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Visagine mažai tiesioginių užsienio investicijų 
(TUI)

Šaltinis: OSP TUI 2014 (https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/TUI.PDF) 
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TUI 1 gyv. 
Visagine 9 k. 
mažesnės nei LT 
vidurkis ir 3 k. 
mažesnės nei 
Utenos r. sav. 

Lietuvos vidurkis

Utenos r. sav.

Visaginas

https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/TUI.PDF
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Kur tikrasis potencialas?

IAE
Ignalinos atominė elektrinė 

51
15

VTVPMC
Visagino technologijų ir verslo 

profesinis mokymo centras

1
5



1
Dėl IAE uždarymo Visagino darbo 
rinkoje gausu unikalių kompetencijų 
energetikos srityje.   
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Anglų kalbos mokėjimo 
stoka: tik 15% darbuotojų 
kalba anglų kalba. Taip pat 
tik 15% darbuotojų lietuvių 
kalba yra gimtoji.

Mitas: IAE žmogiškojo kapitalo 
potencialo nėra 

Personalo 
senėjimas: 
vidutininis IAE 
darbuotojo 
amžius 51 m.

Neaišku, ar IAE 
specialistai bus 
prieinami atviroje 
darbo rinkoje, nes bus 
perkvalifikuojami 
radioaktyvių atliekų bei 
įrangos išmontavimo 
darbams. 
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Visagine įsikūręs geriausias 
Lietuvoje profesinio mokymo 
centras.



Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016
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VTVPMC studentai užima 
prizines vietas suvirintojų, 
mechatronikų, IT 
specialistų meistriškumo 
konkursuose. 

Tiesa: VTVPMC - profesinių mokyklų 
Harvardas Lietuvoje
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Visaginas tinkamas gamybinėms 
įmonėms įsikurti.
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Elektros galios kiekiai 
yra pakankami. <1 km 
nuo Smart Park 
teritorijos yra 
transformatorių 
pastotė „Visaginas“, 
kurioje yra 21700 kW 
laisvos galios.

Tiesa: Visagino infrastruktūra palanki 
gamybinėms įmonėms kurtis 

Dėl anksčiau miestą 
šildžiusios IAE, miestas turi 
gerai išvystytą šilumos 
tinklų sistemą prie gamybai 
svarbių teritorijų - Smart park 
ir pramonės zonos. 2013 
metais buvo atnaujinti 5 km 
šilumos vamzdynų. 

IAE: nenaudojami 
gamybai tinkami 
pastatai (SAZ). 
Pramonės zona:  
sklypų pasiūla 
pardavimui ir nuomai su 
gamybai ir 
sandėliavimui skirtais 
pastatais.
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Visagino vertės pasiūlymas: greitis ir 
kompetencijos

Greitis: 
paruoštas NT 
pasiūlymas

Kompetencijos: 
VTVPMC gamybos 
profesijų 
kompetencijų centras



Priemonių planas
Visagino 
investicinei aplinkai 
gerinti
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Investicijų pritraukimo sistema  

I. Komunikacija su investuotojais - 
Investuok Lietuvoje kompetencija. 

II. Anglų kalbos mokėjimas.
III. Investicinės aplinkos informacijos 

valdymas.
IV. Nekilnojamo turto pasiūlymai. 
V. Visagino alumni klubas.
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Žmogiškasis kapitalas
 I. Viešasis transportas. 
II. Verslo ir VTVPMC 

bendradarbiavimas.
III. Visaginas - (profesinis) energetikos 

kompetencijų centras.
IV. Didinamas gamybinių profesijų 

patrauklumas.
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Bendradarbiavimas

I. Verslo apklausos.
II. Susitikimai su įmonėmis.

III. Energetikos konferencija.
IV. Energetikos verslo dirbtuvės.
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Infrastruktūra

I. IAE pastatai.
II. IAE mokymo centro prie Baltojo 

ežero investicinis paketas. 
III. Verslo poreikių apklausa dėl Smart 

Park.
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Komunikacija

I. Vieninga komunikacija.
II. Visagino miesto įvaizdžio kūrimas.

III. V for Visaginas.
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Visagino ateitis

Visaginas turi tapti gyventojams, aplinkai ir verslui 
draugišku pramonės miestu.



Klausimai?Ačiū!


