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Modernizavimo fondo kompensacinių išmokų mokėjimo savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti 
 

Priemonės tikslas 
Šis finansavimas skirtas savivaldybių išlaidoms, kurios patirtos atnaujinant savivaldybei priklausantį viešąjį pastatą, padengti, kai jo kitai daliai išlaidų 
padengti gauta paskola iš savivaldybių pastatų fondo (SPF). Kompensacinės išmokos teikiamos iš Modernizavimo fondo, siekiant mažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį viešojo sektoriaus pastatuose, didinti šių pastatų energinį naudingumą. 

Kvietimo data Vyksta iki  2022 m. gruodžio 31 d. arba kol bus paskirstyta visa kvietimui teikti paraiškas skirta 20 mln. Eur suma. 

Galimi pareiškėjai savivaldybės administracija ar jos įgaliotas subjektas arba savivaldybės administracijos viešojo pirkimo būdu įsigyta energijos taupymo paslaugų 
teikimo įmonė (toliau – ETPT įmonė), gavę įsipareigojimo raštą arba pasirašę sutartį dėl Savivaldybių pastatų fondo paskolos suteikimo. 

Kvietimo suma 20 000 000,00 Eur. 

Subsidijos dydis 

Kompensacinės subsidijos teikiamos savivaldybėms, kurios nuo 2021 m. gruodžio iki paraiškos pateikimo gaus paskolą iš SPF, o išmokos suma sieks 

50 proc. paskolos sumos. Kompensacinė išmoka bus išmokama ne projekto pabaigoje, bet kartu su SPF paskola išmokama už atliktus darbus. 50 

proc. rangos darbų vertės yra finansuojama SPF paskola ir iki 50 proc. MF kompensacinė subsidija. Taip sumažėja privalomos paskolos suma. 

Pastatas po atnaujinimo (modernizavimo) darbų privalo pasiekti ne žemesnę nei B energinio naudingumo klasę. 

Paraiškų atrankos būdas Tęstinis 

Projektų įgyvendinimo 

laikotarpis 

Projekto išlaidos turi būti padarytos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Agentūrai galutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2024 m. kovo 1 d 

 

  



 

 
Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo 

Priemonės tikslas 
• Atnaujinti savivaldybių viešuosius pastatus, siekiant, kad pastatai atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y., ne žemesnę 

kaip C energinio naudingumo klasę. Sukurti palankų finansavimo modelį savivaldybių pastatų modernizavimo projektams Finansinės priemonės 
lėšomis finansuoti.  

Galimi pareiškėjai 

• Savivaldybių administracijos. 

• Savivaldybėms priklausančios įmonės. 

• Viešųjų pirkimų būdu savivaldybių administracijos atrinkta privati energijos taupymo paslaugų teikėjų  
įmonė (toliau – ETPT) ar pusiau ETPT. 

Kvietimo finansavimo suma 36 169 323,00 Eur  

Finansavimo intensyvumas 
100 % investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 
proporciją) , kai paskolos gavėjai yra savivaldybių administracijos arba savivaldybės įmonės. 
80 % investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 
proporciją), kai paskolos gavėjai yra ETPT arba pusiau ETPT. 

Maksimali paskolos suma 10 000 000,00 Eur. 

Remiama veikla 

1. Įgyvendinus projektą bus padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė (prieš 
projekto įgyvendinimą pastato energinio naudingumo klasė turi būti D ar žemesnė), padidintas arba išlaikytas esamas viešųjų pastatų ploto 
naudojimo efektyvumas; 

2. Ne mažiau, kaip 51 % viso viešojo pastato ploto nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir ne mažiau, kaip 51 % viso viešojo pastato ploto 
naudojama savivaldybės poreikiams; 
3. Savivaldybė turi užtikrinti, kad atrinktas modernizavimui viešasis pastatas pagal tikslinę naudojimo paskirtį, įgyvendinus energinio efektyvumo 
didinimo projektą bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų. 
4. Investicijos, didinančios atnaujinamo viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą, turi sudaryti ne mažiau nei 80 % visų investiciniame projekte 

numatytų lėšų: (Šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas; Vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimas 

ar įrengimas; Stogo šiltinimas (taip pat ir naujos stogo dangos įrengimas), perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas; Išorinių pastato 
sienų ir cokolio šiltinimas, taip pat ir sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimas ir nuogrindos sutvarkymas; Kitų perdangų (perdangos virš 
įvažiavimų, įėjimų), kurios ribojasi su išore, šiltinimas; Lauko ir tambūro durų keitimas, taip pat ir įėjimo laiptų remontas  ir pritaikymas neįgaliųjų 
poreikiams; Langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus; Rūsio perdangos ir (ar) grindų ant grunto šiltinimas, šildomo rūsio atitvarų 
šiltinimas; Apšvietimo sistemos modernizavimas; Atnaujintame pastate įrengtos katilinės modernizavimas ir atsinaujinančių energijos išteklių 
įrengimas) 
5. Investicijos, nedidinančios atnaujinamo viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo, gali sudaryti ne daugiau nei 20 % visų investiciniame 
projekte numatytų lėšų: - Bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, 
taip pat ir pastatui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas; - Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, 
stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su 1–10 punktuose (priemonės didinančios energijos vartojimo efektyvumą) nurodytomis 
priemonėmis, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas; - Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas 
(vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažyti ir dažymas, laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas). 



 

Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą 
 

Priemonės tikslas 
atnaujinti ne mažiau kaip 115 900 m2 centrinės valdžios institucijų pastatų ploto, siekiant juose pasiekti ne žemesnę kaip B energinio naudingumo 
klasę arba aukštesnę energetinio naudingumo klasę, nuo 2028 metų sumažinti pirminės energijos suvartojimą ne mažiau kaip 7,6 GWh per metus 
bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ne mažiau kaip 764,9 tCO2 ekvivalento per metus. 

Numatoma kvietimo data spalio mėn.  

Galimi pareiškėjai 

centrinės valdžios institucijų viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdantys:  

• biudžetinės įstaigos;  

• valstybės įmonė Turto bankas; 

• viešosios įstaigos, kurių savininkas yra valstybė ir kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais negali imti paskolų. Į šią pareiškėjų 
kategoriją neįeina viešosios įstaigos, kurios turi teisę imti paskolas, tačiau kurioms kredito įstaigos ar finansų įmonės nesuteikė arba 
nesuteiktų paskolų dėl jų finansinės būklės, patikimumo arba kitų priežasčių. 

Kvietimo suma 40 000 000,00 Eur. 

Subsidijos dydis negrąžinama finansavimo dalis sudaro nuo 70 iki 80 procentų. Paskola suteikiama 10 m. laikotarpiui.  

Remiama veikla centrinės valdžios institucijų pastatų atnaujinimas ir jų inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas, did inant energijos vartojimo 

efektyvumą ir įrengiant AEI 

Paraiškų atrankos būdas atliekama tęstinės projektų atranka 

 

  



 

Paskolos gatvių apšvietimo modernizavimui 
 

Priemonės tikslas Skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą, finansuojamos investicijos į gatvių apšvietimo modernizavimo projektus, siekiant sumažinti 
energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje. 

Galimi pareiškėjai 
• Savivaldybių administracijos.  

• savivaldybių valdomos įmonės 

• privatus partneris laimėjęs savivaldybės administracijos skelbtą konkursą 

Kvietimo finansavimo suma 14 500 000,00 Eur  

Finansavimo intensyvumas paskola iki 80 proc. investicijų vertės 

Remiama veikla 

• investicijos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu 

• montuojama įranga turi būti nauja, niekur nenaudota bei eksploatuota (įranga turi turėti garantiją) 

• projektui įgyvendinti skirtas ilgalaikis materialus turtas turi būti apdraustas paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu 
gatvių apšvietimo įranga ir (ar) įrenginiai, turi būti valdomi pareiškėjo teisiniais pagrindais 

• įgyvendinus projektą, modernizuojamose gatvių apšvietimo atkarpose elektros energijos sąnaudos ir bendras metinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis (CO2) turi sumažėti ne mažiau kaip 30 procentų 

  



 

 

Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis  

 

Priemonės tikslas 
Pažangos priemonė skirta įgyvendinti valstybės skaitmeninimo plėtros programą. Išnaudoti turimas valstybės skaitmeninimo galimybes, taip sudarnt 
sąlygas kurti naujomis technologijomis pagrįstus sprendimus, juos diegti kuriant pažangias ir saugias skaitmenines paslaugas ir teikti šias paslaugas 
visuomenei 

Kvietimo data Iki Spalio 20 d.   

Galimi pareiškėjai 

• valstybės institucija ar įstaiga arba valstybės įmonė,vertinama, ar kuriamas skaitmeninis sprendimas būtinas siekiant įgyvendinti bent vieną 
VPNĮP suplanuotą Vyriausybės programos projektą (darbą, iniciatyvą (priemonę) ar veiksmą, pasiekti numatytą rodiklį), o skaitmeninį 
sprendimą planuojanti kurti ar modernizuoti institucija yra nurodyta kaip atsakinga arba dalyvaujanti institucija, arba pavaldi ministrui, kurio 
vadovaujama ministerija yra atsakinga ar dalyvaujanti institucija, pavestoje valdymo srityje (srityse). 

• savivaldybė, vertinama, ar kuriant (modernizuojant) skaitmeninį sprendimą prisidedama prie RPP nustatytos (-ų) regioninės plėtros 
problemos (-ų) sprendimo. 

Kvietimo suma 115 260 000,00 Eur  - 100 proc. Dotacija 

Remiama veikla 

Viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas (Ši veikla apims ir projektus, skirtus į savivaldybių poreikius orientuotą 

viešųjų paslaugų kokybės gerinimą gyventojams regionuose, pritaikant išmanius skaitmeninius technologinius sprendimus) 

1.     Kvalifikuotų ir pažangiųjų elektroninių parašų naudojimo ir pripažinimo taisyklių nustatymas 
2.     Kalbinių išteklių dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikiams plėtra 
3.     Lietuvių kalbos išsaugojimą ir gyvybingumą palaikančių skaitmeninių išteklių plėtra 
4.     Specializuotų žinių išteklių plėtra  
5.     Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas 
6.     Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant 
kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

  



 

Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimą 

Priemonės tikslas 

Finansavimas teikiamas juridiniams asmenims (įmonėms) dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą (toliau – karas) sukeltos 

krizės: investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, 

elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio 

kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje. 

Kvietimo data Kvietimas vyksta iki spalio 14 d.   

Galimi pareiškėjai 
juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo. Laikoma, kad pareiškėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų 
sąnaudos sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų. Išlaidų dydis nustatomas vadovaujantis pareiškėjo metinių finansinių ataskaitų 
rinkinio, patvirtinto 2021 m., duomenimis 

Kvietimo dydis  90 000 000 (devyniasdešimt milijonų) eurų. 

Subsidijos dydis 

Detalus tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas numatytas Aprašo 9-10 punktuose. Įmonėms, kurios atitinka  9.1 - 9.3, 10 ir 16 punktuose 

nustatytas sąlygas, galimas finansavimas iki 2 mln. eurų. Įmonėms, kurios atitinka 9.1 - 9.4, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas 

finansavimas iki 25 mln. eurų. Įmonėms, kurios atitinka 9.1 - 9.5, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas finansavimas iki 50 mln. eurų. 

Teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuri vertinama  susijusių įmonių lygiu. Tinkamų išlaidų apskaičiavimui prašome naudoti pavyzdinę 

tinkamų išlaidų skaičiuoklę 

Finansavimo intensyvumas 
50 % tinkamų išlaidų didelėms įmonėms; 
60 % tinkamų išlaidų vidutinėms įmonėms; 
70 % tinkamų išlaidų labai mažoms ir mažoms įmonėms 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis, siekiant pakeisti iškastinio kuro vartojimą į atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI), 

arba mažinti iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, vartojimą, tuo pačiu mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) 

kiekį 25 %: 

• iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo), 5 klasės biokuro katilus, saulės 

kolektorius (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai); 

• iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra; 

• biogranules naudojančių degiklių ir biodulkių gamybos bei deginimo įrenginių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose; 

• biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) 

blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant esamus katilus pramonės įmonėse 

ir centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos; 

• šilumos siurblių įrengimas CŠT sistemose, kuriose šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos; 

• šilumos saugyklų, skirtų vandens saugojimui ir (ar) šilumos akumuliavimui, įrengimas CŠT sektoriuje; 



 

Saulės elektrinių įdiegimas daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose 

Priemonės tikslas skirta skatinti įrengti saulės elektrines daugiabučiuose, siekiant didinti gaminančių vartotojų kiekį savo reikmėms ir bendram naudojimui. 

Numatoma kvietimo data Spalio mėn. 

Galimi pareiškėjai 

Subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo 
tvarka pritarė projekto įgyvendinimui. Pareiškėju gali būti:  

1. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;  
2 AEI bendrija;  
3. asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, jeigu butų ir kitų 
patalpų savininkų protokoliniu sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 
valdytojui;  
4. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas kitas asmuo.  
Pastaba: Pareiškėjais galės būti ir savivaldybės, nes jos nuosavybės teise valdo butus daugiabučiuose namuose kaip socialinius ar 
savivaldybės būstus 

 

Kvietimo suma 3 000 000,00 Eur 

Subsidijos dydis Subsidija vienam projektui yra ne daugiau kaip 322,91 Eur už 1 kW. Finansavimas skiriamas iki 30 kW. Galios elektrinei. 

Elektros energijos kaupimo įrenginiui, subsidija bus skiriama tik už 10 kWh galią. 

Remiama veikla elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės) gamybos įrenginių (saulės modulių ir įtampos keitiklių) įrengimas daugiabučiame 
gyvenamajame name. 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse - Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 

____________________________________________________________________________________________ 

Priemonės tikslas Priemonės ,,Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ tikslas – sumažinti energijos 
vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą. 

Numatoma kvietimo data lapkričio mėn. 

Galimi pareiškėjai 

labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo 
pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur. jeigu pramonės įmonė 
yra didelė, ir 145 000 Eur., jeigu pramonės įmonė yra labai maža, maža ar vidutinė. 
*Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai 
„Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ ir kurios pajamos iš šios(-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 50 procentų 
visų įmonės veiklų 

Kvietimo suma 20 000 000,00 Eur 

Subsidijos dydis iki 225 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas iki 65 % visų tinkamų finansuoti išlaidų 

Remiama veikla 
• AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas; 

• naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams 
poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. 

Išankstinė sąlyga projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje (parengtoje ne anksčiau kaip prieš 2 m. 
iki paraiškos pateikimo) rekomenduojamas priemones. 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

 

 

  



 

 

Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvinimo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas  

 

Investicinė parama skirta Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas, siekiant mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (toliau – ŠESD). 

Kvietimo data  Vyksta iki kol pakaks kvietimui skirtų lėšų 

Galimi pareiškėjai 

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės kurios atitinka šiuos reikalavimus: 

• Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai 
t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui; 

• nedalyvauja Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje; 

• pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai B - kasyba ir 
karjerų eksploatavimas, C - apdirbamoji gamyba, D - elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas ir E - vandens tiekimas, 
nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas. 

Finansavimas  5 000 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas 
Intensyvumas neviršija 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama vidutinėms įmonėms. Mažoms ir labai mažoms įmonėms 

intensyvumas neviršys 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Numatyta galimybė pareiškėjui gauti iki 30 procentų avansą, energijos efektyvumo 

priemonių diegimui. 

Finansavimo intensyvumas Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam Pareiškėjui yra 1,5 mln. eurų. 
Kompensacinė išmoka mokama, jei pareiškėjo minimalūs energijos sutaupymai yra 20 MWh/metus. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 
1. nuo metų, kuriais paskelbtas kvietimas 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; 

Sąlygos subsidijos gavimui 

Pareiškėjas turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą vadovaudamasis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito 
atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika. Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 
2019 m. sausio 1 d. ir vėliau; 
 

Projekto trukmė Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių 

 

 



 

 

Grynųjų elektromobilių skatinimas juridiniams asmenims 

___________________________________________________________________________________________ 

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

Kvietimo data Vyksta iki 2026 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol pakaks lėšų,  

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

Kvietimo finansavimo suma 15 000 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. 

Subsidijos dydis 

4 000 (keturių tūkstančių) eurų kompensacija mokama pareiškėjui už kiekvieną įsigytą naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios 
registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime 
nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Pirmosios registracijos Lietuvoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) 
turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. Transporto priemonės valdytojas - juridinis asmuo, nurodytas transporto priemonės registracijos 
liudijime. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

• Įsigytos M1, N1 klasės tik elektra varomos transporto priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros 
energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km 

• Prašymų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui nėra ribojamas; 

• Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) gali būti kompensuojama tik vieną kartą;  

 

  



 

 

Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio Vidurio ir Vakarų Lietuvoje 

Investicinė parama skirta Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui Vidurio ir Vakarų Lietuvoje 

Kvietimo data Vyks nuo lapkričio mėn  

Galimi pareiškėjai labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) 

Finansavimas 2 500 000,00 Eur 

Finansavimo dydis 
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui 

skirti finansavimo lėšų suma yra 12 000 eurų (dvylika tūkstančių eurų); Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba 

Finansavimo intensyvumas Iki 50 proc. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 1. tikslinės paslaugos (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos ir kaštų optimizavimo) pirkimo išlaidos;  
2. netiesioginės išlaidos. 

Sąlygos subsidijos gavimui 

• Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 3 metus iki projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo veikianti labai maža, maža arba 
vidutinė įmonė (toliau – MVĮ). 

• Pareiškėjo metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo 
struktūroje, 2019 m. buvo  didesnės nei 200 000 Eur ir 2020 m.  sumažėjo daugiau kaip 10 proc. 

• Pareiškėjo pajamų kritimas. 

• MVĮ antikrizinio veiklos valdymo procesų praktinis pritaikymas. 

  



 

 

Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms 

Priemonės tikslas 
Skatinti mažinti iškastinio kuro naudojimą, bei pereiti prie AEI gamybos pagrindu į netaršaus kuro gamybą, kuris būtų pritaikytas žemės, oro, vandens 
transportui. „Žaliasis“ vandenilis – tai vandenilis, pagamintas pasinaudojant esamais atsinaujinančių elektros išteklių (toliau – AEI) pajėgumais arba 
įsigyjant elektros energiją, pagamintą iš AEI, vandeniliui gaminti 

Numatoma kvietimo data Spalio pr. 

Galimi pareiškėjai Juridiniai asmenys (savivaldybės ir jų įstaigos –projekto partneris) 

Kvietimo dydis 20 000 000,00 Eur. Žaliojo vandenilio gamybos veiklai 
50 000 000,00 Eur. Žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų plėtrai 

Finansavimo dydis  Didžiausia galima vienam projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 6 000 000 eurų 

Finansavimo intensyvumas Iki 70 proc. 

Finansuojamos veiklos finansuojami „žaliojo“ vandenilio gamybos, saugojimo ir pritaikymo transporte įrenginiai (pvz. elektrolizeris, kompresoriai, saugykla), reikalingi 
pastatai ir statiniai ir kitos susijusios būtinos išlaidos. 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

Projekto trukmė 24 mėn.  

 

 

 

 

  



 

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkursas 
 

 

Priemonės tikslas 
užtikrinti, kad būtų atstovaujami užsienio lietuvių jaunimo interesai ir stiprinamos užsienio lietuvių jaunimo organizacijos, kad būtų gerinama 
jų veiklos kokybė, skatinama plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti užsienio lietuvių jaunimo ir užsienio lietuvių jaunimo organizacijų 
kompetencijas. 

kvietimo data Vyksta iki 2022 m. lapkričio 5 d. 

Galimi pareiškėjai pagal užsienio šalies teisės aktus įsteigta ir įregistruota bei užsienio šalyje veiklą vykdanti užsienio lietuvių jaunimo organizacija; 

Galimi partneriai viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projekto veiklas. Partneriais nelaikomi fiziniai ar juridiniai asmenys, prisidedantys 
prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) projekto vykdymo metu įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai);  

Kvietimo dydis 46 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis 

pagal A priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 
30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur, 
mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 2 000 (du tūkstančiai) Eur.biudžeto lėšų suma - 7 000 (septyni 
tūkstančiai) Eur. 
pagal B priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės  

Finansuotinos veiklos 

A priemonė: 
Atstovavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų interesams valstybinėse institucijose ir įstaigose, bendraujant su organizacijomis Lietuvos 
ir tarptautiniu lygmeniu;  
Dalyvavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veikloje ir tarptautinių renginių organizavimas gyvai ir (ar) nuotoliniu būdu, įtraukiant 
užsienio lietuvių jaunimą;  
Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kūrimosi ir plėtros skatinimas;  
Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų konsultavimas, institucinių gebėjimų stiprinimas, veiklos planavimas, veiklos kokybės gerinimas;  
Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų koordinavimas. 
B priemonė: 
Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos, skatinančios užsienyje gyvenančio lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą, tautinio 
tapatumo išsaugojimą, bendradarbiavimą su Lietuvos jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;  
Užsienio lietuvių jaunimo poreikių analizė ir pasiūlymų sprendimų priėmėjams teikimas (pavyzdžiui, motyvacijos grįžti gyventi, mokytis ir 
dirbti į Lietuvą analizė ir pan.);  
Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų narių pritraukimas, veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas. 

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

 



 

Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos konkurso organizavimo 2023 metais atrankos konkursas 
 

 

Priemonės tikslas užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimą nukentėjusiems asmenims 

kvietimo data Vyksta iki spalio 26 d. 

Galimi pareiškėjai nevyriausybinė organizacija, kuri turi nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre ir kuri, vadovaudamasi Nuostatais, teikia 
konkursui paraišką. 

Galimi partneriai 
viešasis juridinis asmuo, su kuriuo projekto vykdytojas kartu vykdo projektą (yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriais 
nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų teikėjai, ir (ar) prekių, daiktų tiekėjai (pavyzdžiui, 
rėmėjai), taip pat pelno siekiantys verslo subjektai, pareiškėjo nariai, savivaldybių administracijos. 

Kvietimo dydis 765 000,00 Eur.  

Finansavimo dydis Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 765 000 eurų,  
mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 400 000  eurų. 

Finansuotinos veiklos 

informavimas – informacijos apie galimybes apsisaugoti nuo smurto artimoje aplinkoje, apie teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų 
pareigas, darbo praktikas, apie smurtą artimoje aplinkoje patyrusio ir (ar) patiriančio asmens teises, siekiant apsaugoti jį nuo smurto artimoje 
aplinkoje ateityje, teikimas projekto tikslinės grupės atstovams; 
įgalinimas – SPC bendradarbiavimo su projekto tikslinės grupės atstovu veikla, kurios metu skatinamas projekto tikslinės grupės atstovo 
pilietinis aktyvumas, leidžiantis jam savarankiškai priimti sprendimus ir pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintomis teisėmis;  
konsultavimas – SPC konsultantų veikla, kurios metu kartu su projekto tikslinės grupės atstovu analizuojama situacija ir ieškoma veiksmingų 
būdų, kaip įveikti smurtą artimoje aplinkoje;  

Paraiškų atrankos būdas konkursinis 

 

 

 

 

 

 



 

Vietos veiklos grupių (VVG) kvietimai 
VVG pavadinimas Kvietimo pavadinimas Kvietimo data 

Akmenės VVG • Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas  Vyksta iki 2022-10-31 

Biržų VVG • Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai 

• Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai 

Vykstaiki 2022-10-27 

Kėdainių VVG • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą 

• Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir 
dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir 
(arba) vykdyti jų rinkodarą 

• Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo 
grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti 

Vyks spalio mėn.  

Plungės VVG • Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse 

• Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui 

Vyksta iki 2022-11-04 
Vyksta iki 2022-10-26 

Utenos VVG • Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai Vyksta iki 2022.11.07 

Vilniaus rajono VVG  

• Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti 
Vyksta iki 2022-10-31 

 

  



 

 

 

Susidomėjote ir turite papildomų klausimų, kreipkitės!  

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

 

Jurgita Peciulevičienė 

Pardavimų vadovė 

 

UAB „Teisa“  

Saltoniškių g. 12, LT- 08105 Vilnius 

Mob. Tel. +370 644 40757 

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

www.teisa.lt 
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