Rekomendacijos Visagino investicinės aplinkos gerinimui
Esama situacija: iššūkiai ir potencialas
Visagino įvaizdis iki šiol yra siejamas su Ignalinos Atomine Elektrine (IAE) ir jos poveikiu
vietos ekonomikai ir aplinkai. Apklausų su Utenos apskrities investuotojais ir energetikos
sektoriaus įmonėmis metu išryškėjo, jog privatus sektorius turi itin mažai informacijos apie
Visaginą, todėl net nesvarsto plėtros ar bendradarbiavimo galimybių šiame mieste. Vietos verslui
dėl Visagino miesto įvaizdžio nebuvimo arba žalingų su AE poveikiu aplinkai susijusių mitų
sunkiau prisitraukti žmogiškąjį kapitalą ar parduoti savo prekę klientui.
Pagrindiniai neigiamą Visagino įvaizdį privačiame sektoriuje formuojantys veiksniai:
demografinis nuosmukis po IAE uždarymo ir gyventojų lietuvių kalbos žinių stoka. Išties Visagine
gyventojų skaičius sparčiai mažėja, o vidutinis amžius - didėja (2010 - 42 m.; 2015 - 48 m.).
Didelė dalis Visagino gyventojų nemoka valstybinės kalbos (81% Visagino gyventojų yra rusai,
lenkai, ukrainiečiai ir kitų tautybių) ir tai sudaro nepalankias sąlygas darbuotojų paieškai į
aukštesnio lygio pozicijas, kur valstybinė kalba yra būtina. Tačiau Visagino etninė sudėtis, kurią
sudaro net 43 skirtingos etninės grupės, gali būti išnaudota, kaip potencialas pritraukti investicijas
iš Rytų šalių. Kol kas Vilnius ir Kaunas sulaukia žymiai daugiau 1 investicijų iš Baltarusijos,
Rusijos, Lenkijos ir Ukrainos nei Utenos apskritis, todėl konkurencinis kalbinio barjero nebuvimo
pranašumas Visagine vis dar nėra išnaudojamas.
Visagino miesto savivaldybė nustatė naują strateginę miesto ekonominės plėtros
ir įvaizdžio formavimo kryptį - energetikos kompetencijų centras2, kuri remiasi IAE specialistų
pasiūlos rinkoje perspektyva. Tačiau atlikus Visagino esamos investicinės aplinkos analizę
paaiškėjo, jog Ignalinos atominė elektrinė (IAE) nėra išskirtinis kompetencijų šaltinis tolesnei
energetikos sektoriaus plėtrai Visagine. Nors IAE vis dar dirba 2066 darbuotojai, iš kurių 43% turi
aukštąjį išsilavinimą, svarbu pabrėžti, kad vidutinis IAE darbuotojo amžius yra 51 m. ir tik 15%
darbuotojų kalba anglų kalba. Taip pat nėra aišku, ar IAE specialistai artimiausiu metu bus
prieinami atviroje darbo rinkoje dėl poreikio juos perkvalifikuoti radioaktyvių atliekų bei įrangos
išmontavimo darbams.
Tačiau išskirtinių kompetencijų pasiūlos perspektyvas suteikia Visagino
technologijų ir verslo profesinis mokymo centras (VTVPMC), kuris profesinių mokyklų reitinge,
pagal mokinių profesinius pasiekimus, užima 1-ąją vietą Lietuvoje. VTVPMC taip pat užima
prizines vietas profesinio meistriškumo konkursuose: VTVPMC mokiniai 6 metus iš eilės užėmė
1-ąją vietą mechatronikų meistriškumo konkurse; IT specialistų profesinio meistriškumo konkurse
2014 ir 2015 metais VTVPMC mokiniai užėmė 1-as prizines vietas, 2016 - 2-ąją vietą. Visagino

1 2011 m. sulaukė tiesioginių investicijų iš rytų: Vilnius - 1 384 mln. Lt , Kaunas - 1 151 mln. Lt. Tuo tarpu Utenos apskritis per šį laikotarpį
pritraukė tik 9 mln. Lt investicijų.
2 Visagino savivaldybės įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studija, 2014,
http://www.visaginas.lt/index.php?3552102006 .
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profesinis mokymo centras savo veikla aktyviai skatina bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo:
sudarė 102 bendradarbiavimo sutartis su įmonėmis dėl mokinių praktinio mokymo ir praktikos
atlikimo; pasirašė penkias sutartis su įmonėmis (“Umaras”, “Intersurgical”, SIA “Axon
cable” ,”Ignalinos atominė elektrinė”, “Visagino linija”) dėl darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir
perkvalifikavimo mokymų organizavimo. VTVPMC veikia lanksčiai ir noriai atliepia įmonių
poreikius, ruošia gamybos sektoriui paklausias specialybes, tokias kaip mechatronika, elektros
technika, suvirinimas, todėl Visaginui suteikia išskirtinį konkurencinį pranašumą rinkoje, kurį
miestas turi komunikuoti ir išnaudoti pritraukiant investicijas.
Lokacijos atžvilgiu, Visaginas - ne logistikos kaštams intensyvioms įmonėms. Iki
Klaipėdos jūrų uosto miestas nutolęs 400 km, ilgas atstumas iki magistralių susikirtimo taškų Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Šiauliai. Susisiekimas su Baltarusija taip pat sudėtingas: artimiausi
Visaginui geležinkelių bei kelių pasienio kontrolės punktai į Baltarusiją yra Vilniaus rajone (∼142
km.), todėl vežėjai dažnai renkasi aplinkinį kelią per Latviją, Smėlynės PKP ir pasienio kontrolės
punktą su Baltarusija Urbani (Silene), nutolusį apie 80 km. Tačiau iš Utenos apskrties
investuotojų ir energetikos sektoriaus įmonių apklausos paaiškėjo, jog Visagino lokacija galėtų
būti patraukli eksportuojančioms ar aukštesnės pridėtinės vertės produktus kuriančioms įmonėms.
Respondentai dažnai pabrėžė, jog renkantis lokaciją svarbiausia yra žmogiškojo kapitalo
kompetencijų pasiūla bei miesto “gyvybingumas”, t.y. socialiniai, kultūriniai renginiai, laisvalaikio
pramogų pasiūla bei socialinė infrastruktūra.
Žvelgiant į ekonominės plėtros tendencijas Lietuvoje, išryškėja gamybos sektoriaus
potencialas Visagine. 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. Per pastaruosius 6 metus gamybos
sektoriuje net 46 įmonės įsikūrė regionuose lyginant tik su 37 įmonėmis, įsikūrusiomis
didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Įsikūrusios įmonės aktyviai plečiasi: nuo 2009 užsienio
kapitalo gamybos įmonių apyvarta padvigubėjo, išskirtinis augimas pastebimas inžinerijos
industrijoje. Tuo tarpu Visaginas gamybos sektoriaus įmonėms, be darbo jėgos kompetencijų iš
VTVPMC, gali pasiūlyti verslui palankią infrastruktūrą. Visaginas tinkamas gamybinėms įmonėms
įsikurti, nes elektros galios kiekiai yra pakankami. Mažiau nei 1 km nuo Smart Park teritorijos yra
transformatorių pastotė „Visaginas“, kurioje yra 21700 kW laisvos galios. 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.
Tačiau būtent greitis - ar investuotojas gali įsikurti lokacijoje per 6 mėn. laikotarpį - yra
vienas svarbiausių aspektų lemiančių investuotojo pasirinkimą. Nepaisant didelio kiekio
nebenaudojamų patalpų, Visaginas šiuo metu neturi gamybos sektoriaus verslui prieinamų
naudotis kokybiškų pastatų. kad investuotojas galėtų įsikurti teritorijoje greitai. IAE turimi
nenaudojamų sandėliavimui ir gamybai tinkami pastatai yra sanitarinėje apsaugos zonoje (SAZ),
už SAZ esantis pastatas šiuo metu naudojamas apie 10 proc. pajėgumu šilumvežių laikymui.
Smart Park nuspręsta statyti biuro pastatą, nors Investuok Lietuvoje manymu, pritraukti
inovatyvias paslaugų įmones į Visaginą yra mažai tikėtina.

Priemonių planas - iššūkiams spręsti
Išsiaiškinus, kur link Visaginas turėtų vystytis, reikia atlikti pirmuosius žingsnius link realių
pokyčių. Esamos situacijos analizė ir investuotojų apklausa išryškino kelias sritis, kuriose reikia
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permainų:
investicijų
pritraukimo
sistema,
bendradarbiavimas,
komunikacija,
infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai. Pateiktame priemonių plane kiekvienoje srityje įvardintos
konkrečios priemonės ir veiksmai, kuriuos reikia atlikti, atsakinga institucija ir laikas, iki kada
turėtų būti padarytas pirmas žingsnis.
Nors ne visos atsakingos organizacijos yra pavaldžios Visagino savivaldybei, tačiau
savivaldybė turėtų siekti mobilizuoti ir motyvuoti reikalingas institucijas, kad būtų įgyvendintos
visos reikalingos priemonės. IAE ir VTVPMC į kai kuriuos veiksmus yra įtrauktos kaip pagrindinės
jas įgyvendinačios institucijos. Pasak, VTVPMC šiame plane pristatytos priemonės atitinka jų
strategiją, tad sutelkus jėgas kartu su savivaldybe galima būtų pasiekti dar geresnių rezultatų.
Tuo tarpu IAE taip pat jau yra įsivardinusi priemonių, kurios yra nurodytos šiame plane, poreikį,
tačiau, kadangi pokyčio reikia nacionaliniu lygmeniu, būtinas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Visagino savivaldybė turėtų užimti koordinuojančios, tarpininkaujančios ir skatinančios pokyčius
institucijos vaidmenį.
Dalies priemonių poveikis bus pastebimas ilgalaikėje perspektyvoje, kitų poveikis bus
matomas artimesnėje ateityje. Kitaip tariant, vienos bus formuojančios ateitį ir padedančios
įgyvendinti strateginius tikslus, kitos, siekiančios čia ir dabar reikalingų pokyčių.
Trumpai pristatome kiekvienos iš priemonių grupės argumentaciją ir motyvaciją. Šiuo
metu Visagino savivaldybei reikia proaktyviai pritraukinėti investicijas, todėl reikalinga investicijų
pritraukimo sistema. Kadangi šiuo metu Visagino savivaldybėje nėra pakankamai žmogiškųjų
išteklių, kurie galėtų kompetetingai dirbti pritraukiant investicijas, manome, kad prasminga
išnaudoti jau sukauptas investicijų pritraukimo žinias ir kompetencijas. Todėl siūlome perduoti
visas užklausas Investuok Lietuvoje, kad jie išsiaiškintų investuotojų poreikius, suteiktų reikiamą
pradinę informaciją, vėliau įtraukiant į procesą savivaldybę. Investuok Lietuvoje turėdama
naujausius duomenis apie Visagino savivaldybę ne tik galės reaguoti į jau atėjusias užklausas,
bet proaktyviai siūlyti Visaginą investuotojams bendrai susidomėjusiems Lietuva. Būtent dėl to
Investuok Lietuvoje (toliau - IL) reikia turėti naujausią faktinę informaciją ir nekilnojamo turto
pasiūlymus, todėl siūlome savivaldybei du kartus per metus atnaujinti informaciją ir ja pasidalinti
su IL. Tuo tarpu Visagino savivaldybės darbuotojai taip pat bus ugdomi paruošti reikalingą
investuotojams informaciją ir patobulinę anglų kalbos žinias, gebės kontaktuoti su užsienio
investuotojais.
Užsienio investuotojų apklausa atskleidė, kad dažnai investuotojai pasirenka lokaciją dėl
asmeninių vietinių kontaktų, todėl siūlome išvystyti visaginiečių profesionalų, išeivių iš savo
gimtojo miesto alumni klubą. Jie užsienyje ir Lietuvoje dalintųsi patrauklia faktine informacija ir
siektų sudominti potencialius investuotojus.
Bendraujant su investuotojais labiausiai išryškėjo žmogiškojo kapitalo poreikis, todėl
būtina skatinti jo kompetencijų didinimą. Visų pirma, kaip vienas iš didžiausių konkurencinių
Visagino pranašumų yra VTVPMC, todėl būtina jį išnaudoti didinant miesto patrauklumą. Siūlome
skatinti verslo ir VTVPMC bendradarbiavimą ir koreguoti programas pagal investuotojų, verslo
poreikius. Visaginas kaip savo strateginę kryptį nusimatė energetikos sektoriaus vystymą ir šios
srities kompetencijų telkimą mieste, todėl siekiant ugdyti šias kompetencijas, siūlome išsiaiškinti,
kokių konkrečiai įgūdžių reikia energetikos kompanijoms ir pagal tai pakoreguoti VTVPMC
mokymo programas. Kadangi įmonės įvardino, kad joms itin svarbu mokymo įstaigų lankstumas,
siūlome, kad esant poreikiui profesinis centras taptų mobilus ir sutiktų aktualią medžiagą išdėstyti
Visagine įsikūrusios įmonės viduje.
Kaip vienas iš žmogiškojo kapitalo neigiamų aspektų buvo įvardintas kompetetingų
gamybos srities profesionalų trūkumas, esamą situaciją manoma, kad lėmė gamybinių profesijų
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nepatrauklumas. Siūlome paruošti komunikacijos strategiją, kaip pritraukti kuo daugiau studentų į
gamybos srities specialybes ne tik iš Visagino, bet ir iš visos Lietuvos. VTVPMC šiame kontekste
pateikiamas kaip vienas iš geriausių pasirinkimų.
Siekiant kurti draugišką verslui aplinką, svarbu bendradarbiauti su verslu, todėl yra
numatytos priemonės skatinti bendradarbiavimą. Reguliarūs susitikimai su verslu padėtų
išsiaiškinti verslo poreikius ir proaktyviai į juos reaguoti, todėl siūlome organizuoti susitikimus su
Visagino verslo įmonėmis kartą į ketvirtį. Siekiant, kad susitikimai tikrai būtų naudingi ir padėtų
gerinti verslo aplinką, siūlome vertinti Visagino miesto savivaldybės darbą ir miesto draugiškumą
verslui. Vertinimas padės stebėti verslo aplinkos situaciją, pasiektus rezultatus, užsibrėžti tikslus
ir motyvuotai jų siekti.
Atsižvelgiant į nusimatytą strateginę kryptį, Visaginas turi proaktyviai telkti energetikos
srities kompetencijas ir didinti savo, kaip energetikos kompetencijų centro vardo žinomumą.
Siūlome kasmet rengti energetikos konferenciją, kuri suburtų energetikos sektoriaus
suinteresuotas šalis. Ši konferencija turėtų tapti atvira energetikos sektoriaus bendradarbiavimą
fasilituojanti platforma. Siekiant skatinti verslumą energetikos srityje, siūlome kartu su Lietuvos
Energija Visagine organizuoti energetikos startuolių verslo dirbtuves (hackaton’as), kurios padėtų
pagrindą bendradarbiavimui tarp Visagino ir Lietuvos Energijos įkurto inovacijų fondo, skirto
finansuoti startuolius energetikos srityje. Kadangi didžiausias energetikos potencialas sukauptas
VTVPMC, siūlome daryti dirbtuves su studentais ir mokiniais iš VTVPMC taip skatinant verslumą
ir keliant jų kompetencijas energetikos srityje.
Žmogiškojo kapitalo ir greito įsikūrimo derinys padidina investuotojų pritraukimo tikimybę,
todėl būtina investuoti į reikalingos infrastruktūros sukūrimą. Investuotojai sutinka, kad įsikūrimo
greitis svarstant tarp kelių lokacijų gali būti lemiamas veiksnys. Nors investuotojai teigia, kad
kartais geriau apsimoka statyti naujus pastatus, bet įsikūrimui svarbu, kad pradinės investicijos
nebūtų didelės. Iš pradžių investuotojas bijo rizikuoti ir pirkti pastatą, todėl ieško tinkamų nuomai
patalpų. Investuotojai pabrėžė, kad multifunkciniai pastatai pagreitintų įsikūrimo procesą.
Visagine yra keli tinkami gamybai pastatai, tačiau dalis jų priklauso privatiems savininkams, kiti IAE. IAE sanitarinėje zonoje yra keletas tinkamų pastatų. Geriausios būklės pastatai, sumažinus
SAZ ribojimus, galėtų būti siūlomi potencialiems investuotojams gamybos srityje. Dabar AE
sanitarinėje apsaugos zonoje vykdomų ar galimų vykdyti veiklų rūšys yra ribojamos.
Kadangi buvo apsispręsta statyti biuro pastatą (Smart Park), būtina nutarti dėl šio veiklos
vystymo krypties šiame pastate. Siūlome atlikti išsamią verslo poreikių apklausą dėl potencialių
Smart Park veiklų krypties. Atlikus Utenos regiono užsienio investuotojų ir Energetikos kompanijų
poreikių apklausas, biuro pastatų poreikis neišryškėjo, todėl ir potenciali Smart Park plėtros
kryptis negalėjo būti aptarta.
Savivaldybei priklauso buvęs IAE mokymo centras prie Baltojo ežero, kuris šiuo metu
neteikia jokios pridėtinės vertės. Šio pastato valdymo perdavimas privačiam verslui Visagino
savivaldybei sutaupytų pastato išlaikymo išlaidas ir be savivaldybės investicijų, privatus sektorius
atnaujintų esamą infrastruktūrą, kurtų naujas darbo vietas bei naują turizmo traukos centrą.
Investuotojų apklausa parodė, kad apie Visaginą itin trūksta informacijos: net aplink
įsikūrę verslai nežino apie Visagino pranašumas ir sieja miestą tik su IAE. Todėl būtina pristatyti
Visaginą akcentuojant jo vertės pasiūlymus. Analizė leido išskirti Visagino konkurencinį
pranašumą, todėl siūloma komunikuojant apie miestą remtis išgrynintomis žinutėmis. Tikslinga
komunikacija per tam tikrą laiką leis sukurti Visagino įvaizdį, kuris padės pritraukti ne tik
investicijas, bet ir žmogiškąjį kapitalą. Visaginas turi komunikuoti ne tik apie savo turimus
pranašumus, bet taip pat kurti naujus komunikacijai imlius projektus ir taip didinti miesto
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žinomumą.
Įgyvendinus priemonių planą, Visaginas pritraukia užsienio investicijos gamybos srityje ir
tampa pramonės miestu. Ilgalaikėje perspektyvoje galima energetikos pakraipa, kadangi
investavus į VTVPMC mokymo programų tobulinimą ir viešinimą, Visaginas įtvirtina savo
pozicijas kaip profesinis energetikos kompetencijų centras. Siekiant sudaryti geras gyvenimo
sąlygas darbuotojams ir pritraukti žmogiškąjį kapitalą išnaudojami šalia esantys potencialūs
turistiniai traukos objektai, tokie kaip IAE muziejus, mokymo centras prie Baltojo ežero, tapęs
rekreacine zona. Taip pat nustatoma teritorija gyvenamųjų namų plėtrai taip gerinant gyvenimo
sąlygas naujakuriams. Visaginas tampa gyventojams, aplinkai ir verslui draugišku pramonės
miestu.
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Priemonių planas Visagino investicinės aplinkos gerinimui

KĄ? (darom)

KAIP? (veikiam)

KAS? (atsakingas)

KADA? (rezultatai)

Investicijų
pritraukimo sistema

1. Komunikacija su investuotojais - Investuok
Lietuvoje kompetencija. Potencialiam investuotojui
susisiekus su savivaldybe, užklausa persiunčiama
Investuok
Lietuvoje
regionų
komandai
(emilis.ruzele@investlithuania.com;
rugile.andziukeviciute@investlithuania.com).
Savivaldybės darbuotojai įsipareigoja gavę užklausą
per 24 val. persiųsti ją Investuok Lietuvoje
darbuotojams. Investuok Lietuvoje atsako į užklausą ir
esant poreikiui įtraukti savivaldybę į komunikaciją. Visi
savivaldybės darbuotojai yra informuojami apie šią
praktiką.

Visagino miesto
savivaldybė
(Strateginio planavimo
ir investicijų valdymo
skyrius)

Praktika įsigalioja
nuo priemonių
plano patvirtinimo
dienos

2. Anglų kalbos mokėjimas. Paskirti bent vieną
darbuotoją savivaldybės strateginio planavimo ir
investicijų valdymo skyriuje, kuris turėtų bent B2 lygio
anglų kalbos žinias ir prireikus galėtų komunikuoti su
investuotojais.
3. Investicinės

aplinkos

informacijos

info@investlithuania.com | www.investlithuania.com
Tel +370 5 2345678 | Fax +370 5 2120160 | Jogailos St. 4, LT-01116 Vilnius, Lithuania

Visagino miesto
Patvirtinus
savivaldybė
(Strateginio planavimo priemonių planą
ir investicijų valdymo
skyrius)

valdymas. Visagino miesto

Iki sausio 31 dienos,

Savivaldybė įsipareigoja du kartus į metus (iki sausio
31 d. / birželio 31 d.) atnaujinti faktinę informaciją apie
investicinę aplinką Visagine (priedas nr.1). Informaciją
kaupia Visagino strateginio planavimo ir investicijų
valdymo skyrius ir perduoda Investuok Lietuvoje
regionų komandai, kuri naudoja ją miesto pristatymui.
4. Nekilnojamo turto pasiūlymai. Pagal Investuok
Lietuvoje pateiktus investicinių paketų pavyzdžius,
kuriami nauji (proaktyviai ieškoma tinkamų pastatų)
arba atnaujinami esantys nekilnojamo turto objektų
pasiūlymai
investuotojams,
pasikeitus
objektų
situacijai (Priedas nr.2).
5. Visagino alumni klubas. Suburiamas profesionalų
visaginiečių, išeivių iš savo gimtojo miesto alumni
klubas, kurio nariai būtų paskirti savo miesto
ambasadoriais ir skatinami pritraukti investicijas.
Jiems būtų pristatomas konkretus miesto vertės
pasiūlymas (priedas nr.3), kuriuo jie proaktyviai
dalintųsi Lietuvoje ir užsienyje. Įgyvendinimui siūloma
pasitelkti
cityalumni
platformą
(http://www.cityalumni.lt).
Pradžioje
paskelbiama
internetinė registracija į alumni klubą per turimus
kanalus (Facebook, vietinės ir nacionalinės jaunimo
organizacijos,
city
alumni
Facebook),
suorganizuojamas
pirmasis
susitikimas,
nusprendžiama dėl veiklos, susitikimų reguliarumo,
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savivaldybė
2017
(Strateginio planavimo
ir investicijų valdymo
skyrius)

Iki sausio 31 dienos,
2017
Visagino miesto
savivaldybė
(Strateginio planavimo
ir investicijų valdymo
skyrius)

Visagino jaunimo
reikalų tarybos nariai,
Visagino jaunimo
organizacijų
asociacija „Apskritas
stalas“, Visagino
visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjunga,
Visagino jaunimo
sąjunga

Iki vasario pab.,
2017

pozicijų. Savivaldybė įsipareigoja bendradarbiauti su
klubu
suteikiant
reikiamą
paramą
(patalpas
renginiams, komunikaciją, informaciją apie Visaginą).
Kartą per metus savivaldybė kartu su alumni klubu
organizuoja alumni renginį siekiant suburti išeivius iš
Visagino spręsti miestui aktualius iššūkius. Sėkmingas
pirmojo renginio pavyzdys gali būti “Kas po to”
konferencija, kurios metu jauni išeiviai iš savo gimtojo
miesto Gargždų dalinosi savo patirtimis su
moksleiviais kaip pasirinkti teisingą profesinę sritį po
mokyklos. Šis renginys atlieptų žmogiškojo kapitalo
kompetencijų iššūkį Visagine (apie “Kas Po To”:
http://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/7750-kaspo-to-gargzd-moksleiviai-ateities-issukius-pasitiksdrasiau-fotogalerija ).

Žmogiškasis
kapitalas

1. Viešasis transportas. Savivaldybė siekdama kurti Visagino miesto
patrauklią verslo aplinką įsipareigoja atsižvelgti į verslo savivaldybė
poreikius ir organizuot viešąjį transportą, t.y. priderinti
viešojo transporto grafikus pagal didžiųjų kompanijų
darbuotojų poreikius/ įvesti naują maršrutą/ inicijuoti
tarpmiestinių maršrutų grafikų pakeitimus.

Po pirmojo
susitikimo su
verslininkais jiems
įvardinus šį poreikį.

2. Verslo ir VTVPMC bendradarbiavimas.

Iki rugsėjo mėn.,

info@investlithuania.com | www.investlithuania.com
Tel +370 5 2345678 | Fax +370 5 2120160 | Jogailos St. 4, LT-01116 Vilnius, Lithuania

Visagino technologijų
ir verslo mokymo

centras (VTVPMC)

2017.

a. Mokymo programos pagal verslo poreikį. Investuok
Lietuvoje ir savivaldybė glaudžiai bendradarbiauja su
profesiniu centru iškilus naujo investuotojo poreikiui
paruošti naujas specialybes arba pakoreguoti esamų
specialybių turinį. Savivaldybė informuoja VTVPMC
apie investuotojo įvardintą kompetencijų trūkumą
Visagine. Profesinis centras įsipareigoja sukurti naują
modulį per 2 mėn., programą per 2 metus pagal
įvardintus investuotojo poreikius.
b. Lankstumas. Profesinis centras tampa mobilus ir
sutinka esant poreikiui aktualią medžiagą išdėstyti
Visagine įsikūrusios įmonės viduje.
3. Visaginas - (profesinis) energetikos kompetencijų
VTVPMC
centras. Siekiant ugdyti kompetencijas energetikos
sektoriui:
a. Atliekama detali energetikos sektoriaus įmonių
apklausa siekiant išsiaiškinti, kokie yra pagrindiniai
darbuotojų kompetencijų poreikiai.
b. Suorganizuotas think-tank (iš VTVPMC ir verslo
įmonių atstovų sudaryta komisija energetikos
kompetencijų trūkumo problemai spręsti), kuriame
išgryninamos apklausos išvados. Sutariama, kokius
pagrindinius mokymo programų pakeitimus įgyvendins
Visagino profesinis centras.
c. Sudaromos naujos ar atnaujinamos esančios mokymo
programos VTVPMC pagal energetikos sektoriaus
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Iki balandžio mėn.,
2017.

įmonių poreikius.
4. Didinamas gamybinių profesijų patrauklumas.
Paruošiama komunikacijos strategija kaip pritraukti Visagino miesto
kuo daugiau studentų į gamybos srities specialybes savivaldybė, VTVPMC
(pvz.: mechanikai, elektrotechnikos specialistai,
mašinų pramonės specialistai, inžinieriai, technikai) ne
tik iš Visagino, bet ir iš visos Lietuvos. VTVPMC šiame
kontekste pateikiamas kaip vienas iš geriausių
pasirinkimų. Komunikuojant gamybinių profesijų
patrauklumą
skelbiami
VTVPMC
laimėjimai,
pranašumas prieš kitas profesines mokyklas, interviu
su VTVPMC direktoriumi, inicijuojami straipsniai apie
absolventų sėkmės istorijas, inicijuojami interviu su
darbdaviais apie gamybinių profesijų poreikį, kalbinami
švietimo specialistai apie ateities perspektyvas ir kita.
Bendradarbiavimas
1. Verslo apklausos. Savivaldybė tampa draugiška Visagino miesto
verslui ir siekiant užtikrinti bendradarbiavimo su verslu savivaldybė
kokybę kas pusmetį atlieka savivaldybės vertinimo
apklausas, kur verslas anonimiškai įvardina teigiamas
ir neigiamas bendradarbiavimo su savivaldybe puses
ir savivaldybės draugiškumo verslui lygį. Siūloma
rengti internetinę apklausą ją siunčiant visiems
Visagine veikiančių įmonių vadovams. Pateikiamas
apklausos pavyzdys - priedas nr.4.
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Pirmoji apklausa
atliekama iki vasario
28 dienos.

2. Susitikimai su įmonėmis. Savivaldybė įsipareigoja Visagino miesto
organizuoti susitikimus su Visagino verslo įmonėmis savivaldybė
kartą į ketvirtį (vasario, gegužės, rugpjūčio, lapkričio
mėnesių
pirmosiomis
savaitėmis).
Siekiant
konstruktyvaus dialogo, susitikimai vyksta pagal iš
anksto suplanuotą darbotvarkę. Susitikimai rengiami
kaskart skirtingos įmonės patalpose taip siekiant
skatinti mokymąsi vieni iš kitų ir mažinti savivaldybės
atitrūkimą nuo verslo. Į šiuos susitikimus kviečiamas
dalyvauti ir VTVPMC, kad išsiaiškintų verslo poreikius
edukacijos atžvilgiu. Galimos dienotvarkės temos:
specialistų poreikis, infrastruktūra (socialinė, pastatų,
susisiekimo, komunikacijos), bendros iniciatyvos,
konsultacijos
dėl
naujai
rengiamų
projektų
naudingumo.
3. Energetikos
konferencija.
Kasmet
rengiama Visagino miesto
energetikos konferencija, suburianti energetikos savivaldybė
sektoriaus suinteresuotas šalis (viešasis sektorius,
privataus verslo įmonės, mokslo įstaigos, studentai,
energetikos profesionalai, energetikos sektoriaus
asociacijos). Ši konferencija tampa atvira energetikos
sektoriaus bendradarbiavimą fasilituojanti platforma.
Kviečiami užsienio pranešėjai, kurie yra energetikos
srities profesionalai. Konferencijos vyksta įvairiomis
aktualiomis energetikos sektoriaus plėtros temomis:
žalioji energetika; išmanieji (Smart) miestai, sistemos
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Pirmasis susitikimas
vasario pirmąją
savaitę, 2017.

Birželis (2017)

ir įrenginiai; elektros energijos tiekimo infrastruktūra ir
saugumas,
atsinaujinančių
išteklių
gamybos
ekologiškumas, demokratija ir privataus sektoriaus
dalyvavimas Lietuvos energetikos sektoriuje ir pan.
4. Energetikos verslo dirbtuvės. Kartu su Lietuvos
Energija Visagine organizuojamos energetikos
startuolių verslo dirbtuvės (hackaton’as), kurios padėtų
pagrindą bendradarbiavimui tarp Visagino ir Lietuvos
Energijos įkurto inovacijų fondo, skirto finansuoti
startuolius energetikos srityje. Kadangi didžiausias
energetikos potencialas sukauptas VTVPMC, siūlome
daryti dirbtuves su studentais ir mokiniais iš VTVPMC
taip skatinant verlsumą ir keliant jų kompetencijas
energetikos srityje. Kontaktai bendradarbiavimui
užmegzti:
r.ribaciauskaite@verslilietuva.lt
ir
u.zasimauskas@verslilietuva.lt
(Versli
Lietuva),
simonas.bulota@le.lt (Lietuvos Energija).

Infrastruktūra

1. IAE pastatai
a. Pakeistas sanitarinės apsaugos zonos ribojimas.
Dabar AE sanitarinėje apsaugos zonoje vykdomų ar
galimų vykdyti veiklų rūšys yra ribojamos. IAE
patikėjimo teise valdo 834 pastatus ir statinius, iš kurių
trečdalis
yra
nebenaudojami
(priklauso
1-ai
kategorijai). Geriausios būklės pastatai, sumažinus
SAZ ribojimus, galėtų būti siūlomi potencialiems
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Visagino miesto
savivaldybė, Lietuvos
Energija, Versli
Lietuva, Visagino
jaunimo organizacijų
asociacija „Apskritas
stalas“, VTVPMC

Balandis (2017)

Investuok Lietuvoje
(IAG (Investicinės
palinkos gerinimo
grupė); IAE (statybos
ir infrastruktūros

Įstatymo projekto
pakeitimas
patvirtintas iki 2017
kovo mėn.

investuotojams gamybos srityje. Todėl įgyvendinant šį valdymo skyrius)
punktą, Investuok Lietuvoje (IAG skyrius) ir IAE
(statybos ir infrastruktūroos valdymo skyrius)
prisideda, kad pakeitus LR Įstatymą dėl specialiųjų
žemės
panaudojimo
sąlygų
būtų
sumažinta
biurokratinė našta verslui gaunant ūkinės veiklos SAZ
leidimą.
b. Atlaisvinta
šilumvežių
vagonų
laikymo
infrastruktūra. Vienintelis už SAZ ribų esantis IAE
pastatas, kuris būtų tinkamas investuotojams, šiuo
metu yra užimtas šilumvežių laikymui. Pastato
panaudojimas neefektyvus (išnaudojama tik 10-15
proc.
infrastruktūros
potencialo):
šilumvežiai
naudojami ne daugiau nei kartą per mėnesį, o jų
mėnesinis išlaikymas (komunaliniai, darbuotojai,
priežiūra) yra žymiai didesnis nei rinkos kaina už
reikiamą mėnesinę paslaugą. Siūloma siekiant
atlaisvinti potencialiems investuotojams tinkamą
gamybai pastatą (“Šilumvežių vagonų depas, dvi
stovėjimo vietos” ir “Uždaras lokomotyvo parengimo ir
419 pastato vagonų apžiūros punktas”), pirkti šiuo
metu reikalingas geležinkelio paslaugas iš Lietuvos
Geležinkelių.
2. IAE mokymo centro prie Baltojo ežero investicinis Visagino miesto
paketas. Sudaromas buvusio IAE mokymo centro prie savivaldybė
Baltojo ežero investicinis paketas ir skelbiama vieša
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Vieša apklausa
atliekama iki sausio

apklausa, kokiomis sąlygomis verslas perimtų jį
valdyti. Šio pastato valdymo perdavimas privačiam
verslui Visagino savivaldybei sutaupytų pastato
išlaikymo išlaidas ir be savivaldybės investicijų,
privatus sektorius atnaujintų esamą infrastruktūrą,
kurtų naujas darbo vietas bei naują turizmo traukos
centrą.
3. Verslo poreikių apklausa dėl Smart Park. Kadangi Visagino miesto
buvo apsispręsta statyti biuro pastatą, būtina nutarti savivaldybė
dėl šio veiklos vystymo krypties šiame pastate.
Siūlome atlikti išsamią verslo poreikių apklausą dėl
potencialių Smart Park veiklų krypties. Atlikus Utenos
regiono užsienio investuotojų ir Energetikos kompanijų
poreikių apklausas, biuro pastatų poreikis neišryškėjo,
todėl ir potenciali Smart Park plėtros kryptis negalėjo
būti aptarta.
Utenos apskrities užsienio
analizės rezultatai:

investuotojų

kokybinės

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2016/06/Utenosapskrities-u%C5%BEsienio-investuotoj%C5%B3kokybin%C4%97s-analiz%C4%97srezultatai_2016.pdf
Energetikos

sektoriaus

įmonių

poreikių
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apklausos

31 d., 2017.

Apklausa atliekama
iki vasario 28 d.,
2017.

apibendrinimas:
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2016/06/Energetikossektoriaus-%C4%AFmoni%C5%B3apklausa_2016.pdf
Komunikacija

1. Vieninga komunikacija. Sudaromas komunikacinis Visagino miesto
paketas (5-10 punktų), skirtas bendrai pristatyti savivaldybė
Visaginą įvairiuose kontekstuose. Visos organizacijos
akcentuoja tuos pačius Visagino vertės pasiūlymo
aspektus. Galimos komunikacinės žinutės pateikiamos
priede nr. 3.
2. Visagino miesto įvaizdžio kūrimas. Lietuvos rinkoje
įgyvendinti komunikacijai imlius projektus didinant
miesto žinomumą ir griaunant mitus dėl IAE keliamos
grėsmės Visagino saugumui, nes šie mitai itin
nepalankūs
verslui.
Pasitelkiant
profesionalios
komunikacijos agentūros paslaugas, paruošiama ir
įgyvendinama komunikacijos strategija. Pagrindinės
komunikacijos kryptys:
a. Vurban. Unikalių sprendimų įgyvendinimas Visagine,
kurie didintų miesto išskirtinumą tarp kitų Lietuvos
regionų. Pavyzdžiui: atominės elektrinės muziejus,
nestandartiniai
urbanistiniai
sprendimai
sukurti
bendradarbiaujant su menininkais, kuriami nauji
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Iki kovo mėn., 2017.

traukos objektai, organizuojami kultūros renginiai.
b. Vsmart. Visaginas nori tapti eksperimentiniu ir smart
miestu, todėl kviečiami inovacijų kūrėjai įgyvendinti
savo projektus mieste, savivaldybė įsipareigotų pirkti
jų paslaugas. Taip pat Visaginas turi pasiūlyti tai, ko
nesiūlo kiti miestai: tarkim, galimybė išbandyti dronus
ir laisvai juos valdyti virš miesto zonos.
c. Vpro. Profesinis centras akcentuojamas kaip
stipriausia Visagino savybė visoje komunikacijoje.
Centrui padedama visais aktualiais klausimais.
d. Venergy.
Sudaromas
komunikacijos
planas,
pristatantis Visaginą kaip (profesinį) energetikos
kompetencijų centrą. Komunkacijos temos: IAE
ruošiamas konsultacinis branduolys; profesinio centro
veikla ir nauda energetikos sektoriui; renginiai
energetikos tema.
e. Vlive. Komunikacija Visagino gyvenimo kokybės
tema: kultūra, socialinė infrastruktūra, laisvalaikis.
3. V for Visaginas. Proaktyvi ir reguliari komunikacija
facebook/e apie gyvenimo Visagine privalumus,
renginius ir kitą aktualią informaciją.
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Priedas nr.1 Visagino investicinės aplinkos faktinė informacija:
Žmogiškasis kapitalas
Gyventojų skaičius
Darbingo amžiaus žmonių skaičius
Bedarbiai (laisva kvalifikuota darbo jėga/laisva nekvalifikuota darbo jėga)
Dirbančiųjų Visagino gyventojų turimos kvalifikacijos gamybos srityje ir jų atlyginimai
Prognozės (Kaip keitėsi žmogiškojo kapitalo išteklių statistika? Kaip gali keistis ateityje?)
Visagino profesinis mokymo centras
Bendras metinis besimokančių studentų skaičius
Metinis studentų skaičius pagal mokymo programas
Prognozės (Kokių profesijų poreikis iškils? Kokios profesijos bus populiariausios artimoje ateityje? Kaip keisis mokinių
pasirinkimai programų atžvilgiu? Kaip keisis baigusių studentų kiekis?)
Ekonominiai rodikliai
Utenos apskrities BVP
Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal sektorių
Metinis TUI (tiesioginės užsienio investicijos) vienam gyventojui
Pagrindiniai pramonės sektoriai pagal dirbančiųjų skaičių:
Didmeninė ir mažmeninė prekyba –
Apdirbamoji gamyba –
Transportas ir saugojimas
Statyba –
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Nekilnojamojo turto operacijos - ir kt.
Pagrindiniai pramonės sektoriai pagal metinę apyvartą:
Didmeninė ir mažmeninė prekyba – %
Apdirbamoji gamyba – %
Statyba – %
Transportas ir saugojimas – %
Nekilnojamas turtas ir nuoma – %
Didžiausios Visagino įmonės (privačios ir valstybinės) (>40žmonių)
Darbuotojų skaičius
Metinė apyvarta
Vidutinis darbo užmokestis (eur. bruto) /
Nekilnojamo turto kaina
Gamybos paskirties žemės kaina (eur/a)
Gamybinių patalpų kaina (eur/kv.m)
Gyvenamųjų patalpų kaina (eur/kv.m)
Biuro patalpų kaina (eur/kv.m)
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Priedas nr.2: Investiciniai paketai
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Priedas nr.3:
Komunikacinės žinutės:
1. Visaginas tarpkultūrinis miestas, kuriame gyvena 43 skirtingų etninių grupių atstovų, pvz. rusai, baltarusai, ukrainiečiai
ir tt. Dauguma gyventojų kalba bent dvejomis užsienio kalbomis.
2. VTVPMC - profesinių mokyklų lyderė Lietuvoje. VTVPMC profesinių mokyklų reitinge pagal mokinių profesinius
pasiekimus užiima pirmą vietą. VTVPMC studentai užima prizines vietas suvirintojų, mechatronikų, IT specialistų
meistriškumo konkursuose.
3. Švietimas: neformalusis ugdymas karaliauja Visagine. Visagine itin aktyvus neformalus švietimas, didžioji dalis vaikų
lanko po kelis būrelius dėl prieinamos kainos (iki 13 eur/mėn.) ir mažų atstumų. 99% vaikų lanko bent vieną būrelį. 2014
m. būrelius lankė 2694 vaikai ir jaunuoliai. 2015 metais Vilniuje į valstybinius darželius negalėjo patekti 7 tūkst. vaikų,
tuo tarpu Visagino darželiuose nuolat yra laisvų vietų.
4. Visaginas tinkamas gamybinėms įmonėms įsikurti. Visų pirma, elektros galios kiekiai yra pakankami. <1 km nuo
Smart Park teritorijos yra transformatorių pastotė „Visaginas“, kurioje yra 21700 kW laisvos galios. Antra, 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.
5. Žemės ir butų kaina Visagine ženkliai pigesnė nei kitoje Lietuvos dalyje. Butų nuoma Visagine 16 kartų pigesnė nei
Vilniuje. Visagine 50 kv.m. butą galima įsigyti už 6 000 eur. 1 kv.m. gyvenamajame name kainuoja nuo 100 iki 250 eur. 2
kambarių nuoma Visagine kainuoja nuo 30 iki 60 eur/mėn.
Priedas nr.4: Visagino savivaldybės vertinimas
Visagino savivaldybės vertinimas skalėje nuo 1 iki 5:
Visagino savivaldybės draugiškumas verslui
Visagino savivaldybės proaktyvumas padedant verslui
Visagino savivaldybės atvirumas verslo pasiūlymams/patarimams
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Visagino savivaldybės skaidrumas
Visagino savivaldybės komunikacija apie miestą
Visagino savivaldybės darbuotojų kompetencijos
Visagino savivaldybės įgyvendinamų projektų teigiama įtaka verslo aplinkos gerinimui
Reikalingos darbo jėgos paruošimas Visagino savivaldybėje
Greitis: greita reakcija į verslo poreikius

Jei turite konkrečių komentarų apie Visagino savivaldybės veiklą ar patarimų, kaip ją gerinti, prašome pasidalinti:
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Šaltiniai

Visagino investicinės aplinkos apžvalga: http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2016/06/Visagino-investicin%C4%97s-aplinkosap%C5%BEvalga-2016-3.pdf
Gamybos infrastruktūros poreikis Visagine: http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2016/06/Gamybos-infrastrukt%C5%ABrosporeikis-Visagine.pdfc
Utenos apskrities užsienio investuotojų kokybinės analizės rezultatai: http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2016/06/Utenosapskrities-u%C5%BEsienio-investuotoj%C5%B3-kokybin%C4%97s-analiz%C4%97s-rezultatai_2016.pdf
Energetikos sektoriaus įmonių poreikių apklausos apibendrinimas: http://kurklt.lt/wpcontent/uploads/2016/06/Energetikos-sektoriaus-%C4%AFmoni%C5%B3-apklausa_2016.pdf
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