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INVESTICIJOS 
VISAGINE 



 Mažai tiesioginių užsienio investicijų (TUI) Visagine 

Šaltinis: OSP TUI 2014 

(https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/TUI.PDF)  
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• TUI 1 gyv. Visagine 9 kartus 

mažesnės nei LT vidurkis ir 3 

kartus mažesnės nei Utenos r. sav.  

 

• Utenos r. sav. – 76 proc Utenos 

apskrities investicijų (55 mln. eur.) 

 

• Visagino sav. – tik 13 proc. Utenos 

apskrities investicijų (9,65 mln eur.) 
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GAMYBA 



Šaltinis 1: The Financial Times FDI monitoring  duomenų bazė 

ir Investuok Lietuvoje duomenų bazė  

 

Šaltinis 2: Lietuvos statistikos departamentas, 2015 
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Gamyba – pagrindinis TUI sektorius Lietuvoje ir regionuose 
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19% Lietuvos BVP sudaro gamybos sektorius 

 

Per pastaruosius 6 metus Lietuvoje:  

 

• Verslo ir paslaugų centrai kūrėsi tik 

didžiuosiuose miestuose:  Vilniuje (44), 

Kaune (8), Klaipėdoje (2), Šiauluose (1). 

 

 

• Gamyba - net 46 įmonės įsikūrė 

regionuose lyginant tik su 37 įmonėmis, 

įsikūrusiomis didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose. 
 

 

 

 

 

 

 

0 regionuose 



Šaltinis1: Lietuvos statistikos departamentas 2010 -2014 
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Gamybos investicinių projektų dalis Lietuvoje ženkliai lenkia ES vidurkį 

 Nuo 2008 Lietuvoje į gamybos sritį 

atėjo santykinai daugiau užsienio 

investuotojų nei kitose ES 

valstybėse. 

 Lietuvoje gamyba sudaro 21% 

bendrosios pridėtinės vertės, tai yra 

viena didžiausių gamybos dalių 

visoje ES. 

 Įsikūrusios įmonės aktyviai plečiasi: 

nuo 2009 užsienio kapitalo gamybos 

įmonių apyvarta padvigubėjo. 

Išskirtinis augimas pastebimas 

inžinerijos industrijoje.  

 

 

 

Šaltinis2:  TUI Investuok Lietuvoje 2014, file:///C:/Users/Neringa/Desktop/2014-

02-25-TUI-LIETUVOJE-FINAL-FINAL.pdf  

GAMYBOS PROJEKTŲ DALIES KAITA 2008 - 2013 
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NAUDA  



2010-2014 m. Kauno ir Klaipėdos LEZ pavyzdys: 

 pridėtinė vertė: 342 mln. Eur 

 Valstybės, ES ir savivaldybių investicijos į 

Kauno ir Klaipėdos LEZ: 49 mln. Eur 

 

Užsienio investicijų nauda valstybei  

Šaltinis: „Investuok Lietuvoje“ pagal ŪM ataskaitas, LEZ VB ir 

Statistikos departamento duomenis 

 
8 

Pridėtinė vertė 7 kartus 

viršija investicijas į 

infrastruktūrą 

Daugiausiai mokesčių sumoka 

užsienio kapitalo įmonės.  

 

Tarp 10 daugiausiai mokesčių į 

valstybės biudžetą 2013 metais 

sumokėjusių įmonių, 6 turėjo 

užsienio kapitalo. Šių 6 įmonių 

sumokėti mokesčiai sudarė 68% 
dešimties didžiausių mokesčių 

mokėtojų įmokų 2013 metais.  
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• Užsienio įmonėse 

darbuotojas uždirba 

vidutiniškai 1,8 karto 

daugiau nei vidutinis Lietuvos 

darbuotojas. 

• Vakarietiška darbo kultūra: 

labiausiai geidžiamų darbdavių 

dešimtuke – tik užsienio 

kapitalo įmonės. 

• Papildoma paklausa 

vietiniams tiekėjams, nes 

perkamos prekės ir paslaugos: 

detalės,  žaliavos,  statybos 

paslaugos. 

 

Nauda darbuotojams ir vietiniams tiekėjams 



Užsienio kapitalo gamybos įmonių svarba regionų ekonomikai 
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POREIKIS 
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Ar Visaginas atitinka investuotojų poreikius? 

Darbo jėga  

 

Logistika ir kaštai  

 

Socialinė Infrastruktūra 

 

 Greitis ? 

 



Greitis: ar gamykla gali pradėti veiklą už 6 mėnesių? 

 

Šaltinis: Invest Park 2016 (http://invest-park.com.pl/en/industrial-

halls/  
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Paruošti pastatai  

Iš 10 potencialiausių Investuok Lietuvoje gamybos projektų 4 jau būtų įsikūrę, jeigu tinkami 

pastatai stovėtų. 

Lenkija: Smart Invest  

Industrinės erdvės (2500 m2)  su ofisais (200 m2) ir galimybe padalinti jas į 4 dalis pagal 

poreikį. Pastatuose įrengta energiją taupanti ir pastato išlaikymo išlaidas mažinanti įrangą 

(saulės kolektoriai, modernus šildymas, lietaus vandens taupymo sistemos).  

http://invest-park.com.pl/en/industrial-halls/
http://invest-park.com.pl/en/industrial-halls/
http://invest-park.com.pl/en/industrial-halls/
http://invest-park.com.pl/en/industrial-halls/
http://invest-park.com.pl/en/industrial-halls/
http://invest-park.com.pl/en/industrial-halls/
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PASIŪLYMAS 
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Preliminarus pasiūlymas Visaginui -  multifunkcinis gamybos pastatas 

• ~ 1350 kv. M. (1020 kv. m - 
gamybos patalpos/ 330 kv. 
m – biuro pastatas) 

• ~ 400 darbuotojų 

• Gamybinėse patalpose 
pastato lubos - 6 metrų 
aukščio. 

• Esant poreikiui investuotojas 
turi turėti galimybę savo 
lėšomis transformuoti erdvę į 
kelias gamybines erdves ar 
gamybos erdvę ir sandėlį, 
todėl turi būti numatytos trys 
apie 5 metrų pločio ir 4 
metrų aukščio vartai/durys 
gamybinėse patalpose.  

 



Visagino vertės pasiūlymas: greitis ir kompetencijos 
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Greitis: paruoštas SMART 

gamybos pastatas už simbolinę 

kainą. 

Kompetencijos: Geriausias 

Lietuvoje Visagino technologijos ir 

verslo profesinio mokymo centras  

~ 500 studentų kasmet. 



Ačiū 


