
 

 

2021 m. rugsėjo mėn. KVIETIMŲ APŽVALGA 

 

  



 

 

E-Komercijos modelis – COVID 19 

Priemonės tikslas 
paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones: skaitmenizuoti verslą ir jį efektyviau plėtoti internete; išlaikyti / kurti darbo vietas; 

optimizuoti darbo kaštus 

Kvietimo data Kvietimas vyksta iki 2021 m. rugsėjo 20 d.   

Galimi pareiškėjai 
labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos ir / ar suteiktų 

paslaugų vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį  nuo 

įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų. 

Finansuotina veikla nauji verslo modeliai, sukurti įdiegus e-verslo sprendinius. 

Paramos dydis iki 50.000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas iki 75 %. 

Finansavimo forma negrąžintina subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 40 000 000,00 eurų 

Projekto trukmė Iki 12 mėn. nuo sprendimo finansuoti priėmimo. 

Remiama veikla 

komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant 
per: 
klientų savitarnos sprendimus produktų ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose,  įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų 
valdymo sprendimus; 
išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus. 

Atrankų kriterijai 

Paramos gavėjo apyvartos kritimas – vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. -iki 2021 m. sausio 31 d. 
palyginti su 2019 m. ir 2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc.  
Viešųjų investicijų poveikis pareiškėjo pajamų augimo potencialui - Nurodomas įmonės, dalyvavusios projekto veiklose, pajamų 
pokytis, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo 
metais, pagal su paraiška pateiktų paraiškos pateikimo metų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis. 

 

  



 

LAAIF kvietimas  “Nuotekų surinkimo tinklų plėtra”  

Priemonės tikslas 

Projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą 

sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės 

ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje),  iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų 

centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje. 

Kvietimo data Vyksta iki spalio 1 d. 

Galimi pareiškėjai viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijas, išduotas Valstybinės 
energetikos reguliavimo tarnybos 

Finansavimo dydis  Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 300 000 eurų. Vidutiniškai vienam būstui prijungti skiriama maksimali subsidijų suma negali viršyti 
2 100 eurų. Jeigu vidutinės vieno būsto prijungimo išlaidos yra didesnės nei 2 100 eurų, šis skirtumas turi būti padengtas pareiškėjo indėliu. 

Finansavimo intensyvumas 
• tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį iki gyventojo sklypo taikomas 70 procentų finansavimo intensyvumas. Pareiškėjo indėlis turi būti ne mažesnis 

kaip 30 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų, kurios patiriamos tiesiant šią nuotekų surinkimo tinklų dalį; 

• tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojo sklype, taikomas 100 procentų finansavimo intensyvumas. 

Finansavimo forma negrąžinamoji subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 3 017 980,00 Eur. 

Remiama veikla 
nuotekų tinklų įrengimas su dangų atstatymu. Projekte nurodyti gyventojų būstai, kuriuos numatoma prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų, turi 
būti atrinkti pagal savivaldybės ir (arba) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės nustatytą ir patvirtintą vieningą gyvenamųjų būstų 
prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų atrankos tvarką. 

Tinkamos išlaidos 

Tinkamos finansuoti Projekto išlaidos yra išlaidos, kurios patirtos ir apmokėtos po einamųjų metų finansavimo krypčių patvirt inimo iki Projekto 
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir skirtos Projektu įgyjamų vamzdynų ir jų sumontavimui būtinų elementų bei jų transportavimo ir (ar) montavimo 
finansavimui, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas: 
1. geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, archeologinių tyrimų, 
nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų, higienos tyrimų ir teisinės registracijos išlaidos, tiesiogiai susijusios su Projekto veiklomis; 
2. nuotekų surinkimo tinklų statyba (įskaitant statybą gyventojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose);  
3. vejos, žvyro, betoninių trinkelių, šaligatvio plytelių, asfaltbetonio dangų atstatymo išlaidos (finansuojama tik ta dalis, kuri buvo pažeista dėl 
Projekto vykdymo ir turi būti atstatyta iki buvusios būklės); 
4. statinio statybos techninės priežiūros išlaidos; 
5. projektinių pasiūlymų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ statinio 
projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos (tinkama finansuoti tik ta dalis išlaidų, kuri neviršija 7 proc. 
projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos); 
6. statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai.  
7. PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos tuo atveju, jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Projekto vykdytojas negali įtraukti PVM į PVM 
atskaitą; 
8. informacinės lentelės apie įgyvendintą projektą įrengimo išlaidos. 

Projekto trukmė Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 20 mėnesių. 

https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2021/07/Aglomeraciju-sarasas.docx


 

 

Privačių pastatų (įmonių) modernizavimas  

 
Priemonės tikslas privačių visuomeninės paskirties pastatų savininkams modernizuoti savo įmonės pastatą  

Numatoma kvietimo data Kvietimas vyksta iki gruodžio 31 d. 

Galimi pareiškėjai 
1. paramos gavėjas pastato savininkas (bendrasavininkas) - fizinis/privatus juridinis asmuo 

2. Paramos gavėjo įgaliotas atstovauti asmuo, gaunant paramą ir įgyvendinti privataus juridinio asmens (jungtinės veiklos sutarties 

pagrindu veikiančių privačių juridinių asmenų grupės) valdomo pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą. 

Paramos gavėjai visuomeninės, t. y. viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio,  sporto ar 
religinės paskirties pastatų savininkai. 

Kvietimo finansavimo suma 2 500 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas 
30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui, atitvarų 

(sienų, lubų, grindų, cokolio), stogo, vidinių pertvarų šiltinimui, vėdinimo sistemos įrengimui ar modernizavimui, taip pat  atsinaujinančių 

energijos šaltinių elektros ar šilumos energijos gamybai įdiegimui, etc. 

Remiama veikla 

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti susiję su nuosavybės teise priklausančio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) 
projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus pasiekiama ne mažesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. 
energijos.  
1. Šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas, sujungimas į bendrą sistemą arba keitimas naujomis efektyvesnėmis sistemomis, taip 
pat talpyklų perteklinei energijai surinkti ar akumuliacinės katilinės įrengimas; 
2. Atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto) šiltinimas termoizoliacine medžiaga ar naudojamas kitas atitvarų šilumos laidumo 
sumažinimo būdas, siekiant išlaikyti šilumą pastate ar pastato dalyje; 
3. Išorės durų pakeitimas, įskaitant tambūro duris, panduso įrengimą, vartų pakeitimas naujais energiškai efektyvesniais vartais, langų ir kitų 
skaidrių ar varstomų pastato dalių keitimas, langų ploto naikinimas (mažinant šilumos nuostolius) ar perkėlimas į šiltinamąjį sluoksnį;  
4. Plokščio ar šlaitinio stogo šiltinimas įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą); 
5. Vidinių pertvarų šiltinimas, gerinant tam tikrų patalpų šilumines charakteristikas; 
6. Vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas ar sujungimas su šildymo sistemomis, įskaitant rekuperacijos įrengimą; 
7. Atsinaujinančių energijos šaltinių elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybai įrengimas; 
8. Projekto finansų audito ir per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo išlaidos; 
9. Projekto viešinimo išlaidos. 

 

 



 

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės,vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams 

 
Priemonės tikslas Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams 

Kvietimo data Kvietimas vyksta iki kol užteks lėšų, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 31  

Galimi pareiškėjai Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys. 

Kvietimo suma 9 000 000,00 Eur (devyni milijonai eurų) 

Subsidijos dydis 

Subsidijos fiksuotasis įkainis, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės ar vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti nurodomas kvietime ir apskaičiuojamas kaip 30 

proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios saulės ar vėjo elektrinei įsigyti bei įrengti (Eur/kW), nurodytos Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT taryba) paskutiniam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui parengtoje pažymoje dėl didžiausiosios 

elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo, skelbiamoje VERT tarybos interneto svetainėje prie VERT tarybos 

posėdžių medžiagos. Agentūra kvietime nurodo VERT tarybos pažymos datą, fiksuotąj5 įkainį eurais, (skirtą 1 kW įrengtosios galios saulės ar vėjo 

elektrinei įsigyti ar įrengti), su PVM ir be PVM. Tai būtų 246,00 Eur. Be PVM už 1 kW. ( 297,66 eur įskaitant PVM) Maksimalus subsidijos dydis vienam 

pareiškėjui yra 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų (su PVM) 

Tinkamos išlaidos 

• įrengta nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė); 

• įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko 

dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių; 

• pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti 

(atskaityti). 

Paraiškų atrankos būdas tęstinis 

 

  



 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių (geoterminės energijos, biokuro, saulės) panaudojimas visuomeniniams poreikiams 

 
Priemonės tikslas Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, 

religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 

Kvietimo data Kvietimas vyksta iki kol užteks lėšų, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 31 

Galimi pareiškėjai Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė 
arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas. 

Kvietimo suma 2 000 000,00 (du milijonai eurų) 

Subsidijos dydis 
vienam pareiškėjui nevykdančiam ūkinės veiklos yra 1 450 000 Eur, vykdančiam ūkinę veiklą – 200 000 Eur. Subsidijos dydis iki 80 proc. visų 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: 

finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. 

Tinkamos išlaidos 

• šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms (ne pardavimui) diegimui: 

• šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui; 

• horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui; 

• šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte; 

• kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį; 

• kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), 

pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C arba aukštesnę klasę; 

• katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą 

aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose: 

• katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012; 

• įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, 

ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąjį 

atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti); 

• iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo 

biokuro katilus, jei jie atitinka  šiuos reikalavimus: 

• katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012; 

• kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai 

eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektams); 

• šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir įrangai, kuri reikalinga šių prietaisų įrengimui 

• pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal Priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame 

ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų. 

Paraiškų atrankos būdas Tęstinis 

  



 

 

AEI (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams 

 
Priemonės tikslas Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams, pakeičiant iškastinį 

kurą 

Kvietimo data Kvietimas vyksta iki kol užteks lėšų, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 31 

Galimi pareiškėjai Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys. 

Kvietimo suma 1 000 000,00 (vienas milijonai eurų) 

Subsidijos dydis 
Subsidijos dydis iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui – 200 000 Eur, 
tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos 
subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu 
sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. 

Tinkamos išlaidos 

• šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms (ne pardavimui) diegimui: 

• šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui; 

• horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui; 

• šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte; 

• kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį; 

• kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), 

pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C arba aukštesnę klasę; 

• katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą 

aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose: 

• katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012; 

• įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, 

ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąjį 

atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti); 

• iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo 

biokuro katilus, jei jie atitinka  šiuos reikalavimus: 

• katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012; 

• kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai 

eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektams); 

• šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir įrangai, kuri reikalinga šių prietaisų įrengimui 

• pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal Priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame 

ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų. 

Paraiškų atrankos būdas Tęstinis 



 

Kvietimas teikti paraiškas taršių technologijų keitimas ATL sektoriuje nedalyvaujančioms įmonėms panaudojant atsinaujinančius 
energijos išteklius 

 
Priemonės tikslas Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančiose įmonėse.  

Kvietimo data Vyksta iki rugsėjo 30 d.  

Galimi pareiškėjai Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, nevykdantys veiklos, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų 
įstatymo I priedo veiklų sąrašą 

Kvietimo suma 4 000 000,00 Eur 

Subsidijos dydis Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 str. finansavimo dydis vienam pareiškėjui yra 25 % tinkamų finansuoti išlaidų. Subsidijos dydį 
ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento) netaikomas. 

Tinkamos išlaidos 

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius 
geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių 
šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai 
ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų 
pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.); 

2. Technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos ir (ar) aikštelės paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, 
išbandymo) ir susijusios išlaidos. 

Atsinaujinantys energijos ištekliai suprantami kaip: vėjo energija, saulės energija, aeroterminė energija; geoterminė energija, hidroterminė energija, 
vandenynų energija, hidroenergija, biomasė (mediena ir jos atliekos, žemės ūkio atliekos, bioetanolis ir kt.), biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų 
perdirbimo įrenginių dujas ir biometaną, biogeninės pramoninės atliekos, maisto atliekos, elektros energija, pagaminta iš AEI (turinti tvarumo 
sertifikatą ar patvirtinimą), vandenilis, pagamintas iš AEI (turintis tvarumo sertifikatą ar patvirtinimą). 

Remiama veikla 

Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis 
aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos 
prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, 
perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos 
diegimo, įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus, išlaidos. Gaminių ir (arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, 
leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, taršos nuotekomis ir atliekų susidarymo.  
Jei pagalba suteikiama didelėms įmonėms gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su 
modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus. Jei pagalba suteikiama esamos įmonės  veiklai įvairinti, tinkamos 
finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią. 

Paraiškų atrankos būdas Tęstinis 

  



 

 

 

Elektromobilių (M1, M2, N1, N2 ) skatinimas juridiniams asmenims 

 
Priemonės tikslas Prisidėti prie nacionalinės klimato kaitos programos įgyvendinimo, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 

Kvietimo data Vyksta iki kol užteks lėšų, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 31 

Galimi pareiškėjai Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys 

Kvietimo finansavimo suma 5 000 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) Eur. 

Subsidijos dydis 
4 tūkst. eurų (su PVM) subsidija už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį; 
10 tūkst. eurų (su PVM) subsidija  – už kiekvieną naują M2  ir (ar) N2 klasės elektromobilį.  
Papildoma 1 tūkst. eurų (su PVM) subsidija būtų skiriama už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę. 

Remiama veikla Naujų elektromobilių M1, M2, N1, N2 įsigijimas 

 

  



 

 

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 
Priemonės tikslas skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Skatinama kurti daugiau darbo vietų verslus  kaimo 

vietovėse, kuriose nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje. 

Numatoma kvietimo data Nuo 2021 m. rugsėjo 01 iki spalio 29 d. 

Galimi pareiškėjai 
• fiziniai asmenys veikiantys su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu 

• privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės). 

Finansavimas vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur.  
Didžiausia ES parama, – 200 000,00 Eur, kai planuojama sukurti 4 ar daugiau naujų darbo vietų. 

Finansavimo intensyvumas iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. 

Kompleksiniai tikslai 
• inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;  

• tvari plėtra (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus) 

Remiama veikla veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas. 

Tinkamos išlaidos 

• projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. 

Pastaba - projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą 

atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;  

• naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama: 

speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui; 

• projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga. Parama įsigyti N kategorijos, N1 klasės 

motorinę transporto priemonę kroviniams vežti (išskyrus visureigius), kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų 

kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo 

ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių 

pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, pertvara atskirtas ir be langų 

krovinių skyrius; 

• verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, 

apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su 

projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos); 

• bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės 

be PVM, bet ne daugiau kaip 1 800 Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, 

finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur. Projekto viešinimo išlaidos finansuojamos 

vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis.  



 

 

Kvietimas privatiems juridiniams asmenims energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimui pagal 
energijos audito ataskaitas 
 

Investicinė parama skirta Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas 

Kvietimo data Vyksta iki gruodžio 31 d. 

Galimi pareiškėjai 
Pareiškėjai/paramos gavėjai Juridinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą ir esantis galutinis energijos vartotojas (galutinės energijos vartojimas 

– visa pramonės, transporto, paslaugų ir žemės ūkio sektoriams tiekiama energija. Tai neapima energijos, tiekiamos energijos transformavimui 

ir energetikos sektoriui). 

Finansavimas 2 000 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas 

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam Pareiškėjui yra 200 000 Eur. 
Kompensacinė išmoka mokama, jei pareiškėjo minimalūs energijos sutaupymai yra 10 MWh/metus. 
Fiksuoti kompensacinių išmokų dydžiai, naudojami apskaičiuoti kompensacinės išmokos dydį pareiškėjui, nustatyti 2021 m. gegužės 31 d. 
Europos socialinio fondo agentūros „Sutaupytos energijos kainos fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrime“, yra šie: 

1. už sutaupytą elektros energiją – 57,22 Eur/MWh (su PVM); 
2. už sutaupytą šiluminę energiją – 21,47 Eur/MWh (su PVM); 
3. už sutaupytas gamtines dujas – 17,77 Eur/MWh (su PVM). 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

1. Nuo 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų  įranga, 
įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda 
efektyviau naudoti energiją; 

2. Jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 
Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės apimties projektų atveju – 60 
eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu). 

Projekto naudingumo kriterijai 

1. Pareiškėjas turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą vadovaudamasis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens 
vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. 
balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo 
naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo” ir Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo 
technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. 
įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose 
metodikos patvirtinimo“. Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau; 

2. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos turi būti įsidiegęs energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos 
efektyvumo priemones. Priemonės gali būti įdiegtos nuo 2021 m. sausio 1 d. 
 

  



 

 

Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos 
 

Investicinė parama skirta skatinti inovacinę veiklą turizmo sektoriuje, kuriant ir tobulinant turizmo paslaugas, tobulinant turizmo paslaugų rinkodarą. 

Numatoma kvietimo data nuo 2021-09-01 iki 2021-09-24 

Galimi pareiškėjai 

• Labai maža įmonė 

• Maža įmonė 

• Vidutinė įmonė 
Pareiškėjas turi turėti vietinio arba atvykstamojo turizmo organizatoriaus licenciją arba gido pažymėjimą. 
Pataba: Licencija arba pažymėjimas turi būti išduotas ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

Kvietimo suma 750 000,00 Eur 

Finansavimo dydis Iki 20 000,00 Eur 

Intensyvumas Iki 85 proc. 

Finansuotinos veiklos 

Turizmo paslaugų ir produktų kūrimas: 
interaktyvių turizmo paslaugų kūrimo ir jų pateikimo internete veikla, apimanti: 

• interaktyvių pažintinių maršrutų kūrimą; 

• virtualių ekskursijų kūrimą; 

• audiogidų kūrimą; 

• personalizuotų kelionių paketų sudarymo sistemų kūrimą; 
Skaitmeninių turizmo produktų ir paslaugų rinkodaros projektai: 
reklamos internete kūrimo ir sklaidos veikla, apimanti: 

• vaizdo įrašų, garso įrašų, fotografijų, reklaminių skydelių, skirtų reklamai, kūrimą, reklamos gamybą; 

• reklamos transliavimą internete, jos pritaikymą skirtingiems reklamos kanalams; 
Rinkodaros priemonių įgyvendinimo veikla, apimanti: 

• vaizdo tinklaraščių kūrimą ir sklaidą, el. knygų ir kitų elektroninių leidinių, e-kelionių vadovų kūrimą; 

• skaitmeninės rinkodaros metodų ir priemonių įgyvendinimą. 

 

  



 

 

Vilniaus miesto aukšto meistriškumo sporto projektų 2022, 2023 bei 2024 m. laikotarpiams kvietimas 
 

Investicinė parama skirta finansuoti aukšto meistriškumo sporto projektus, turinčius išliekamąją vertę, kurių metu siekiama unikalių ir konkrečių su aukšto meistriškumo 
sporto vystymu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų. 

Kvietimo data nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. 18 d. iki rugsėjo mėn. 15 d. 

Galimi pareiškėjai 

teisės aktų nustatyta tvarka ne trumpiau kaip vienus metus Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys sportinę veiklą 
Vilniaus mieste. 
Konkursai skelbiami dviem finansuojamoms sritims: 
1. Vilniaus miesto aukšto meistriškumo vyrų sporto klubams; 
2. Vilniaus miesto aukšto meistriškumo moterų sporto klubams. 

Finansavimo dydis nuo 2 000,00 Eur iki 2 000 000,00 Eur. 

Intensyvumas iki 80 procentų  

Kvietimo būdas Konkursinis 

Specialieji atrankų kriterijai 

• Sportiniai rezultatai per paskutinius 4 metus   

• Jaunimo ugdymo programa  

• Nauda Vilniui ir vilniečiams  

• Kitų lėšų didėjimas pareiškėjo biudžete  

• Profesionali valdysena ir skaidrumas  

 

  



 

 

Aktyvių piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose 
 

Investicinė parama skirta NVO, kurios siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose 

Kvietimo data Vyksta iki 2021 m. rugsėjo 30 d., 23:59 val.  

Galimi pareiškėjai 

Lietuvos NVO, registruotos bent vienerius metus ir veikiančioms vienoje iš šių sričių:  

• Demokratija 

• Veiklus pilietiškumas 

• Geras valdymas 

• Skaidrumas 

• Žmogaus teisės 

• Lygybė 

• Kova su diskriminacija 

• Valdžios institucijų stebėsena 

• Advokacija 

• Socialinis teisingumas 

• Pažeidžiamų grupių įtrauktis 
Svarbu: organizacija turi atitikti NVO plėtros įstatyme nustatytus reikalavimus ir būti įregistravusi NVO statusą Juridinių asmenų registre 

Kvietimo suma 340 000,00 Eur 

Finansavimo dydis 
Šiam kvietimui gali būti teikiami dviejų tipų projektai:  
mažos (5000,00 – 15000,00 Eur; projekto trukmė 6–18 mėn.)  
ir vidutinės apimties (15001,00 – 80000,00; projekto trukmė 6–18 mėn.). 

Intensyvumas Intensyvumas iki 90% tinkamų projekto biudžeto išlaidų. Likusi dalis – teikiama lėšomis arba nepiniginiu indėliu (savanorišku darbu), kuris gali 
sudaryti iki 100% projekto kofinansavimo dalies. 

Finansuotinos sritys 

1 poveikio sritis Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose 
2 poveikio sritis Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija 
3 poveikio sritis Didesnė parama žmogaus teisėms 
4 poveikio sritis Įgalintos pažeidžiamos grupės 
 

 



 

Užimtumo tarnybos kvietimas „Savarankiško užimtumo rėmimas (SUR)“ 
 

Parama skirta Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, kurie nori pradėti savo verslą.  

Kvietimo data Nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 29 d.  

Galimi pareiškėjai 

Darbo ieškantys asmenys, kurie: 
1. Kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško 
užimtumo rėmimo priemonė; 
2. Pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir 
savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų vertinimo metu atitinka vieną iš sąlygų: 
1) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; 
2) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis; 
3) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis; 
4) bedarbiai iki 29 metų; 
5) vyresni kaip 45 metų bedarbiai. 

Finansavimo dydis 

Kompensuojama maksimaliai 100 proc. projekto (reikalingų įrenginių) vertės, bet ne daugiau nei 19921,26 Eur; 
Paramos lėšos yra išmokamos dviem etapais: 
pirmuoju etapu išmokami 85 proc. paramos; 
antruoju – 15 proc. paramos. 

Finansuotinos sritys Finansuojamos yra visos veiklos, išskyrus sezoninius ir laikinus darbus bei žemės ūkio ir pavežėjimo veiklas.  

Atrankų kriterijai 

Savarankiško užimtumo rėmimo projektas yra ypač tinkamas tiems asmenims, kurie yra įgiję išsilavinimą arba (ir) turi 1 metų darbo patirtį toje 
srityje, kurioje nori kurti darbo vietą sau. Vertinant savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas, didelis dėmesys skiriamas didinti užimtumą 
kaimo vietovėse, didžiausio nedarbo teritorijose, taip pat vertinamas paraiškos teikėjo nuosavų lėšų indėlis, prašomos paramos dydis, 
planuojamas sukurti papildomų darbo vietų skaičius, paraiškos teikėjo gebėjimai atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal 
turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį. Pateiktoms paraiškoms surinkus vienodus pereinamuosius balus, vertinami papildomi kriterijai. Pavyzdžiui, 
kaip ilgai asmuo yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ar per pastaruosius metus dalyvauta aktyvios darbo rinkos politikos priemonėje ir t.t. 

Pastaba: Užimtumo tarnybos parama verslui turi būti panaudota darbo vietai įsteigti arba sukurti sąlygas, kurios padėtų atlikti tiesiogines darbo 
funkcijas įsteigtoje darbo vietoje. Tai gali būti parama darbo priemonėms įsigyti, montuoti ir pritaikyti. Taip pat – nuosavų ir reikalingų darbo 
vietai įrengti patalpų remontui ir pritaikymui (tokiu atveju skiriama iki 50 proc. subsidijos). Visos lėšos turi būti panaudo jamos ir darbo vieta 
turi būti įsteigta ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. 

 

  



 

 

 

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimas 2022 m. 
 

Investicinė parama skirta 
skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų asociacijų veiklą konkurso būdu finansuojant neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, skirtus 
atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises, telkiant neįgaliuosius bendroms veikloms, skatinant neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime, didinant neįgaliųjų ir visuomenės informuotumą. 

Kvietimo data Vyks nuo 2021 m. rugsėjo 10 d.  

Galimi pareiškėjai neįgaliųjų asociacijos, veikiančios nacionaliniu lygmeniu ir paraiškos pateikimo dieną vienijančios neįgaliuosius, jų šeimos narius ir (ar) 
neįgaliesiems atstovaujančias neįgaliųjų asociacijas ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių. 

Finansavimo dydis Mažiausia finansuojama suma 5000,00  didžiausia 170 000,00 eurų.  

Remiama veikla 

• neįgaliųjų teisių gynimas; 

• smurto prieš neįgalias moteris ir mergaites prevencija ir pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusioms neįgalioms moterims 
ir mergaitėms  

• specialistų kvalifikacijos tobulinimas  

• neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose; 

• aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose; 

• kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose kultūros renginiuose; 

• periodinių leidinių, susijusių su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu, leidyba reginčiųjų raštu, 
Brailio raštu, garsiniu formatu, įskaitant ir QR kodus, kuriais pateikiama informacija lietuvių gestų kalba. 

  



 

 

Vietos veiklos grupių (VVG) kvietimai 
VVG 

pavadinimas 

Kvietimo pavadinimas 
Kvietimo data 

Ignalinos VVG NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) (galima finansuoti 3 vietos 

projektus); 

Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (galima finansuoti 2 vietos projektus) 

Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“ (galima finansuoti 1 vietos projektus) 

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (galima finansuoti 1 vietos projektą) 

Kvietimus numatoma skelbti rugsėjo - spalio 

mėn. 

Joniškio VVG Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra Kvietimą numatoma skelbti rugsėjo - spalio 
mėn. 

Molėtų VVG Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas 
Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą 
Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius 

Kvietimus numatoma skelbti rugsėjo - spalio 
mėn. 

Ukmergės VVG Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai 
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

Vyks nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. 8:00 val. iki 
2021 m.  spalio 29 d. 16:00 val 

Utenos VVG Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas 
Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone 
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtra 

Vyks nuo 2021-09-14 iki 2021-10-15 
Vyks nuo 2021-09-07 iki 2021-10-27 
Vyks nuo 2021-10-05 iki 2021-11-18 

Šiaurės vakarų 

Lietuvos VVG 

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį 
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

Nuo 2021-10-08 iki 2021-12-07 

Tauragės VVG 
Socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

Vyksta 2021 m. rugpjūčio mėn. 16 d. 8.00 val. 

iki 2021 m. rugsėjo mėn. 27 d. 15.00 val. 

 

 

Susidomėjote ir turite papildomų klausimų, kreipkitės!  

Taip pat mielai galime atvykti pas Jus, Jums patogiu metu. 



 

 

 

Jurgita Peciulevičienė 

Pardavimų vadovė 

 

UAB „Teisa“  

Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius 

IV aukštas 

Mob. tel.: Tel. +370 644 40757 

El. p.: jurgita.peciuleviciene@teisa.lt 

www.teisa.lt 
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