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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 Lapkričio mėn. pab.  

Galimi pareiškėjai tik juridiniai asmenys 

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 

Finansavimo proporcijos 

Nuo numatyto bendro kvietimo biudžeto finansavimo dydis bus paskisrtomas pagal šias proporcijas: 

• fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 25 procentus; 

• sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 10 procentų; 

• sporto renginiams organizuoti – 20 procentų; 

• asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti ir sporto informacijos sklaidai – 5 procentus; 
 

 

 

 

 



 

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 Lapkričio mėn. pab.  

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

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 

Finansavimo proporcijos esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui – 40 procentų. Nuo numatyto bendro 
kvietimo biudžeto 

  



 

 

Aukšto meistriškumo sporto kvietimas  

 

Kvietimo tikslas 
siekiama nustatyti aukšto meistriškumo sportininkams įskaitant paralimpinio, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto 
judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų ar sporto šakų federacijų pateiktoms aukšto meistriškumo sporto programoms 
įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką. 

Numatoma kvietimo data Nuo Lapkričio mėn. iki gruodžio 15 d.  

Finansavimo dydis Mažiausia finansavimo suma 10 000,00 Eur.  

Finansavimo intensyvumas 90 proc. 

Kvietimo būdas Konkursinis 

Strateginės sporto šakos 

Nustatyta, kad 2019–2022 metais sporto šaka laikoma strategine sporto šaka, jeigu ji yra įtraukta į olimpinių žaidynių programą ir sporto šakos 
Lietuvos Respublikai atstovaujantys sportininkai nuo 2013 m. sausio 1 d. sporto šakos rungtyje, kuri įtraukta į olimpinių žaidynių programą, užėmė 
bent vieną iš šių vietų: 

1.1. olimpinėse žaidynėse 1–8 vietą; 
1.2. pasaulio čempionate 1–6 vietą; 
1.3. Europos čempionate 1–3 vietą; 
1.4. Profesionalų teniso asociacijos ar Moterų teniso asociacijos reitingų klasifikacijoje 1–30 vietą. 

Nustatyta, kad tose sporto šakose, kuriose pasaulio ar Europos čempionatai nevykdomi, o vietoje jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio ar Europos 
taurės varžybos, nustatant strategines sporto šakas 2019–2022 metams, įskaitomos šiose varžybose užimtos vietos. 
 

  



 

 

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. 

 

 



 

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.  

• Prisidėti prie strateginių tikslų energijos vartojimo efektyvumo srityje įgyvendinimo. 

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 viešo jo 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). 

 



 

Žmogiškieji ištekliai  INVEST LT+ 

Priemonės tikslas skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. 

Kvietimo data Vyksta iki lapkričio mėn. 11 d. 

Galimi pareiškėjai 
Užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos 
Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) 
įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje. 

Partneriai Partneriai negalimi 

Finansuotina veikla 
užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, 

įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.  

Paramos dydis 150 000,00 Eur. 

Finansavimo intensyvumas Nuo 50 iki 70 proc. 

Finansavimo forma negrąžintina subsidija 

Kvietimo finansavimo suma 2 600 000,00 Eur 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

• mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko). Šios išlaidos yra tinkamos 

finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo Aprašo 10 punkte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas 

paslaugų; 

• mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo 

Aprašo 10 punkte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų; 

• mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos; 

• mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes išlaidos; 

• išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos 

finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo Aprašo 10 punkte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas 

paslaugų; 

• įrankių ir įrenginių, priklausančių projekto vykdytojui, nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo naudojami vien mokymo projektui, išlaidos. Šios 

išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo Aprašo 10 punkte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, 

nepirkdamas paslaugų; 

• salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje); 

• mokomų asmenų maitinimo išlaidos (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje); 

 

 



 

Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti - Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa 
 

Priemonės tikslas Subsidija ar dotacija teikiama namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo išlaidoms finansuoti. 

Kvietimo data Iki 2021 m. lapkričio 26 d. 

Galimi pareiškėjai Savivaldybių administracijos ir Regioniniai atliekų tvarkymo centrai 

Finansavimo intensyvumas 

100 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant fiksuotų įkainių: 

• pagal faktiškai patirtas išlaidas, bet ne daugiau nei 90,00 Eur/t su PVM asbestinio šiferio atliekų surinkimui bei vežimui iki jų šalinimo 
regioniniame sąvartyne; 

• ne daugiau negu asbestinio šiferio atliekų prėmimo kaina regioniniame atliekų sąvartyne. 

 

Subsidijos dydis 
50 000 EUR savivaldybei (įskaitant PVM). Jeigu paraišką teikia regioninis atliekų tvarkymo centras, didžiausia galima gauti lėšų suma apskaičiuojama 

50 000 EUR padauginus iš atstovaujamų savivaldybių skaičiaus. 

Paraiškų atrankos būdas Tęstinė atranka 

Kvietimo suma 925 000,00 Eur. 

Kita informacija 

• Finansavimas skirtas namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo išlaidoms finansuoti; 

• Gali būti įtraukiamos nuo 2021-09-18 d. patirtos išlaidos; 

• Gali būti pateikiama ne daugiau kaip 1 paraiška savivaldybei; 

• nefinansuojama į didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles pristatytų asbestinio šiferio atliekų sutvarkymas; 

• Lėšų galės būti naudojamos iki 2023 m. lapkričio 15 d.; 

• Projekto vykdytojai turi užtikrinti, kad organizuojant asbestinio šiferio atliekų surinkimą, vežimą bei šalinimą būtų laikomasi Atliekų 
tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. 

 

  



 

 

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 



 

 

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 

 

  



 

 

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. 
 

  



 

 

Kultūros tarybos kvietimai 
 

Kvietimų kryptys Lietuvos kultūros taryba skelbia pirmojo 2022 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo konkursus. Paraiškos priimamos 26 
kultūros programų ir jų veiklų bei 10 meno sričių, o taip pat Tolygios kultūrinės raidos prioritetų konkursams. 

Numatoma kvietimo data Vyksta iki lapkričio 9 

Galimi pareiškėjai 

o Paraiškas dėl stipendijų kultūros ar meno kūrėjams gali teikti tik fiziniai asmenys. 
o Paraiškas, nenurodytas šių Gairių 10 punkte, gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš ES ar Europos 

ekonominės erdvės valstybių narių, išskyrus: 
o Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas; 
o  kai Gairėse nustatyti kitokie reikalavimai pareiškėjams; 
o paraiškas pagal Gairių 9 priedo 2.2 veiklos aprašą gali teikti tik užsienio valstybėje registruotos ir veikiančios užsienio 

lietuvių organizacijos. 
o Finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti buveinę Lietuvos Respublikoje (išskyrus užsienio valstybėje 

registruotas ir veikiančias užsienio lietuvių organizacijas, teikiančias paraiškas pagal Gairių 9 priedo 2.2 veiklos aprašą).  
Intensyvumas Iki 90 proc. 

 

  

https://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai


 

 

DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO INICIATYVŲ PARAIŠK0S 
 

Kvietimo data Kvietimas vyksta nuolatos, bet ne vėliau kaip 2023 m. birželio 1 d. (23:59 Lietuvos laiku) 

Tinkami pareiškėjai 
o NVO, registruotos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus ir iki paraiškos pateikimo užsiregistravusios juridinių asmenų registre kaip 

NVO; 
o Ne pelno organizacijos, registruotos Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje 

Tinkamas patrneris 

Viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, taip pat nevyriausybinė organizacija, įsteigta kaip juridinis asmuo Islandijoje, 
Lichtenšteine ar Norvegijoje;  

• NVO, registruotos Lietuvos Respublikoje ;  

• Viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, organizacija Lietuvoje (tuo atveju, kai partneriu jau yra Lietuvoje registruota 
NVO);  

• tarptautinė organizacija (tuo atveju, kai partneriu yra subjektas iš šalies donorės). 

Kvietimo suma 170 000,00 Eur. 

Paramos dydis Iki 4000,00 Eur. 

Iniciatyvos trukmė 1-6 mėn. 

Galimų veiklų sąrašas 
Partnerių paieškos ir partnerystės vystymo vizitai;  

• Partnerių susitikimai, skirti projekto vystymui;  

• Mokymasis ir patirties mainai, seminarai, bendrai kuriami produktai (pvz. tyrimai, studijos, video ir pan.) 

  



 

Vietos veiklos grupių (VVG) kvietimai 
VVG 

pavadinimas 

Kvietimo pavadinimas 
Kvietimo data 

Biržų VVG Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai 
Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai 

Vyksta iki 2021 m. lapkričio 11 d.  

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) 

Vyksta iki 2021 m. lapkričio 29 d.  

Kupiškio VVG Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas Vyksta iki lapkričio 29 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 lapkričio mėn.- 
gruodžio mėn.  

Utenos VVG Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtra Vyksta 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 
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

Vyks nuo 2021-10-08 iki 2021-12-07 
 
 
Vyks nuo 2021-11-15 iki 2022-01-13 
 

Vilniaus rajono 

VVG 
Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas 

Vyksta iki lapkričio 26 d.  

 

 

 

 

 



 

 

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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