
IAE mokymo centro prie

Baltojo ežero investicinis

paketas

Koncesijos projekto pristatymas



Tikslas

 Visagino savivaldybė siekia išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis privatus 

sektorius sutiktų pasirašyti koncesijos sutartį ir apsiimtų toliau vystyti ir 

prižiūrėti teritoriją prie Baltojo ežero ir jame esančius pastatus.



Lokacija

Atstumai iki didžiųjų miestų:

 52 km - Daugpilis (antras pagal gyventojų 

skaičių Latvijos miestas)

 141 km - Vilnius

 306 km - Kaunas

 400 km - Klaipėda 

 166 km - Panevėžys, per kurį eina tarptautinė 

automagistralė E67, trasa Via Baltica,  jungianti 

Taliną ir Varšuvą. 

Klaipėda



Teritorijos planas



Teritorijos apžvalga

 Savivaldybės nuosavybė – teritorija su pastatais šiuo metu priklauso 

Visagino rekreacijos paslaugų centrui, kuris yra savivaldybės 

biudžetinė įstaiga.

 Nuomojamas turistams - šią vasarą pastatas buvo nuomojamas

turistams, konferencijų organizatoriams. Per 8 mėnesius buvo 

sugeneruota pajamų 12 393.26 eur. Išlaidos komunalinėms 

paslaugoms 33 711 eur per 8 mėnesius.

 Atnaujinti pastatai - pastatų nusidėvėjimas siekia iki 30%. 

 Tinkamas rekreacijai - mokymų centras yra miško apsuptyje, 100 

metrų nuo dviejų ežerų, turi įrengtus du gyvenamuosius pastatus, 

pilną virtuvės  įrangą, konferencijų sales. 



Teritorijos pristatymas (II)

8775,4 kv. m. –
pastatų plotas.

6 ha – žemės plotas.

15 – pastatų kiekis.

Buvusį mokymų centrą sudaro: svečių 
namai, du administraciniai pastatai, 
treniravimosi korpusas, miegamasis 
korpusas, tinklinio, krepšinio, teniso aikštelės. 
Trys miegamieji korpusai yra pradėti, bet 
nebaigti statyti. 



Unikalus objektas

 Pagrindiniame pastate yra 

įrengta IAE mokymo panelė, 

kuri yra tikrojo valdymo 

mechanizmo IAE duplikatas. 

Kadangi čia buvo IAE 

mokymo centras, būtent prie 

šio pulto buvo ruošiami IAE 

operatoriai. 



Vizualinė medžiaga
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Vizualinė medžiaga



Zonos potencialas: SPA poreikis

Nors netoli Visagino yra trys kurortinės zonos: Zarasai, Anykščiai ir Ignalina, tačiau SPA 
centras yra tik Anykščiuose. Aplink Visaginą 100 km spinduliu SPA centrų nėra. 

 70km

STYLE & SPA, grožio salonas (Utenos m., Utenos sen.)

 108 km

Spa Vilnius Anykščiai, sveikatingumo ir gydomojo SPA centras, 4 žvaigždučių viešbutis (Anykščiai)

 99 km

SPA Hotel Belvilis 4 žvaigždučių viešbutis (Molėtai)

 117 km

Oro Dubingiai, poilsio namai (Dubingiai)



Visagino regionas patrauklus turistams

Turistiniai objektai 50 km spinduliu:

 Kaimelis Rojus

 Dūkšto dvaras

 Zarasų apžvalgos ratas

 Šlyninkos vandens malūnas

 Tiltiškių vandens malūnas

 Radijo aparatų ekspozicija

 Antalieptės vienuolyno kompleksas

 Vidiškių dvaras

 Degučių pažintinis takas

 Salako bažnyčia

 Totorių kapinės Salake

 Luodžių dvaras

 Meikštų dvaras

 Minčios vandens malūnas

 Stelmužės ąžuolas

 Vergų bokštas

 Tiberiados bendruomenės vienuolynas

 Žirgynas "Baltasis mustangas"

Aplink Visaginą 50km spinduliu yra daug turistinių objektų. 



Sąlygos bendradarbiavimui

 Ar Jums įdomu būtų investuoti į šį projektą?

 Kokiomis sąlygomis norėtumėte perimti šios teritorijos valdymą?

 Kokiam laikotarpiui norėtumėte perimti šios teritorijos valdymą?

 Kokias galimybes matote plėtoti verslą šioje teritorijoje?

 Kokios papildomos informacijos Jums reikia? 



Dėkui.

Modesta Kairytė (Kurk Lietuvai) modesta.kairyte@kurklt.lt

Sergej Mickevič (Visagino administracijos direktorius) direktorius@visaginas.lt

mailto:modesta.kairyte@kurklt.lt

