
INVESTICIJŲ SRITIS
ATSAKINGA 

MINISTERIJA
VEIKSMAS

BENDRAS 

LĖŠŲ 

POREIKIS

2020-2021 M. 

INVESTICIJOS 

(įskaitant rezervą)

Veiksmo finansavimo 

šaltinis
Komentarai

1 515,4 1 311,0

ŠMSM Rinkai aktualių programų parengimas, kvalifikuotų 

dėstytojų pritraukimas, ypač siekiant užtikrinti regionų 

darbo rinkos ir LEZ poreikius, skaitmeninės priemonės ir 

IT ištekliai inovatyviems ugdymo metodams.

40,0 40,0 VB

ŠMSM Finansinio raštingumo ir verslumo ugdymas (1-8 klasė)
6,0 6,0 VB

EIMIN Praktinių moksleivių verslumo įgūdžių programų aprėpties 

didinimas (inovacijos, inovatyvūs verslai, skaitmeninis ir 

finansinis raštingumas) (9-12 klasės)

1,0 1,0 VB

ŠMSM Socialinių inovacijų švietime plėtra 20,0 20,0 VB

ŠMSM Jungtinių Europos universitetų iniciatyvų įgyvendinimas 
10,0 10,0 VB

ŠMSM 

(bendradarbiaujant 

su KM)

Kultūrinės edukacijos administravimo platformos ir 

kultūros edukatorių tinklo sukūrimas siekiant užtikrinti 

kokybišką ir įvairialypį kultūros ugdymą bei nuoseklų 

koordinavimą

3,0 2,5 VB

SAM Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų 

platforma
1,4 1,4 React-EU

SAM Inovatyvių studijų programų, įskaitant skaitmeninės 

sveikatos modulius, širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) 

specialistams sukūrimas ir šių specialistų 

perkvalifikavimas

1,2 0,4 VB

ŠMSM AM neformaliojo mokymo programos, speciali įranga AM 

ir profesinio mokymo mokykloms rengti STEAM 

specialistus ir pedagogus

15,0 15,0 VB

ŠMSM Tikslinės stipendijos STEAM, didžiausią dėmesį skiriant 

IT ir edukologijos specialybių studentams 
10,0 10,0 VB

ŠMSM 

(bendradarbiaujant 

su SADM)

Skatinti mokinių, bedarbių, dirbančių ir norinčių įgyti 

kvalifikaciją ar persikvalifikuoti profesinį mokymą 

pameistrystės forma

48,3 48,3 2021-2027

ŠMSM 

(bendradarbiaujant 

su SADM)

Regioninių karjeros centrų steigimas Lietuvoje, užtikrinant 

profesinį orientavimą nuo pirmos klasės 2,0 2,0 VB

SADM 

(bendradarbiaujant 

su EIMIN, ŠMSM) 

Kvalifikacijos ir darbo įgūdžių suteikimas ir tobulinimas, 

teikiant pirmenybę aukštos pridėtinės vertės 

kvalifikacijoms ir kompetencijoms
65,8 65,8 React-EU

EIMIN Skaitmeninės atskirties mažinimas (skaitmeninių įgūdžių 

ugdymas 50+ ir vyresnio a. asmenims, valstybės 

tarnautojams ir kt. tikslinėms grupėms)

2,4 2,4 React-EU

ŠMSM Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir 

kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus 

su SAM), susiję su COVID-19

8,0 8,0 React-EU

ŠMSM Horizon Europe akceleravimo programa
50,0 50,0 VB

ŠMSM Mokslinio potencialo užtikrinimas, įskaitant papildomas 

doktorantūros vietas ir pakankamą MTEP finansavimą 25,0 25,0 VB

EIMIN Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines 

technologijas ir žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz.  

inovacijos maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių 

pakartotinis panaudojimas bei perdirbimas ir kt.), įskaitant 

Industry 4.0 Lab 

50,5 50,5 VB

KM Į kūrėją orientuotos paskatos kūrybinėms kultūrinėms 

industrijoms (KKI) kurti žiedinės ekonomikos produktus ir 

paslaugas bei KKI skaitmeninimas 
15,5 15,5 React-EU

EIMIN Paslaugų sektoriaus robotikos procesų automatizavimo ir 

dirbtinio intelekto sprendimai 
3,0 3,0 React-EU

EIMIN Eksporto konkurencingumo ir pridėtinės vertės didinimas
9,0 9,0 VB

EIMIN TUI Invest LT+ (investicinės paskatos tiesioginiams 

užsienio investuotojams gamybos iš Azijos 

perorientavimas)

21,0 21,0 VB

EIMIN Skaitmeninės ekonomikos skatinimas per valstybės 

duomenų atvėrimą (įskaitant atviros prieigos sąsajų prie 

valstybės informacinių sistemų ir jų duomenų sukūrimą)
7,3 7,3 React-EU

EIMIN Realaus laiko skaitmeninių finansinių dokumentų mainų 

ekosistema (e-sąskaita ir  EuroConnector)
2,5 2,5 React-EU

EIMIN Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas 

finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus GovTech 

sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas
7,0 7,0 React-EU

SKAITMENINĖ 

EKONOMIKA IR 

VERSLAS

INVESTICINIAME KOMITETE SVARSTOMI VEIKSMAI IR PROJEKTAI*

IŠ VISO PAGAL VEIKSMUS

ŽMOGIŠKASIS 

KAPITALAS



EIMIN Ekperimentavimo platformos (sandbox), naudojančios 

viešojo sektoriaus duomenis,  sukūrimas 3,9 3,9 React-EU

EIMIN Sąsajos Žmogus mašina įgalinimas (kalbos technologijų 

įveiklinimas, leidžiantis dirbtiniam intelektui suprasti 

lietuvių kalbą)

17,0 4,0 React-EU

FM VMI informacinių išteklių konsolidavimas, optimizavimas 

ir nepertraukiamo veikimo užtikrinimas 4,7 1,7 VB

EIMIN Konsoliduojamų įstaigų informacinių išteklių migravimas į 

konsoliduotą valstybės informacinių ir ryšių technologijų 

infrastruktūrą

4,8 3,0 React-EU

EIMIN „Vieno langelio“ sistemos  verslui kūrimas 0,5 0,5 VB

EIMIN Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos 

sukūrimas, integruojant esamas valstybės informacines 

sistemas

3,5 3,5 React-EU

EIMIN Pasaulio Ekonomikos Forumo "Pramonės 4.0 centro" 

(C4SIR) steigimas Lietuvoje
1,0 1,0 VB

SM Studijų ir investicijų projektų parengimas naujosios kartos 

technologijų (eSIM, 5G) diegimui 
0,4 0,4 VB

EIMIN Tarptautinis startuolių bendradarbystės, akseleravimo ir 

prototipavimo centras
2,0 2,0 VB

EIMIN Užsienio inovatyvių verslų (startuolių) pritraukimas 

"Softlanding"
1,0 0,5 VB

EIMIN Bendradarbystės centrų „Spiečių“ plėtra ir tikslinių verslo 

kompetencijų ugdymas
3,7 3,7 VB

EIMIN International House (koordinuotos paslaugos užsienio 

piliečiams vieno langelio principu)
0,8 0,2 VB

EIMIN Trumpo laikotarpio naujų inovacinių veiklų palaikymui 

(skatinti įmones diegti inovatyvius produktus, kuriančius 

didesnę pridėtinę vertę lyginant su tradiciniais)
1,2 1,2 React-EU

ŽŪM Parama investicijoms į maisto produktų gamybos plėtrą 

kaime
1,0 1,0 VB

ŽŪM Žemės ir maisto ūkio sektoriaus atsparumo didinimas  

krizių atveju
9,0 9,0 VB

ŽŪM Gyvulininkystės ir pienininkystės mokslinių tyrimų bazės 

stiprinimas ir pritaikymas inovacijų kūrimui, diegimui ir 

plėtrai

1,47 1,47 VB

ŽŪM Energetiškai efektyvių, klimato kaitai palankių, investicijų 

į tvarią žemės ūkio gamybą taikymas 
7,00 7,00 VB

EIMIN Žaliųjų inovacijų skatinimas, finansuojant įmonių žaliųjų 

inovacijų kūrimo ir diegimo projektus naudojant subsidijas 

(žalieji inočekiai) ir ko-investicinį fondą
10,00 10,00

React-EU 

2021-2027

ŠMSM Gyvybės mokslų inkubatoriaus įkūrimas, VU 6,0 6,0 VB

ŠMSM BIO technologijų verslo inkubatoriaus plėtra 5,9 0,9 VB

ŠMSM Mokslo ir studijų institucijų įranga ir jos įveiklinimas 

ekonomikai svarbiose srityse: gyvybės mokslai ; IRT ; 

Pramonė 4.0; Pramonė 5.0 ; FinTech

25,0 25,0 2021-2027

SAM Farmacinių produktų inovacijų ir vystymo centro 

sukūrimas
3,7 3,7 VB

ŠMSM Biomedicininės inžinerijos inovacijų ir kompetencijos 

centras nuotolinėms sveikatos stebėsenos technologijoms 

kurti 

4,7 4,7 VB

ŠMSM VU Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centro 

infrastruktūros gerinimas ir mokslo potencialo stiprinimas 1,7 1,7 VB

EIMIN Biotechnologijos srities pramonės plėtra Lietuvoje 12,0 12,0 VB

ŠMSM Bendri mokslo verslo projektai technologinei plėtrai 12,0 12,0 2021-2027

ŠMSM Eksperimentinės / bandomosios gamybos centras su 

inkubavimo paslaugomis
14,0 14,0 VB

ŠMSM Fotonikos ir inovatyvios gamybos technologijų 

inkubatoriui
13,6 13,6 VB

ŠMSM Saulėtekio aukštųjų technologijų verslo vystymo ir plėtros 

inkubatorius
10,2 10,2 VB

ŠMSM Gyvybės mokslų technologijų inovacijų kūrimo, 

prototipavimo  bei  gyvybės mokslų pramonės specialistų 

rengimo instrumentinės infrastruktūros sukūrimas
4,0 4,0 VB

SAM Pažangiųjų klinikinių tyrimų centro sukūrimas 6,0 6,0 React-EU

SAM Geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimus 

atitinkančios infrastruktūros, kuri skirta strateginės 

reikšmės pradinės medžiagos rinkimui ir ruošimui kraujo, 

pažangios terapijos (atitinkamai, KV, PTV) preparatams 

bei reagentams gaminti bei juos validuoti, sukūrimas 

Santaros klinikose

9,0 4,0 React-EU

SAM Kauno klinikų sveikatos analitikos, inovatyvių valdymo 

sprendimų ir nuotolinės stebėsenos centro sukūrimas 8,8 8,8 React-EU

SAM Regioninė inovatyvių ambulatorinių paslaugų 

klasterizacija širdies-kraujagyslių ligomis sergantiems 

pacientams Rytų ir pietryčių Lietuvoje (I etapas) 
15,6 6,6 React-EU

 INOVACIJOS IR 

MOKSLINIAI 

TYRIMAI



SAM Inovatyvios logoterapinės priemonės bei išmaniojo 

asistento kūrimas ir taikymas reabilitacijoje 
1,5 1,5 React-EU

SAM Kauno klinikų individualizuotos (precizinės) medicinos 

centras – asmens sveikatos duomenų holomikos platforma 9,0 9,0 React-EU

SAM Pažangiųjų imuninio atsako mokslinių tyrimų centras

8,0 8,0 React-EU Su įpareigojimu sudalyvauti 

EU4Health programoje

SAM Inovatyvių skaitmeninių sprendimų, skirtų sveikatos 

duomenų kaupimui ir valdymui, diegimas ir pritaikymas 

integruotai ir nuotolinei veiklai (skaitmeninė sveikata)
4,9 4,9 React-EU

SAM Infekcinių ligų klasteris (Vilniaus ir Kauno centrai)

29,7 29,7 React-EU Su įpareigojimu sudalyvauti 

EU4Health programoje

ŠMSM Eksperimentinių gyvūnų ir ikiklinikinių mokslinių tyrimų 

infrastruktūra 
14,5 14,5 VB

ŠMSM VU Matematikos ir informatikos fakulteto statyba 30,2 19,6 VB

ŠMSM VU Chemijos fakulteto statyba 29,0 21,8 VB

ŠMSM LSMU Neuromokslų pscihofiziologinių tyrimų centras
4,0 3,5 VB

ŠMSM LSMU Odontologijos mokslo ir studijų bazės 

infrastruktūra
12,0 7,2 VB

SM Investuojama į šalies susisiekimo su tikslinėmis šalimis 

gerinimą, ypatingą dėmesį skiriant šalies pasiekiamumui 

oru (esamų skrydžių krypčių atkūrimas, naujų 

pritraukimas ir vystymas) ir vykdant rinkodaros priemones 

tikslinėms kryptims skatinti.

38,00 38,00 VB

EIMIN Laisvujų ekonominių zonų (LEZ), pramonės parkų ir 

kitose pramoninėse  teritorijose esančių sklypų išvystymas 

(infrastruktūra, įskaitant vandens tiekimo ir nuotekų 

valymo infrastruktūrą) 

105,3 105,3 VB

SM MRO (orlaivių aptarnavimo) veiklos plėtra Kauno oro 

uoste - pastatų statyba susijusių su veikla, inžinerinių 

tinklų, susisiekimo infrastruktūros įrengimas ir teritorijos 

sutvarkymas; parkavimo peronas MRO industrijai; MRO 

veiklos plėtra Kauno oro uosto teritorijoje - pastato 

statyba

21,4 21,4 VB

SM VĮ Lietuvos oro uostai MRO (orlaivių aptarnavimo) 

infrastruktūros plėtros Vilniaus oro uoste
8,0 8,0 VB

SM Verslui aktuali infrastruktūra Klaipėdos valstybiniame jūrų 

uoste (krantinių rekonstravimas, pailginimas) 37,1 37,1 VB

SM Vilniaus filialo Naujojo terminalo statyba su būtinąją 

įranga ir atvykimo terminalo rekonstrukcija; Kauno filialo 

terminalo plėtra su būtinąja įranga; Palangos filialo kilimo 

tūpimo tako rekonstrukcija

86,5 86,5 VB

SM Vidaus vandens kelių ir krantinių infrastruktūra 12,3 12,3 VB

SM Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių 

diegimas, vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas, 

intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle 
13,3 13,3 2021-2027

SM Dinaminis eismo valdymas Via Baltica ir IXB koridoriuje
9,0 9,0

2021-2027 

2014-2020 

SM Pasienio kontrolės punktų infrastruktūros pritaikymas 

Europos Sąjungos atvykimo / išvykimo sistemai 9,6 9,6 VB

SM Laivybos kanalo gilinimo ir platinimo I etapas - laivybos 

kanalo gilinimas iki 26PK (iki 17 m), dalies Kuršių nerijos 

šlaito tvirtinimas ir vedlinių statyba

74,2 5,8 VB

ŽŪM Reguliuojamasis drenažas: melioracijos infrastruktūros 

rekonstravimas ir išmaniosios melioracijos pritaikymas 

sausringiems periodams (dotacijos valstybės ir privačių 

sklypų savininkams)

10,0 10,0 VB

EM Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra (šilumos 

tinklų rekonstrukcijos + rezervinės katilinės) (tęstinė ES 

fondų lėšomis finansuojama priemonė)
10,8 10,8 VB

EM Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra 

prisitaikant prie AEI šuolio 
20,0 20,0 VB

EM Jūrinio vėjo infrastruktūros įrengimas 90,0 30,0 VB

EM Skystųjų pažangiųjų (II kartos) biodegalų gamybos 

Lietuvoje skatinimas (bioetanolis ir biodyzelinas) 
8,7 1,0 2021-2027

EM Investicinė parama mažos galios AEI elektrinėms (saulės, 

vėjo jėgainėms). Rengiama priemonė (planuojama 

finansuoti iš statistinių perdavimo lėšų)
13,0 7,0 React-EU

EM Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas                                                                    
100,0 100,0 VB

EM Stacionarios SGD infrastruktūros (papildymo stotelių) 

plėtra 
2,4 2,4 VB

EM Vandenilio panaudojimas energijos pagamintos iš AEI 

saugojimui ir/arba tinklų kompensavimui
2,0 2,0 React-EU

EKONOMINĖ 

INFRASTRUKTŪRA

KLIMATO KAITA IR 

ENERGETIKA



ŽŪM Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės kolektorių ir 

saulės jėgainių) įdiegimas žemės ūkio produkcijos 

džiovinimui ir kitiems gamybiniams procesams 

5,0 5,0 VB

SM Darnaus judumo priemonių diegimas 11,0 11,0 2021-2027

AM Komercinių automobilių perdarymo į elektromobilius 

skatinimas
15,0 15,0 VB

EM Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose 

pakeitimas kitais energijos šaltiniais
10,0 10,0 VB

EM Elektros generacija panaudojant SGD nugaravimas 

Klaipėdos SGD terminale (FSRU PowerGen)
10,0 10,0 VB

* Veiksmų finansavimo šaltinių sąrašas derinamas su ministerijomis


