įsipareigojimai 

(18) Komisija pažymi, kad pranešime Lietuvos valdžios institucijos nurodė 

prisiimančios šiuos įsipareigojimus: 



 

 

(a) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad apie visus planus teikti 

regioninę pagalbą praneš Komisijai pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį 

kaip apie pagalbos schemą ar pagalbą, apie kurią reikia pranešti atskirai, 

išskyrus atvejus, kai taikomas bendrosios išimties reglamentas. 

(b) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad visa regioninė investicinė 

pagalba atitiks Komisijos patvirtintame ir paskelbtame regioninės 

pagalbos žemėlapyje atitinkamam regionui nustatytą didžiausią pagalbos 

intensyvumą. 

(c) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad didelių investicinių projektų 

(kurių apibrėžtis pateikta RPG 19 punkto 18 papunktyje) atveju 

atitinkamo regiono pagalbos viršutinės ribos, nustatytos Komisijos 

patvirtintame ir paskelbtame regioninės pagalbos žemėlapyje, bus 

koreguojamos pagal RPG 19 punkto 3 papunktyje nustatytą formulę. 

3.5. Bendra išvada 

(19) Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad pateiktas 

Lietuvos regioninės pagalbos žemėlapis, taikytinas laikotarpiu nuo 2022 m. 

sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., atitinka RPG. 

4. IŠVADA 

(20) Atsižvelgdama į tai, Komisija nusprendė: 

- patvirtinti priede pateiktą Lietuvos 2022 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 

31 d. laikotarpio regioninės pagalbos žemėlapį, nes jis atitinka 2021 m. 

balandžio 19 d. priimtose Regioninės valstybės pagalbos gairėse nustatytas 

sąlygas.  

- Visas šio rašto tekstas originalo kalba bus paskelbtas interneto svetainėje  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Pagarbiai  

Komisijos vardu 

Margrethe VESTAGER  

Vykdomoji pirmininko pavaduotoja  
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Sprendimo byloje  SA.64485 (2021/N) PRIEDAS 

Regioninės valstybės pagalbos gairės 

(OL C 153, 2021 4 29, p. 1.) 

LIETUVOS RESPUBLIKA. Regioninės pagalbos žemėlapis, taikytinas nuo 2022 m. 

sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. 

Zonos 

kodas 

Zonos pavadinimas Didžiausias pagalbos 

intensyvumas, taikomas 

didelėms įmonėms teikiamai 

regioninei pagalbai6 

A punkto vietovės 

NUTS 

kodas 

NUTS regiono pavadinimas Didžiausias pagalbos 

intensyvumas 

(didelės įmonės) 

2022 01 01–2027 12 31 

LT02 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas  

LT021 Alytaus apskritis 50 % 

LT022 Kauno apskritis 50 % 

LT023 Klaipėdos apskritis 40 % 

LT024 Marijampolės apskritis 50 % 

LT025 Panevėžio apskritis 50 % 

LT026 Šiaulių apskritis 50 % 

LT027 Tauragės apskritis 50 % 

LT028 Telšių apskritis 50 % 

LT029 Utenos apskritis 50 % 

Iš anksto nustatytos c punkto vietovės 

NUTS 

kodas 

NUTS regiono pavadinimas Didžiausias pagalbos 

intensyvumas 

(didelės įmonės) 

2022 01 01–2027 12 31 

LT01 Sostinės regionas  

LT011 Vilniaus apskritis 35 % 
  

                                                 
6  Vidutinių ir mažųjų įmonių investiciniams projektams, kurių reikalavimus atitinkančios išlaidos 

neviršija 50 mln. EUR, ši aukščiausia riba padidinama 10 procentinių punktų vidutinėms ir 20 

procentinių punktų mažosioms įmonėms, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 

rekomendacijoje dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, 

p. 36). Kalbant apie didelius investicinius projektus, didelėms įmonėms taikomas didžiausias 

pagalbos intensyvumas taip pat taikomas ir vidutinėms bei mažosioms įmonėms. Didelių 

investicinių projektų atveju šis didžiausias pagalbos intensyvumas koreguojamas pagal RPG 19 

punkto 3 papunktį.   


