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Sporto fondo kvietimai 1-4 veiklų sritims  

 

Kvietimų sritys 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbs kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo 
fondo lėšomis. Kvietimas skelbiamas finansuoti 4-ioms sporto projektų veiklų sritims: 

1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą; 
2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas; 
3. Sporto renginių organizavimas; 
4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida. 

Pastaba - Vienas pareiškėjas vienai finansuojamai veiklos sričiai vieno kvietimo metu gali teikti tik vieną paraišką 1–4 veiklų sritims 

Numatoma kvietimo data Nuo lapkričio 25 d. iki 2021 m. gruodžio 23 d. 

Galimi pareiškėjai tik juridiniai asmenys 

Kvietimo dydis 3 000 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis Minimali sporto projekto finansavimo suma 5 000 Eur. 
Maksimali projekto finansavimo suma 250 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Iki 90 proc 

Projekto trukmė Iki 4 metų. Rekomendacinė projekto įgyvendinimo pradžia  2022 m. birželio 1 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2026 m. gegužės 31 d. 

Kvietimo būdas Konkursinis 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtra, priežiūra ir remontas  

 

Kvietimų sritys 
Centrinė projektų valdymo agentūra skelbs kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, skirtiems 
esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti. Esama sporto bazė suprantama kaip 
sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo / sporto pratyboms, varžyboms ir / ar kitiems sporto renginiams 
rengti, kuriame vyksta / vyko pratybos, varžybos ar kiti sporto renginiai per pastaruosius dvejus metus (2020–2021 m.). 

Numatoma kvietimo data Nuo 2021 m. lapkričio 25 d. Iki 2022 m. kovo 1 d. 

Galimi pareiškėjai Sporto projekto paraišką teikti (būti pareiškėju) gali juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai). 

Kvietimo suma 2 000 000,00 Eur. 

Finansavimo dydis Minimali sporto projekto finansavimo suma 60 000 Eur. 
Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Iki 70 proc 

Projekto trukmė Iki 4 metų. Rekomendacinė projekto įgyvendinimo pradžia  2022 m. birželio 1 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2026 m. gegužės 31 d. 

Kvietimo būdas Konkursinis 

  



 

 

„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijos  

 
Priemonės tikslas Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žaliospramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką,srityje. 

Numatoma kvietimo data 2022 m. pradžioje (I ketvirtis) 

Galimi pareiškėjai 
MVĮ ir didelės įmonės, įsteigtos Lietuvoje kaip juridiniai asmenys. Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, valstybės valdoma dalis gali sudaryti ne daugiau 

kaip 25 proc. 

Tinkami partneriai 
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, privačios, pelno nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos Lietuvoje arba Norvegijoje yra laikomi 
tinkamais partneriais. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės 
projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai 

Finansavimo suma mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 Eur.  

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 600 000 Eur. 

Finansavimo Intensyvumas įrangos ar įrenginių įsigijimui iki 45%; MVĮ konsultavimui– iki 50%. 

Projektų trukmė Iki 18 mėn. 

Remiama veikla 
aplinkai palankių naujų produktų ar technologijų diegimas. Finansavimas bus skiriamas technologinių sprendimų, įrangos, įrenginių (įskaitant 
programinę įrangą) diegimui, kurių dėka bus modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas tuo 
pačiu metu mažinant CO2 kiekius ar energijos vartojimą. 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

Ilgalaikis turtas; 
Netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos, kaip de minimis 
Komunikacijos ir viešinimo išlaidos, kaip de minimis 
 
Pastaba - IIgalaikis turtas = naujos arba naudotos įrangos arba įrenginių nusidėvėjimo išlaidos Įranga = kilnojamasis materialusis turtas, naudojamas tiesiogiai veiklai vykdyti, kai 
tenkinamos šios sąlygos: naudojant pagal paskirtį turto naudingo tarnavimo laikas yra ilgesnis nei 1 metai, naudojamas turtas išlaiko savo pradinę formą ir išvaizdą turtą sugadinus, jo 
dalis pametus ar joms susidėvėjus, turtą tikslingiau taisyti, nei keisti nauju; turtas nepraranda savo tapatumo (galimybės atlikti funkcijas) net ir sujungtas į kitą sudėtingesnį vienetą. 



 

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. 

Numatoma kvietimo data Iki 2022 m. vasario 4 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 
Iki 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 (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 



 

 

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 

 

  



 

 

Tautinių mažumų departamento kvietimai 
 

Kvietimų kryptys Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, 
išsaugant jų tapatumą programą, skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti 2022 metais.  

Numatoma kvietimo data Vyksta iki gruodžio 3 d. 

Kvietimų kryptys 

1. Tautinių mažumų kultūros sklaida. 
- tautinių mažumų kultūros ir tradicijų sklaida; 
- tautinių mažumų integracija; 
- tautinių mažumų kultūros paveldo ir jo kultūrinės vertės išsaugojimas; 
- romų tautinės mažumos integracija ir tautinio tapatumo puoselėjimas. 
2. Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje. 
- tautinių mažumų vaikų ir jaunimo pilietiškumo skatinimas; 
- mokyklų bendruomenių tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir dialogo skatinimas; 
- vietos bendruomenių veiklos įgalinimas. 
3. Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla. 
4. Tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse. 

Finansavimo dydis ir 

Intensyvumas 

Nustatoma, kad vienam kultūros projektui iš dalies finansuoti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama nuo 500 iki 10 000 eurų, bet ne daugiau 
kaip 80 procentų nuo visos Projekto vertės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Krašto ministerijos kvietimai NVO  
 

Kvietimų tikslas skatinti visuomenei naudingą ir nesavanaudišką veiklą, tiesiogiai prisidedančią prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės 

parengimo gynybai. 

Numatoma kvietimo data Vyksta iki 2022 m. sausio 20 d. 

Kvietimų kryptys 
1. Visuomenės įgalinimo pilietiniam pasipriešinimui, atsparumo hibridinėms grėsmėms ir ateities iššūkiams stiprinimas. 

2. Reikšmingiausi valstybiniai ir Lietuvos kariuomenės įvykiai, asmenybės, sukaktys ir jų paminėjimas 2022 m. 

3. Tarnybos metu sužeistų karių reintegracija; paramos mirusių karių šeimoms ir bendruomeniškumo skatinimas. 
Finansavimo dydis ir 

Intensyvumas 

Iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų vienai Programai vykdyti gali būti skiriama ne daugiau kaip  20 000 Eur ir finansuojama  ne 
daugiau kaip 80 procentų Organizacijos paraiškoje nurodytų visai Programai įvykdyti reikalingų lėšų. 

 

  



 

 

Vietos veiklos grupių (VVG) kvietimai 
VVG 

pavadinimas 

Kvietimo pavadinimas 
Kvietimo data 

Alytaus VVG • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą 

• Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas 
Kvietimas vyksta iki gruodžio 6 d. 

Joniškio VVG • Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra 

• Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

• NVO ekonominės veiklos skatinimas 

• Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą 

Kvietimas vyks nuo gruodžio 20 d. 9.00 val. 
iki 2022 m. sausio 25 d. 

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 gruodžio mėn.  

Kupiškio VVG 
Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas 

Nuo gruodžio 15 d.  iki   2022 m. sausio 28 
d. 

Šiaurės vakarų 

Lietuvos VVG 
• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

Vyksta iki 2022 m. sausio 7 d. 
 

Panevėžio 

rajono VVG 
• Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

• Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti 

• Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą 

Kvietimai numatomi nuo 2022 m. sausio 03 
d. iki vasario 14 d. 

Pasvalio VVG • NVO socialinio verslo kūrimas 

• Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas 

• Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas 

• Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms 

• Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas 

• Parama smulkioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams 
pradėti 

• Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai 

• Parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas 

• Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui ir bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant 
populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti 

• Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas 

Kvietimai numatomi nuo 2022 m. sausio 30 
d. iki kovo 15 d. 



 

Rokiškio VVG • Parama verslui pradėti 

• Parama verslui plėtoti 
 

Kvietimus numatoma skelbti gruodžio mėn. 

Kretingos VVG • Parama verslui pradėti 

• Parama verslui plėtoti 
 

Kvietimus numatoma skelbti gruodžio pab – 
sausio pr. 

Skuodo VVG • Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui 
 

Vyksta iki gruodžio pab. 

Utenos VVG • Parama investicijoms į viešųjų erdvių sutvarkymą ir infrastruktūros atnaujinimą 

• Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 

Vyks nuo gruodžio pab. Iki sausio pab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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