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Sveiki atvykę į „Regionų iniciatyvas 2022“!

Čia rasi informaciją apie skirtinguose Lietuvos regionuose siūlomas veiklas ir 
iniciatyvas. Iš svečios šalies grįžęs gyventi į Lietuvą, gali jaustis kaip atvykęs 
į naują ir nepažįstamą vietą. Pradžioje gali atrodyti daug kas pasikeitę, negir-
dėta ir skirtinga, nei šalyje, kurioje gyvenai iki šiol. Tad nusprendėme surinkti 
Lietuvos miestų ir miestelių iniciatyvas, kurios padės Tau lengviau įsilieti į 
jų visuomeninį gyvenimą, rasti bendraminčių ar tiesiog - užsiimti mėgstama 
veikla. Šis leidinys skirtas ir mažiems ir dideliems, tad linkime produktyvaus 
laiko virtualiai naršant šį leidinį ir randant sau artimą iniciatyvą bei regioną!

Leidinys suskirstytas į 11 skyrių: pirmajame gali rasti nacionalines iniciatyvas, 
kurios yra vykdomos visuose regionuose. O kiekviename iš likusių skyrių – ati-
tinkamose Lietuvos apskrityse esančias veiklas, padėsiančias lengviau inte-
gruotis į bendruomenės gyvenimą.

Leidinį parengė Migracijos informacijos centras (MIC) „Renkuosi Lietuvą“. 
Centras „Renkuosi Lietuvą“ 2015 m. buvo įkurtas bendradarbiaujant Tarptau-
tinei migracijos organizacijai (IOM) su Lietuvos Respublikos Vyriausybe. Mes 
vieno langelio principu teikiame nemokamas konsultacijas visiems sugrįžu-
siems ar apie grįžimą galvojantiems lietuviams bei į Lietuvą atvykstantiems 
užsieniečiams. Informaciją teikiame darbo, švietimo, sveikatos apsaugos, 
šeimos narių užsieniečių integracijos ir kitais su grįžimu susijusiais klausimais.

Mus pasiekti galite šiais būdais:

Nemokama linija:

8 800 22922 (skambinant iš Lietuvos)

Skambinant iš užsienio:

+370 525 14352 (įprastas tarifas)

renkuosilietuva@iom.int



Spauskite ir
sužinokite apie
regionų bei
nacionalines
iniciatyvas
daugiau! 



LIETUVA

„Atvykimo išmoka“
Siekiant pritraukti iš Lietuvos išvykusius 
aukštos kvalifikacijos specialistus ir kom-
pensuoti jų persikėlimo į Lietuvą išlaidas, 
valstybė gali skirti atvykimo išmoką. Iš 
užsienio atvykusiems darbuotojams, įsi-
darbinusiems pagal neterminuotą darbo 
sutartį, gali būti skirta vienkartinė 2993 
Eur išmoka.

„Gal į Lietuvą?“
Užimtumo tarnybos iniciatyva, skirta išvyku-
siesiems, kurie svarsto sugrįžti dirbti ir gy-
venti į Lietuvą. Čia pateikiama informacija 
apie Lietuvos darbo rinką, laisvas darbo vie-
tas bei persikvalifikavimo galimybes.  

LGUVO „Sugrįžus“ – 
Lietuvių, gyvenusių 
užsienyje, visuomeninė 
organizacija
Organizacija vienijanti grįžusius gyventi į 
Lietuvą. Organizacijos nariai dalinasi sėk- 
mingo grįžimo patirtimis, kontaktais ir in-
formacija.

Lietuvos vietos ben-
druomenių organizacijų 
sąjunga (LVBOS)
LVBOS telkia, koordinuoja ir atstovauja 
Lietuvos vietos bendruomenių organiza-
cijas, tobulina jų kompetencijas ir žinomu-
mą skatina bendrauti, kurti, veikti kartu.

Nuotolinis mokymas
Nuotolinis mokymasis – tai galimybė užsienyje 
gyvenantiems LR piliečiams mokytis visų moko-
mųjų dalykų pagal lietuvišką ugdymo programą.  
Baigus atitinkamą bendrojo ugdymo programą, 
galima gauti pradinio, pagrindinio ugdymo bai-
gimo pažymėjimą ar brandos atestatą. Mokiniai, 
pradėję mokymąsi vienoje iš nuotolinį mokymą 
teikiančioje mokykloje, jau grįžus, nepatirdami 
atskirties ir nelaikydami privalomojo mokomų-
jų dalykų žinių patikrinimo, gali tęsti mokymąsi 
savo rajono, miesto mokyklose.

Atviras jaunimo centras
Atviri jaunimo centrai visoje Lietuvoje pa-
deda jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, 
profesinę ir visuomeninę veiklą. Organi-
zuoja veiklas, renginius, rengia projektus, 
dalyvauja įvairiose akcijose, skatindami 
jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalin-
gus sėkmingai integracijai.

Mokyklų tinklas 
sugrįžtantiems vaikams  
Mokyklų tinklą sudaro įvairiose savivaldy-
bėse esančios bendrojo ugdymo mokyklos, 
kurios yra pasirengusios visapusiškai (aka-
demiškai, socialiai ir emociškai) integruoti 
grįžtančių lietuvių vaikus į švietimo siste-
mą. Vaikui yra sudaromas individualus mo-
kymosi planas, teikiamos papildomos kon-
sultacijos, gali būti paskiriamas mentorius.

Šeimos kortelė
Lietuvoje gausios ir vaikus su negalia (ne-
paisant jų amžiaus) prižiūrinčios šeimos 
turi galimybę pasinaudoti Šeimos korte-
le. Šios kortelės turėtojai įgyja galimybę 
naudotis vienkartinėmis ar daugkartinė-
mis kortelės partnerių nuolaidomis tiek 
viešajame, tiek privačiajame sektoriuje.

Trečiojo amžiaus 
universitetai
Visoje Lietuvoje esančios organizacijos, besirū-
pinančios vyresnių nei 50 metų amžiaus žmo-
nių neformaliuoju švietimu ir tęstiniu mokymusi, 
palaiko ir skatina šio amžiaus tarpsnio žmonių 
pilnavertį fizinį ir emocinį gyvenimą, mažina so-
cialinę atskirtį.

Parama pirmąjį būstą  
įsigyjančios jaunoms  
šeimoms regionuose  
Jauna šeima, kurioje abu sutuoktiniai arba 
vienas vaiką auginantis tėvas ar mama 
yra iki 36 metų amžiaus, gali pretenduo-
ti į valstybės paramą būsto kredito daliai. 
Parama skiriama įsigyjant pirmą būstą tik 
regionuose.

Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės 
Tarptautinis, senas ir gilias tradicijas tu-
rintis sporto renginys. Jos telkia užsienio 
lietuvius, padeda jiems neatitrūkti nuo 
savo šaknų, pažinti dabartinį šalies gyve-
nimą ir žmones.

„Migruojantys paukščiai“
Po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvių me-
nininkus, kūrėjus, intelektualus vienijantis 
projektas, remiamas Užsienio reikalų mi-
nisterijos, kviečia įsijungti į bendrą kūry-
binių idėjų paiešką. Savaitės trukmės idė-
jų laboratorija yra skirta miesto erdvių, jo 
įvaizdžio ir galimų naujų veiklų paieškai. 
Kiekvienais metais kūrybinių dirbtuvių lo-
kacija yra keičiama.

NACIONALINĖS INICIATYVOS



ALYTAUS APSKRITIS

Pasaulio alytiškių
bendruomenė
Bendruomenė, vienijanti alytiškius, gyve-
nančius bet kuriame pasaulio kampelyje 
ir neabejingus savo miestui. Mieste or-
ganizuojamos veiklos: pasaulio alytiškių 
sambūris, pasaulio alytiškių alėja ir kitos.

Pasaulio alytiškių alėja 
Šioje alėjoje iš įvairiausių pasaulio kampelių 
parsivežtus medžius sodina užsienio šalyse 
gyvenantys alytiškių artimieji arba iš emigra-
cijos grįžę kraštiečiai.

Alytaus karjeras
Alytuje veikia regioninis karjeros centras 
jaunimui „Karjeras“. Čia jaunas žmogus 
gali gauti visas reikalingas paslaugas kar-
jeros valdymui – nuo individualių konsul-
tacijų, informacijos apie praktikas ir sava-
norystę mieste iki verslumo skatinimo.

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo 
erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir viduti-
niams verslininkams auginti ir plėsti savo 
verslus, stiprinti verslumo kompetencijas, 
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip ras-
ti naujus verslo partnerius. Šioje erdvė-
je verslininkai gali nemokamai naudotis 
naudingomis paslaugomis, pvz. įrengto-
mis darbo vietomis.

City Alumni
bendruomenė
Tai socialinė platforma, skirta suvienyti 
iš to paties miesto, miestelio ar regiono 
kilusius asmenis bendrai veiklai gimtojo 
miesto labui. Jos tikslas – sujungti iš savo 
miesto išvykusius, tačiau jam neabejin-
gus žmones su gimtąja bendruomene ir 
paskatinti bendrauti, kurti, veikti kartu.

Globalūs Druskininkai
Globalūs Regionai - Lietuvos savivaldybių 
asociacijos iniciatyva, siekianti išplėsti Lie-
tuvos ribas integruojant išvykusius Lietuvius 
į savo gimtojo miestelio, miesto gyvenimą, 
suteikiant galimybę prisidėti kuriant mieste-
lio ekonominę gerovę, viešinant regiono po-
tencialą.

Druskininkų jaunimo 
užimtumo centras 
Skatina jaunimo neformalių grupių ir or-
ganizacijų saviraišką, iniciatyvą ir bendra-
darbiavimą, organizuoja ir teikia aktualias 
jaunimui paslaugas.

Nemokamos plaukimo 
pamokos 
Visi antrų klasių mokiniai nemokamai mo-
komi plaukti Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centre AQUA. 

Pasaulio lazdijiečių
bendruomenė
Pasaulio lazdijiečių bendruomenė – ben-
druomenė, vienijanti visame pasaulyje gy-
venančius lazdijiečius.

Aktyvi vietinė 
bendruomenė
Lazdijiečių bendruomenė, rengianti žy-
gius, kultūrinius ir sporto renginius.

Lietuvybės centras
Alytaus Likiškėlių progimnazijoje įsikūręs 
Lietuvybės centras kviečia vaikus į įvairius 
užsiėmimus. Tikslas – suburti į bendruome-
nę visus, kuriems rūpi ir yra įdomi lietuviška 
kultūra, papročiai, tradicijos. Suteikiama pa-
galba, jei vaikas turi lietuvių kalbos spragų.

Alytus – Lietuvos 
kultūros sostinė 2022!



KAUNO APSKRITIS

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo 
erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir viduti-
niams verslininkams auginti ir plėsti savo 
verslus, stiprinti verslumo kompetencijas, 
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip ras-
ti naujus verslo partnerius. Šioje erdvėje 
verslininkai gali nemokamai naudotis įvai-
riomis paslaugomis.

„Birštoniečio kortelė“
Miesto gyventojai turi galimybę gau-
ti nuolaidas Birštono paslaugų įmonėse, 
sanatorijose, restoranuose ir kavinėse. 
Kortelės tikslas – paskatinti Birštone gy-
venančius žmones dažniau naudotis ku-
rorte teikiamomis paslaugomis, pirmiems 
išbandyti naujoves, apsilankyti maitinimo 
ir kitų paslaugų įmonėse.

„Globalus Birštonas“
Lietuvos savivaldybių asociacijos inicia-
tyva, siekianti išplėsti Lietuvos ribas in-
tegruojant išvykusius Lietuvius į Birštono 
gyvenimą, suteikiant galimybę prisidėti 
kuriant miesto ekonominę gerovę, vieši-
nant regiono potencialą. 

City Alumni
bendruomenė
Tai socialinė platforma, skirta suvienyti 
iš to paties miesto, miestelio ar regiono 
kilusius asmenis bendrai veiklai gimtojo 
miesto labui. Jos tikslas – sujungti iš savo 
miesto išvykusius, tačiau jam neabejin-
gus žmones su gimtąja bendruomene ir 
paskatinti bendrauti, kurti, veikti kartu.

„Iniciatyvos Kaunui“ 
Kauno miesto savivaldybės inicijuojama 
programa, kviečianti nevyriausybines or-
ganizacijas ir miesto bendruomenes pri-
sidėti prie Kauno problemų sprendimo, 
siūlant iniciatyvas ir teikiant paraiškas. Kaunas IN Relokacijos 

gidas
Trumpai apie imigracijos ir integracijos 
procesus mieste.

Kaunas – 2022 Europos 
kultūros sostinė

„Atrask Raseinius“ 
Informacijos ir konsultacijų centras tei-
kiantis mokymo paslaugas bei praktinę 
pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo su-
bjektams ir pradedantiems verslininkams, 
finansinės paramos skyrimas. Čia teikia-
ma informacija apie mieste vykstančius 
renginius, lankytinas vietas bei apgyven-
dinimo galimybes. 

Viešoji įstaiga „Kaunas IN“ 
Kuria palankias sąlygas verslo, turizmo 
bei tarptautinės rinkodaros plėtrai Kaune. 
Organizacijos veikla apima tarptautinių 
investicijų pritraukimą, verslo skatinimą ir 
paramą. Taip pat, didina miesto turistinį 
patrauklumą. 

VŠĮ „Smalsių šnekučių“ 
studija
Studijos tikslas – suburti iš užsienio grį-
žusius vaikus, kad jie linksmai, produkty-
viai praleistų laiką, nepamirštant ir lietuvių 
kalbos lavinimo užduočių. Vaikų popietės 
susitikimuose laukiamos ir tos šeimos su 
vaikais, kurios grįžta į Kauną trumpam lai-
kui, atostogoms.

Judėk sveikai – 
nemokamos treniruotės 
kauniečiams
Joga, šokiai, įvairiausios sportinės treni-
ruotės senjorams, mamoms su vaikais, 
jauniems žmonėms – visiems kauniečiams 
ir miesto svečiams – nemokamai!

Aktyvi Kauno rajono 
jaunimo bendruomenė
Šventės, varžybos, diskotekos, kelionės, 
projektai – Kauno rajono jaunimo ben-
druomenė visada su džiaugsmu priima 
naujus narius.  

Globalūs Kaišiadorys
Vienija viso pasaulio kaišiadoriečius, or-
ganizuoja bendrus susitikimus dėl inves-
ticijų savivaldybėje.

Jonavos turizmo 
informacijos centras 
Jonavos informacijos centre galima gauti 
visą naudingiausią informaciją apie tai, ką 
pamatyti ir aplankyti Jonavos rajone. 

Jonavos kultūros centras 
Jonavos kultūros centras – kuriančių, 
besimokančių, ieškančių, atrandančių, 
tikinčių, eksperimentuojančių žmonių 
bendruomenė, organizuojanti renginius, 
parodas, festivalius, kviečianti vietinius ir 
miesto svečius. 

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo er-
dvė, pritaikyta smulkiesiems ir vidutiniams 
verslininkams auginti ir plėsti savo verslus, 
stiprinti verslumo kompetencijas, bendra-
darbiauti tarpusavyje ir taip rasti naujus 
verslo partnerius. Šioje erdvėje verslinin-
kai gali nemokamai naudotis įvairiomis 
paslaugomis.

„Ant Nevėžio kranto“  
Jau tradiciniu tapęs dainuojamosios poe-
zijos festivalis, kuriame eiles skaito ir mu-
zika dalinasi kėdainiečiai ir miesto svečiai. 



KLAIPĖDOS APSKRITIS

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo 
erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir viduti-
niams verslininkams auginti ir plėsti savo 
verslus, stiprinti verslumo kompetencijas, 
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip ras-
ti naujus verslo partnerius. Šioje erdvėje 
verslininkai gali nemokamai naudotis įvai-
riomis paslaugomis.

Tautinių kultūrų centras
Po vienu stogu yra net 14 skirtingų tau-
tų, kurios, veikdamos kartu, padeda in-
tegruotis naujai atvykusiems. Taip pat 
centras organizuoja nemokamus lietuvių 
kalbos kursus.

Gargždų City Alumni  
bendruomenė
Tai socialinė platforma, skirta suvienyti 
iš to paties miesto, miestelio ar regiono 
kilusius asmenis bendrai veiklai gimtojo 
miesto labui. Jos tikslas – sujungti iš savo 
miesto išvykusius, tačiau jam neabejin-
gus žmones su gimtąja bendruomene ir 
paskatinti bendrauti, kurti, veikti kartu.

Globalus Klaipėdos 
rajonas
Lietuvos savivaldybių asociacijos inicia-
tyva, siekianti išplėsti Lietuvos ribas inte-
gruojant išvykusius Lietuvius į Klaipėdos 
rajono gyvenimą, suteikiant galimybę pri-
sidėti kuriant miesto ekonominę gerovę, 
viešinant regiono potencialą.

Palangiškio kortelė
Kurorto gyventojų ir miesto garbės pilie-
čių lojalumo programa. Ši kortelė suteikia 
įvairias nuolaidas renginiams, paslaugoms 
ar prekėms, kurias galima rasti Palangos 
mieste.

Globali Palanga
Tai iniciatyva, kuria siekiama suburti po 
pasaulį išsibarsčiusius palangiškius bei 
paskatinti ne tik domėtis Palanga, bet ir 
teikti idėjas, prisidėti prie kurorto gero-
vės, o gal net ir grįžti gyventi atgal į gim-
tąjį miestą.

Savivaldybės parama 
iš užsienio grįžusioms 
šeimoms
Parama teikiama šeimoms gyvenusioms 
užsienyje ne trumpiau kaip 3 metus, kurių 
ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai 
lanko Palangos ugdymo įstaigą.

Palangos investicijų 
valdymas
Viešųjų paslaugų, susijusių su kultūros, 
meno sklaida, ikimokykliniu ugdymu, vaikų 
ir suaugusiųjų neformaliuoju švietimu, kūno 
kultūros ir sporto plėtojimu, gyventojų poil-
sio organizavimu, teikimas, verslo ir turizmo 
plėtros skatinimas Palangoje.

Palangos jaunimo ir  
kultūros centras
Atvira kultūrinės edukacijos erdvė, skati-
nanti saviraišką, puoselėjanti etninę kul-
tūrą, profesionalaus meno sklaidą, pasi-
žyminti visapusišku jaunimo užimtumu 
ir skatinanti atrasti kūrybinės veiklos 
džiaugsmą.

Klaipėda ID
Tai daugiafunkcinis paslaugų centras 
verslui, investuotojams ir talentams. 
Agentūra siekia užtikrinti, kad Klaipėdos 
investicinė aplinka atitiktų modernaus 
verslo poreikius, auginti miesto ekono-
mikos strategijoje numatytas prioriteti-
nes kryptis, viešinti miesto investicinį pa-
trauklumą bei sudaryti sąlygas Klaipėdoje 
dirbti ir gyventi aukščiausio lygio specia-
listams. 

Motyvacinė paskata 
persikeliantiems 
talentams
Pagalba integruojantis į vietinę bendruo-
menę ir finansinis paketas aukštos kvali-
fikacijos specialistams iš Lietuvos ir už-
sienio, įsidarbinusiems ir planuojantiems 
persikelti į Klaipėdą.

LCC University 
LCC University – vienintelis regione Šiau-
rės Amerikos stiliaus universitetas, kuria-
me mokosi studentai iš 57 pasaulio šalių.

Relokacijos gidas 
Trumpai apie imigracijos ir integracijos 
procesus mieste.

Globali Šilutė

Lietuvos savivaldybių asociacijos inicia-
tyva, siekianti išplėsti Lietuvos ribas in-
tegruojant išvykusius Lietuvius į Šilutės 
rajono gyvenimą, suteikiant galimybę pri-
sidėti kuriant miesto ekonominę gerovę, 
viešinant regiono potencialą.

Globali Kretinga
Lietuvos savivaldybių asociacijos inicia-
tyva, siekianti išplėsti Lietuvos ribas inte-
gruojant išvykusius Lietuvius į Kretingos 
rajono gyvenimą, suteikiant galimybę pri-
sidėti kuriant miesto ekonominę gerovę, 
viešinant regiono potencialą.



MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo 
erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir viduti-
niams verslininkams auginti ir plėsti savo 
verslus, stiprinti verslumo kompetencijas, 
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip ras-
ti naujus verslo partnerius. Šioje erdvėje 
verslininkai gali nemokamai naudotis įvai-
riomis paslaugomis.

City Alumni  
bendruomenė 
Tai socialinė platforma, skirta suvienyti 
iš to paties miesto, miestelio ar regiono 
kilusius asmenis bendrai veiklai gimtojo 
miesto labui. Jos tikslas – sujungti iš savo 
miesto išvykusius, tačiau jam neabejin-
gus žmones su gimtąja bendruomene ir 
paskatinti bendrauti, kurti, veikti kartu.

Savanoriauk. Atjausk. 
Padėk
Vilkaviškio „Lions“ klubas, prisidedant Vilka-
viškio rajono savivaldybei, įgyvendino pro-
jektą „Savanoriauk. Atjausk. Padėk“. Projek-
to tikslas – skatinti savanorystę socialiniame 
sektoriuje Vilkaviškio mieste bei teikti savano-
rišką pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems 
asmenims. Įkurtas savanorystės centras jau 
paruošė 20 savanorių, kurie teikia pagalbą  
Vilkaviškio miesto gyventojams jų namuose.

Globalus Vilkaviškis
Lietuvos savivaldybių asociacijos iniciatyva, 
siekianti išplėsti Lietuvos ribas integruojant 
išvykusius Lietuvius į Vilkaviškio rajono gy-
venimą, suteikiant galimybę prisidėti kuriant 
miesto ekonominę gerovę, viešinant regiono 
potencialą.

Atvira jaunimo erdvė 
„Vietukė“ 
Šioje erdvėje laukiami 14-29 metų jau-
nuoliai, kur jie gali užsiimti mėgstama vei-
kla, kurti, įgyvendinti savo idėjas, spręsti 
rūpimus klausimus, susitikti su draugais, 
atrasti save ar tiesiog pabūti. Erdvėje 
skaitomos prevencinės paskaitos, orga-
nizuojamos įvairios edukacijos, filmų per-
žiūros ir kiti tobulėti skatinantys renginiai.



PANEVĖŽIO APSKRITIS

Globalus Panevėžys
Tai projektas, skirtas suburti po pasaulį iš-
sibarsčiusių panevėžiečių bendruomenę, 
siekiant palaikyti su jais ryšius. Taip sie-
kiama simboliškai išplėsti regiono ribas, 
integruojant išvykusius tautiečius į gimtojo 
miesto gyvenimą, suteikiant galimybę pri-
sidėti kuriant miesto ekonominę gerovę.

Panevėžio plėtros agentūra 
„Panevėžys NOW“
Čia rasite informaciją apie Panevėžio mies-
tą ir rajoną - lankytinos vietos, renginiai, 
informacija verslui, turizmas, naujienos. 
Taip pat rasite informacijos padėsiančios 
priimti sprendimą investuoti, plėsti verslą, 
keliauti, studijuoti ar dirbti Panevėžyje.  

Pedagogų pritraukimo 
programa
Panevėžio miesto savivaldybė vykdoma 
pedagogų pritraukimo ir perkvalifikavimo 
programa su skiriama finansine parama 
trūkstamų specialybių pedagogams. 

Gydytojų ir gydytojų 
rezidentų pritraukimo 
programa
Savivaldybės įgyvendinama iniciatyva 
skirta pritraukti trūkstamos specialybės 
gydytojų ir gydytojų rezidentų atvykimą į 
Pasvalį.  

RoboLabas 
Didžiausias Lietuvoje robotikos varžybų 
centras. „Robolabas“  teikia kokybišką ir 
patrauklų neformalų ugdymą 6–12 metų 
vaikams, jaunuoliams bei suaugusiesiems. 
Čia jie gali kurti, konstruoti ir programuo-
ti robotus, žaisdami mokytis ir kūrybiškai 
spręsti problemas, todėl yra ugdomas kū-
rybiškumas, kritinis mąstymas, komandi-
nio darbo įgūdžiai ir kitos  kompetencijos.

Iniciatyva „Panevėžys 
– draugiškas naujiems
gyventojams“
Panevėžio plėtros agentūra „Panevėžys NOW“, 
kartu su  kitomis paslaugas atvykstantiems 
teikiančiomis miesto įstaigomis yra pasiruo-
šusi padėti susiplanuoti sklandų persikėlimą į 
Panevėžio miestą. Tam parengtas specialus 
leidinys, video laidų bei straipsnių ciklas apie 
miesto pokyčius, švietimo paslaugas, darbo 
vietas, nekilnojamo turto pasiūlą ir lengvatines 
paskolas jam įsigyti.

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo 
erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir viduti-
niams verslininkams auginti ir plėsti savo 
verslus, stiprinti verslumo kompetencijas, 
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip ras-
ti naujus verslo partnerius. Šioje erdvėje 
verslininkai gali nemokamai naudotis įvai-
riomis paslaugomis.

City Alumni  
bendruomenė
Tai socialinė platforma, skirta suvienyti iš 
to paties miesto, miestelio ar regiono kilu-
sius asmenis bendrai veiklai gimtojo miesto 
labui. Jos tikslas – sujungti iš savo miesto 
išvykusius, tačiau jam neabejingus žmones 
su gimtąja bendruomene ir paskatinti ben-
drauti, kurti, veikti kartu. 

Išlyginamosios mobiliosios 
grupės iš užsienio 
atvykusiems vaikams
Panevėžys laukia sugrįžtančiųjų iš užsienio 
mokinių. Jiems siūloma galimybė išmokti lie-
tuvių kalbą specialiose tam skirtose klasėse 
ir toliau tęsti mokslus pasirinktose miesto 
mokyklose. 

„Mamos varom kavos“
Panevėžyje veikianti šeimų bendruomenė 
vienija tėvus ir rūpinasi, kad miestas būtų 
itin draugiškas šeimoms. Aktyvi bendruo-
menė ne tik kartu leidžia laisvalaikį, bet ir 
semiasi žinių apie kasdienius iššūkius augi-
nant vaikus, įgyvendina pilietiškumą, tvaru-
mą ir labdarą skatinančiais veiklas. 

Rinkis Biržus
Organizacija, kuri konsultuoja norinčius 
grįžti į Biržus ir suteikia informaciją apie 
Biržuose esančias galimybes.

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo 
erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir viduti-
niams verslininkams auginti ir plėsti savo 
verslus, stiprinti verslumo kompetencijas, 
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip ras-
ti naujus verslo partnerius. Šioje erdvėje 
verslininkai gali nemokamai naudotis įvai-
riomis paslaugomis.

City Alumni  
bendruomenė
Tai socialinė platforma, skirta suvienyti 
iš to paties miesto, miestelio ar regiono 
kilusius asmenis bendrai veiklai gimtojo 
miesto labui. Jos tikslas – sujungti iš savo 
miesto išvykusius, tačiau jam neabejin-
gus žmones su gimtąja bendruomene ir 
paskatinti bendrauti, kurti, veikti kartu.

Globalus Kupiškis
Lietuvos savivaldybių asociacijos inicia-
tyva, siekianti išplėsti Lietuvos ribas in-
tegruojant išvykusius Lietuvius į Kupiškio 
rajono gyvenimą, suteikiant galimybę pri-
sidėti kuriant miesto ekonominę gerovę, 
viešinant regiono potencialą. 

https://www.panevezysnow.lt/uploads/Draugi%C5%A1kos%20institucijos/Vieta%20gyventi,%20studijuoti%20ir%20dirbti.pdf


Šiaulių APSKRITIS

Globalus Joniškis
Turi užsienyje gyvenančius  Joniškio ra-
jono garbės Ambasadorius, kurie ne tik  
skleidžia  žinią apie savo kraštą, bet ir pa-
deda  savo  kraštiečiams bei lietuviams 
kaip vertėjai ar bendraujant socialinėse 
įstaigose ar valstybinėse  institucijose.

Joniškio turizmo ir verslo 
informacijos centras

„Kitataučiai pilietinėje 
visuomenėje“ projektas
Šis projektas padės Joniškio mieste gyve-
nantiems kitataučiams integruotis geriau į 
vietos bendruomenės gyvenimą, įgyti lie-
tuvių kalbos pradmenis, o truputį mokan-
tiems pagilinti žinias, susipažinti su lietu-
vių kultūra.

Globalūs Šiauliai
Visa aktualiausia informacija apie gimtąjį 
miestą, galimybę sugrįžti ir dirbti bei gyventi.

Šiaulių verslo inkubatorius
Inkubatorius teikia paslaugų paketą pradedančia-
jam verslininkui, nemokamas verslo konsultacijas, 
nuomoja biuro patalpas, sales, mokymo klases. 

City Alumni
bendruomenė
Tai socialinė platforma, skirta suvienyti 
iš to paties miesto, miestelio ar regiono 
kilusius asmenis bendrai veiklai gimtojo 
miesto labui. Jos tikslas – sujungti iš savo 
miesto išvykusius, tačiau jam neabejin-
gus žmones su gimtąja bendruomene ir 
paskatinti bendrauti, kurti, veikti kartu.

Parama trūkstamiems 
aukštos kvalifikacijos  
darbuotojams
Šiaulių miestas sugrįžtantiems ar naujai at-
vykstantiems aukštos kvalifikacijos labiau-
siai trūkstamiems specialistams (inžinieriams, 
programuotojams ir kt.) padengia 2-jų metų 
būsto nuomos išlaidas. Daugiau informacijos 
apie paramą bei labiausiai trūkstamų profe-
sijų sąrašą rasite čia: 

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo 
erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir viduti-
niams verslininkams auginti ir plėsti savo 
verslus, stiprinti verslumo kompetencijas, 
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip ras-
ti naujus verslo partnerius. Šioje erdvėje 
verslininkai gali nemokamai naudotis įvai-
riomis paslaugomis.

Parama steigiantiems 
verslą
Skatinamas jaunimo nuo 18 iki 29 m. vers-
lumas, atrenkami geriausi verslo projek-
tai, kurių įgyvendinimui skiriama finansinė 
parama, taip pat yra skatinamas vyresnių 
nei 50 m. asmenų verslumas. Taikomos 
lengvatos verslo liudijimų įsigijimui, įmo-
nės steigimo išlaidų dalinis padengimas.

Baltų kultūros pažinimo 
centras „Baltų kelias“
Šiauliuose įrengtas vienintelis inovatyvus 
Lietuvoje ir Latvijoje baltų kultūros paži-
nimo centras „Baltų kelias“, kuriame bal-
tų istorija, kultūra ir gyvensena pristato-
ma naudojant šiuolaikines technologijas, 
eksponatų kopijas, edukacines veiklas.

Šiaulių raj. turizmo ir verslo
informacijos centras
Centras teikia informaciją,  konsultacijas 
bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio 
verslo subjektams ir pradedantiems vers-
lo subjektams.  Taip pat skleidžia informa-
ciją apie Šiaulių rajono turizmo išteklius, 
turizmo paslaugas ir lankytojų skaičių.



TAURAGĖS APSKRITIS

Tauragės atvira 
jaunimo erdvė
Tauragės atvira jaunimo erdvė skirta 14-29 m. 
jaunimui aktyviai leisti laisvalaikį, augti, mo-
kytis bei tobulėti. Tauragės atviroje jaunimo 
erdvėje įvairiomis temomis vykdomi prista-
tymai, mokymai, pramoginiai ir edukaciniai 
renginiai, prevenciniai renginiai, seminarai, 
konferencijos ir diskusijos.

Globali Tauragė
Sugrįžusiųjų klubo susitikimai kiekvieną 
paskutinį mėnesio penktadienį rengiami 
tam, kad būtų galima sutikti bendramin-
čių, su jais susipažinti, pasidalinti idėjomis 
išsakyti rūpimus klausimus, socializuotis 
grįžus gyventi į Tauragę.

City Alumni
bendruomenė
Tai socialinė platforma, skirta suvienyti 
iš to paties miesto, miestelio ar regiono 
kilusius asmenis bendrai veiklai gimtojo 
miesto labui. Jos tikslas – sujungti iš savo 
miesto išvykusius, tačiau jam neabejin-
gus žmones su gimtąja bendruomene ir 
paskatinti bendrauti, kurti, veikti kartu.

Jurbarko raj. savivaldybės 
viešoji biblioteka
Biblioteka siekia suartinti krašto bendruo-
menę, rūpinasi, kad net ir išvykę žmonės 
jaustųsi reikalingi, laukiami savo krašte. 
Kiekvienais metais Jurbarko krašto šven-
tės metu, paskutinį rugpjūčio savaitga-
lį, Jurbarko viešosios bibliotekos parke 
vyksta renginiai, kurių pagrindinė idėja

Jurbarko kultūros centras
Populiariausia Jurbarko bendruomenės su-
sibūrimo vieta, kuriame organizuojami įvai-
rūs kultūriniai, pramoginiai ir edukaciniai 
renginiai. Kultūros centre, dalyvaudami mė-
gėjų meno kolektyvų veikloje, įdomiai ir tu-
riningai savo laisvalaikį leidžia daugiau kaip 
500 Jurbarko miesto ir rajono gyventojų. 
Šiuo metu kultūros centre ir Girdžių, Skirs-
nemunės bei Žindaičių skyriuose veikia apie 
30 įvairių žanrų mėgėjų meno kolektyvų.

Jurbarko turizmo ir verslo 
informacijos centras
Centras nemokamai Jurbarko m. ir rajo-
no gyventojams, grįžusiems iš užsienio, 
padeda susigrąžinti sumokėtų mokesčių 
permokas. Taip pat konsultuoja įmonių 
steigimo, paramos verslo pradžiai ar plė-
trai klausimais.

Jurbarko švietimo centro 
Atviras jaunimo centras
Tai erdvė, kurioje 14-29 metų jaunimas 
gali saugiai ir turiningai leisti savo laisva-
laikį, sužinoti naujos informacijos, įgyven-
dinti savo iniciatyvas, ar tiesiog maloniai 
pabendrauti ir padiskutuoti jiems aktua-
liomis temomis.

yra sukviesti išvykusius kraštiečius: susi-
tikti, diskutuoti apie kraštą, išskirtines jo 
savybes bei čia gyvenančių ir gyvenusių 
žmonių vertybes. Renginiuose dalyvauja 
įdomūs jurbarkiškiai – savo srities pro-
fesionalai, ieškoma „Jurbarkiškio kodo“, 
skatinama sugrįžti.

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo 
erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir viduti-
niams verslininkams auginti ir plėsti savo 
verslus, stiprinti verslumo kompetencijas, 
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip ras-
ti naujus verslo partnerius. Šioje erdvėje 
verslininkai gali nemokamai naudotis įvai-
riomis paslaugomis.



TELŠIŲ APSKRITIS

Mažeikių turizmo ir verslo 
informacijos centras 
Nemokamai konsultuoja verslo steigimo 
klausimais, padeda įsteigti įmones, išsi-
imti verslo liudijimus bei kitas individualios 
veiklos pažymas ir visa kita, kas siejasi su 
verslui reikalinga informacija.

Telšių menų inkubatorius
Menų inkubatoriuje teikiama parama prade-
dančiųjų menininkų ir su menu susijusių verslų 
subjektų veiklai – čia smulkieji ir vidutiniai vers-
lai turi galimybę nuomoti patalpas, kompiute-
rius ir kitus įrenginius lengvatinėmis sąlygomis. 
Projekto metu buvo rekonstruotas Amatų mo-
kyklos pastatas, kuriame įrengtos metalo dirb-
tuvės, juvelyrikos centras, rūbų dizaino studija, 
spalvotųjų ir tauriųjų metalų liejykla, baldų di-
zaino ir restauravimo dirbtuvės, biurai su bal-
dais ir kompiuterine technika.

City Alumni
bendruomenė
Tai socialinė platforma, skirta suvienyti 
iš to paties miesto, miestelio ar regiono 
kilusius asmenis bendrai veiklai gimtojo 
miesto labui. Jos tikslas – sujungti iš savo 
miesto išvykusius, tačiau jam neabejin-
gus žmones su gimtąja bendruomene ir 
paskatinti bendrauti, kurti, veikti kartu.

Telšių apskrities verslo 
inkubatorius 
Verslo inkubatoriuje ūkio subjektams su-
daromos palankios sąlygos - nuomoja-
mos patalpas ir teikiamos verslo valdy-
mo paslaugos (informacija, konsultacijos, 
mokymai ir pan.), tarpininkaujama gau-
nant finansinę paramą bei diegiant naujas 
technologijas ir mokslo naujoves versle.

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo 
erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir viduti-
niams verslininkams auginti ir plėsti savo 
verslus, stiprinti verslumo kompetencijas, 
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip ras-
ti naujus verslo partnerius. Šioje erdvėje 
verslininkai gali nemokamai naudotis įvai-
riomis paslaugomis.



UTENOS APSKRITIS

Koplyčia
Pasaulio anykštėnų kūrybos centras – čia 
nuolatos vyksta anykštėnų menininkų paro-
dos, renginiai, koncertai ir pan.

Tinklalaidė „Labas, aš 
Anykščiuos“
Kalbinami žmonės, grįžę gyventi į Anykš-
čius, ar pasirinkę čia gyventi.

Pasaulio anykštėnų  
bendrija
Palaiko ryšius ne tik su po pasaulį pasklidu-
siais anykštėnais, bet ir dirba su naujaku-
riais bei grįžtančiais į Anykščius – bendrija 
yra tiltas tarp gyventojų ir savivaldybės įs-
taigų, organizuoja kultūrinius renginius, pa-
deda gyventojų iniciatyvoms virsti realybe.

Anykščių naujų vėjų 
bendruomenė 
Bendruomenė, organizuojanti įvarius ren-
ginius, projektus socialinėmis, gamto-
saugos temomis. Kurtos įvairios inicia-
tyvos: „Laisvės nuo barščių diena“ (2014 
m.), Teku taku – inovatyvi kultūros erdvė  
(2015 m.) ir kt.

Anykščių jaunimo klubas 
- atviras jaunimo centras
Jaunų ir entuziastingų žmonių bendruome-
nė, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad 
Anykščių jaunimas nepritrūktų veiklų, kas-
dien išmoktų ką nors naujo, kurtų idėjas sau 
ir miestui ir gebėtų jas įgyvendinti. Klubas or-
ganizuoja kalbų kursus, kūrybines dirbtuves, 
edukacijas, paskaitas, žygius ir kitas veiklas, 
stiprinančias Anykščių jaunimo bendruomenę.

VšĮ Anykščių menų 
inkubatorius - menų 
studija
Ši erdvė telkia įvairių sričių menininkus ir 
padeda jiems įgyti teorinių bei praktinių 
žinių, kaip savo kūrybą paversti sėkmingu 
verslo projektu. AMI neretai tampa prie-
žastimi naujakuriams rinktis Anykščius.

City Alumni
bendruomenė
Tai socialinė platforma, skirta suvienyti 
iš to paties miesto, miestelio ar regiono 
kilusius asmenis bendrai veiklai gimtojo 
miesto labui. Jos tikslas – sujungti iš savo 
miesto išvykusius, tačiau jam neabejin-
gus žmones su gimtąja bendruomene ir 
paskatinti bendrauti, kurti, veikti kartu.

Ignalinos kraštiečių klubas 
Klubo pagrindinis tikslas - burti Ignalinos 
krašto žmones į klubą, domėtis krašto 
kultūros istorija, skatinti juos aktyviai da-
lyvauti visuomeninėje, kultūrinėje ir me-
ninėje, koncertinėje, mokslinėje, peda-
goginėje, renginių organizavimo veikloje, 
palaikyti glaudžius ryšiu su Ignalinos kraš-
to valstybinėmis, savivaldos institucijomis 
ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Kūrybinė erdvė „Pokšt“
„Pokšt“ yra kūrybinis judėjimas, atvira 
renginių erdvė ir galerija. Tai koncertai ir 
parodos, performansai ir dirbtuvės, blus-
turgiai ir paskaitos. Tai – kūryba viešosio-
se miesto erdvėse ir diskusija apie tai, kas 
mus supa.

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo 
erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir viduti-
niams verslininkams auginti ir plėsti savo 
verslus, stiprinti verslumo kompetencijas, 
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip ras-
ti naujus verslo partnerius. Šioje erdvėje 
verslininkai gali nemokamai naudotis įvai-
riomis paslaugomis.

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo 
erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir viduti-
niams verslininkams auginti ir plėsti savo 
verslus, stiprinti verslumo kompetencijas, 
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip ras-
ti naujus verslo partnerius. Šioje erdvėje 
verslininkai gali nemokamai naudotis įvai-
riomis paslaugomis.

City Alumni
bendruomenė
Tai socialinė platforma, skirta suvienyti 
iš to paties miesto, miestelio ar regiono 
kilusius asmenis bendrai veiklai gimtojo 
miesto labui. Jos tikslas – sujungti iš savo 
miesto išvykusius, tačiau jam neabejin-
gus žmones su gimtąja bendruomene ir 
paskatinti bendrauti, kurti, veikti kartu.



VILNIAUS APSKRITIS

Bendradarbystės centras 
„Spiečius“
„Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo er-
dvė, pritaikyta smulkiesiems ir vidutiniams 
verslininkams auginti ir plėsti savo verslus, 
stiprinti verslumo kompetencijas, bendra-
darbiauti tarpusavyje ir taip rasti naujus 
verslo partnerius. Šioje erdvėje verslinin-
kai gali nemokamai naudotis įvairiomis 
paslaugomis.

Gydytojų ir gydytojų 
rezidentų pritraukimo 
programa
Skiriama finansinė parama, tarnybinis 
būstas bei rezidentūros studijų apmokė-
jimas į Šalčininkus atvykstantiems medi-
kams

Globalios Širvintos 
Lietuvos savivaldybių asociacijos inicia-
tyva, siekianti išplėsti Lietuvos ribas in-
tegruojant išvykusius Lietuvius į Širvin-
tų miesto gyvenimą, suteikiant galimybę 
prisidėti kuriant miesto ekonominę gero-
vę, viešinant regiono potencialą.

Vilniaus lietuvių namai
Vilniaus lietuvių namų paskirtis – lietuvių kil-
mės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, 
užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar 
grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos 
Respublikoje, vaikų, užsienyje gyvenančių 
Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas, suau-
gusiųjų ir vaikų formalusis ir neformalusis 
švietimas. Pagalbos mokyklai ir mokytojui 
teikimas. Asmenų, nemokančių valstybinės 
lietuvių kalbos, mokymas.

Tarptautinė moterų  
asociacija Vilniuje
Organizacija, skirta skirtingų šalių mote-
rims, gyvenančioms Lietuvoje, bendrauti, 
socializuotis ir užsiimti labdara. Asocia-
cija vykdo tokias veiklas kaip reguliarūs 
labdaros renginiai, susitikimai prie kavos, 
pasivaikščiojimo grupės, kasmėnesiniai 
susitikimai.

International House 
Vilnius
Projektas, kurio tikslas teikti svarbiausias 
paslaugas, susijusias su  relokacija ir inte-
gracija į Lietuvą  atvykstantiems užsienie-
čiams. Vieno langelio principu veikiantis 
biuras įsikūrė Vilniaus miesto savivaldy-
bės patalpose ir vienoje vietoje sutelkė 

Go Vilnius
„Go Vilnius“ yra oficiali Vilniaus miesto plėtros 
agentūra, suteikianti visą reikalingą informa-
ciją apie miestą lankytojams, investuotojams, 
atvykstantiems darbuotojams, verslininkams 
ir įmonėms.

Vilniaus relokacijos gidas
Atvykstantiems į Vilnių tinklapio ir trumpo 
klausimyno pagalba suteikiama persona-
lizuota informacija, padėsianti sklandžiai 
integruotis naujame mieste. Relokacijos 
gidas yra pagrįstas žmonių, kurie jau per-
sikėlė į Vilnių, patirtimi.

Parama norintiems įsigyti 
verslo liudijimus
Vilniaus rajono savivaldybė suteikia 30% 
lengvatą norintiems įsigyti verslo liudiji-
mus, jeigu per pastaruosius 12 mėn. (nuo 
verslo liudijimo išdavimo dienos) grįžote 
gyventi į Lietuvą.

Lietuvių kalbos kursai VU
Vilniaus universitete Lituanistinių studijų kate-
dra siūlo įvairios trukmės lietuvių kalbos kur-
sus užsieniečiams.

svarbiausias institucijas: Migracijos De-
partamentą, Valstybinę mokesčių inspek-
ciją, Užimtumo tarnybą,  „Renkuosi Lietu-
vą“, „Sodrą“ bei Vilniaus miesto turizmo ir 
verslo plėtros agentūrą „Go Vilnius“.
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