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Demografinė situacija
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VISAGINO DEMOGRAFINĖ SITUACIJA

Šaltinis: Visagino Savivaldybė, Visagino savivaldybės esamos socialinės ir ekonominės būklės analizė, 2015.
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19 630

43

Darbingo amžiaus 
gyventojų sk. 

Visagine gyvenančių 
skirtingų etninių grupių 
atstovų sk., pvz. rusai, 
balatarusai, 
ukrainiečiai ir tt.

Gyventojų sk. 2016 
metų pradžioje. 

Visaginas - Lietuvos multikultūrinis centras



Šaltinis: Visagino Savivaldybė, Visagino savivaldybės esamos socialinės ir ekonominės būklės analizė, 2015.
Lietuvos skatistikos departamentas, Gyventojų skaičius metų pradžioje, 2016.
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VISAGINO DEMOGRAFINĖ SITUACIJA

Visagino savivaldybėje gyventojų 
skaičius stabiliai mažėja. Realus 
gyventojų skaičius yra dar 
mažesnis: nemaža dalis gyventojų 
išvykę į užsienį lieka prisiregistravę 
gimtajame mieste.  

Jauni gyventojai emigruoja, tad 
gyventojų metų vidutinis amžius 
vis auga: 2010 m. pr. - 40, 2015 m. 
pr. - 48. Lietuvos vidurkis 2015 m. - 
42 metai.

Visaginas - sparčiai senstantis ir besitraukiantis miestas
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VISAGINO 
ŽMOGIŠKASIS 
KAPITALAS



Šaltinis: Darbo biržos duomenys, 2016.

12 768
1108

Darbingo amžiaus gyventojai

Šiuo metu laisva kvalifikuota 
darbo jėga

501 Šiuo metu laisva nekvalifikuota 
darbo jėga
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VISAGINO ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

Laisva darbo jėga pagal profesijas:
35 technologijų technikai
27 suvirintojai dujomis ir elektra
19 elektros mechanikai
16 elektros technikai
14 šaltkalviai
9 mechatronikai

Visagino darbo jėga vis dar turi techninių gebėjimų



Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016
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VISAGINO ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

2016 m. profesinio mokymo programas 
baigė 167 studentai.

Iš jų:
43 Suvirintojai  
26 Elektroninės leidybos maketuotojai
16 Elektros įrenginių elektromechanikai
13 Automatinių sistemų eksploatavimo 
mechatronikai
22 Apskaitininkai ir kasininkai
8 Pardavimų konsultantai
25 Virėjai 
5 Automobilių mechanikai
9 Apdailininkai (statybininkas) 

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 
(VTVPMC) - geriausių suvirintojų ir šaltkalvių kalvė
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VISAGINO ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016.

Papildoma info: VTVPMC mokiniai 6 metus iš eilės užėmė 1-ąją vietą mechatronikų meistriškumo konkurse. VTVPMC mokiniai „Suvirintojų meistriškumo konkurse 2015” užėmė dvi 1-as  ir dvi 2-as prizines vietas 
skirtingose kategorijose. IT specialistų profesinio meistriškumo konkurse 2014 ir 2015 metais VTVPMC mokiniai užėmė 1-as prizines vietas, 2016 - 2-ąją vietą. 8

VTVPMC studentai užima prizines vietas 
suvirintojų, mechatronikų, IT 
specialistų meistriškumo konkursuose. 
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Sudarytos bendradarbiavimo 
sutartys su įmonėmis dėl mokinių 
praktinio mokymo ir praktikos 
atlikimo.

Vieta, kurią užiima VTVPMC profesinių 
mokyklų reitinge pagal mokinių 
profesinius pasiekimus. Antroje vietoje 
esantis Alytaus profesinio rengimo 
centras surinko 41% mažiau balų.
 

Pasirašytos sutartys su įmonėmis 
(“Umaras”, “Intersurgical”, SIA “Axon 
cable” ,”Ignalinos atominė elektrinė”, 
“Visagino linija”) dėl darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
mokymų organizavimo.

VTVPMC - profesinių mokyklų lyderė Lietuvoje



VISAGINO ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016.

Papildoma info: VTVPMC įkurts elektros instaliacijos, elektros įrenginių, elektrotechnikos ir elektronikos, valdymo sistemų, elektrohidraulikos ir elektropneumatikos laboratorijos su naujausia įranga, taip pat veikia 
suvirinimo elektra, suvirinimo pusautomačiais, suvirinimo dujomis ir metalo apdirbimo dirbtuvės. 9

Nuo 2014 m. VTVPMC pradėjo veikti 
Energetikos sektorinio praktinio 
mokymo centras, į kurį buvo investuota 
apie 3 mln. eur. Juo gali naudotis ir taip 
gauti praktinių žinių ne tik studentai, bet ir 
įmonių darbuotojai, kurie nori kelti 
kvalifikaciją. 

VTVPMC veikia lanksčiai ir noriai atliepia 
paklausą ir įmonių poreikius, todėl esant 
poreikiui gali paruošti reikalingus 
specialistus.

VTVPMC įsikūręs vienintelis Lietuvoje Energetikos sektorinio 
praktinio mokymo centras



Darbuotojų sk.: 105
Esamos kompetencijos:
-dirbantys prie automatizuotos gamybos
-administracija
-fasuotojai 

Darbuotojų sk.: 60+ 
Esamos kompetencijos:
-programuotojai
-darbų vadovai
-inžinieriai
-mechatronikai
-derintojai (automatika)
-administracija
-elektros darbu montuotojai

BIS (Baltijos 
informacinės 
sistemos)

VISAGINO ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

Šaltinis: Kurk Lietuvai apklausa, 2016.

Veikla: 
-Elektrotechnika ir automatika 
-IAE statybos darbai 
-Programavimas

Veikla:
-maisto pusgaminių gamyba 

Kogus

10

Kompetencijos didžiausiose (>40 žm.) Visagino verslo įmonėse 



Darbuotojų sk.: 680
Esamos kompetencijos:
-automatikos specialistai
-staliai
-baldžiai
-šaltkalviai 
-elektrotechnikai 

Visagino linija

VISAGINO ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

Šaltinis: Kurk Lietuvai apklausa, 2016.

Veikla: 
-Gamina korpusinius baldus iš 
„korinės“ ir medžio drožlių 
plokštės, skirtų svetainei ir 
miegamajam, taip pat spintos ir 
lentynos. Gaminiai iš medienos 
drožlių plokščių gaminami 
faneruojant natūraliu medžio 
lukštu ir priklausomai nuo pirkėjų 
pageidavimų apdailinami 
įvairiomis spalvomis.

Veikla:
-Įvairios paskirties vėdinimo 
sistemų projektavimas, gaminimas 
ir montavimas; ortakių ir fasoninių 
detalių gaminimas; nestandartinių 
metalo gaminių ir detalių 
projektavimas ir gamyba.

Monrema
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Kompetencijos didžiausiose (>40 žm.) Visagino verslo įmonėse 

Darbuotojų sk.: 43
Esamos kompetencijos:
-statybininkai
-šaltkalviai
-suvirintojai



Visatex
Darbuotojų sk.: 584
Veikla: Siuvami vyriški kostiumai
Industrija: Tekstilė
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VISAGINO ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

Darbuotojų sk.: 58
Veikla: Metalų savybių ir cheminės sudėties nustatymas, 
metalografija, įrenginių metalo pažeidimų priežasčių 
nustatymas. Neardomieji bandymai įrangos ir vamzdynų 
montavimo metu.
Industrija: Chemijos industrija

Darbuotojų sk.: 60
Veikla: Industrinių ir gyvenamųjų pastatų statybos paslaugos
Industrija: Statybų industrija

Darbuotojų sk.: 43
Veikla: Projektavimo; saugumo analizės; poveikio aplinkai 
įvertinimo; techninės ir darbinės dokumentacijos paruošimo; 
įrangos parinkimo ir tiekimo; specialiosios įrangos gamybos; 
montavimo bei paleidimo-derinimo darbų; teorinio ir gamybinio 
personalo apmokymo; techninio aptarnavimo.
Industrija: Paslaugų, specializacija: gamyba

DEKRA Industrial

Visagino tiekimas ir 
statyba

Specialus 
montažas-NTP

Didžiausios (>40 žm.) Visagino verslo įmonės 

Šaltinis: Visa Lietuva informacija, 2016.



Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016.
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VISAGINO ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

Didelė dalis Visagino gyventojų nemoka 
valstybinės kalbos (81% Visagino gyventojų yra 
rusai, lenkai, ukrainiečiai ir kitų tautybių), todėl 
gali būti sudėtingiau įdarbinti į aukštesnio lygio 
pozicijas ar administracijoje, kur valstybinė 
kalba yra būtina.

13% Visagino technologijos ir verslo profesinio 
mokymo centro absolventų išvažiuoja dirbti į 
užsienį.

Didelė emigracija: per pastaruosius 14 metų 
(2001-2015) iš Visagino išvyko 31,82% žmonių. 

Gyventojų mobilumas: kadangi Visaginas 
jaunas miestas, gyventojai nesijaučia prisirišę 
prie miesto. 

Visaginas: miestas traukiasi, likę neįleidžia šaknų



R.Danisevičiaus nuotr.
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VISAGINO ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

Dėl Visagino miesto 
įvaizdžio nebuvimo 
arba kai kuriais 
atvejais žalingų su 
AE susijusių mitų, 
verslui sunkiau 
prisitraukti 
žmogiškąjį kapitalą, 
o kartais, tai 
apsunkina derybas 
su partneriais. 

Visagino įvaizdis - kliūtis verslui



3
IAE ŽMOGIŠKASIS 
KAPITALAS



Didelė dalis IAE darbuotojų atlieka palaikomąsias funkcijas 

Šaltinis: IAE http://www.iae.lt/static/failai/issilavinimas.pdf, 2016.

 

IAE dirba 2066 darbuotojai.

Universalios kompetencijos:

33 inžinieriai (inžinerinė inventarizacija, 
inžinerinė pagalba eksploatavimo nutraukimo 
procesams). 

35 IT specialistai.

69 veiklos, projektų administravimo specialistai.

130 patalpų, teritorijos ir transporto kelių 
priežiūros darbuotojai.

428 remonto/statybos darbų specialistai ir 
darbininkai.

434 įrangos, įrenginių, statinių, technologinių 
procesų valdymo darbuotojai.
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IAE ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

IAE DARBUOTOJŲ SUDĖTIS PAGAL IŠSILAVINIMĄ

43% darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą

http://www.iae.lt/static/failai/issilavinimas.pdf


Unikali IAE darbuotojų patirtis uždarant 
branduolinės energetikos objektą 
(BEO):

● Radioaktyvių atliekų tvarkymas. 
● Radiacinės saugos užtikrinimas ir 

monitoringas. 
● Išmontavimo ir dezaktyvacijos 

technologijos. 
● Projektavimas.
● SAR ir PAVA rengimas, BEO 

licencijavimas. 
● Projektų valdymas (Primavera, MS 

Project).
● Branduolinio kuro tvarkymas.
● Fizinė sauga.
● Radiologinis apibūdinimas.

Šaltinis: Kurk Lietuvai apklausa, 2016.
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IAE ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

BEO eksploatavimo nutraukimo 
konsultacinis centras

Projektų valdymo tarnyba (152 darbuotojai)   
siūlys savo paslaugas BEO eksploatavimo 
nutraukimo rinkoje po IAE uždarymo. 

IAE darbuotojai teiks konsultacines paslaugas



Visi darbuotojai kalba rusų kalba, tuo 
tarpu tik 15% moka anglų kalbą.

Šaltinis: Kurk Lietuvai apklausa, 2016.
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IAE ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS
Tik 15% IAE darbuotojų lietuvių kalba yra gimtoji



IAE darbuotojų amžiaus vidukirs sparčiai 
mažėja:
vidutinis IAE darbuotojų amžius - 51 m.
42% darbuotojų yra vyresni nei 55 m.  

DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIŲ

Šaltinis: Kurk Lietuvai apklausa, 2016.
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IAE ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

Personalo mažėjimas planuojamas 2022 
m., iškrovus panaudotą branduolinį kurą iš 
blokų ir patalpinus jį naujoje saugykloje.

Atsilaisvins šių sričių specialistai: 
mechanikos, automatikos, branduolinio 
kuro bei administravimo. 

Tačiau:
● bus pradėti eksploatuoti ir nauji 

objektai; 
● auga personalo poreikis radioaktyvių 

atliekų bei įrangos išmontavimo 
darbams;

● dalis specialistų bus 
perkvalifikuojama.

Laisvos darbo jėgos nėra: branduolinė kompetencija pilnai 
išnaudojama IAE viduje
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IAE ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

Anglų kalbos mokėjimo 
stoka: tik 15% darbuotojų 
kalba anglų kalba. Taip pat 
tik 15% darbuotojų lietuvių 
kalba yra gimtoji.

Mitai žlunga: 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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4
IGNALINOS, 
ZARASŲ, UTENOS 
ŽMOGIŠKASIS 
KAPITALAS



Šaltinis: Darbo biržos duomenys, 2015.

Papildoma info: Laisva darbo jėga pagal profesijas: 61 traktorininkas, 59 virėjai, 58 technologijų technikai, 58 pardavėjai, 44 staliai, 38 elektros energetikos technikai, 33 apdailininkai, 32 suvirintojai dujomis ir 
elektra. Pagal pageidavimą darbui: 912 pagalbiniai darbininkai, 176 aplinkos tvarkytojai, 105 pardavėjai. 22

IGNALINOS, ZARASŲ, UTENOS ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS
Aplink Visaginą yra 5000 laisvos darbo jėgos

Utena
69 km atstumas nuo Visagino.
24766 darbingo amžiaus gyventojai.
2383 laisva darbo jėga: 1450 kvalifikuoti, 
933 nekvalifikuoti

Ignalina
35 km atstumas nuo Visagino.
9328 darbingo amžiaus gyventojai.
1332 laisva darbo jėga

Zarasai 
25 km atstumas nuo Visagino.
9821 darbingo amžiaus gyventojai.
1231 laisva darbo jėga



Šaltinis: Zarasų žemės ūkio mokykla, 2015.
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IGNALINOS, ZARASŲ, UTENOS ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS

2016 profesinio mokymo programas 
baigė 205 mokiniai.

Iš jų:
33 logistikos ekspeditoriai
30 smulkaus verslo organizatoriai
21 technikos priežiūros verslo 
darbuotojai
17 statybininkų
15 žemės ūkio gamybos verslo 
darbininkų

Zarasų žemės ūkio mokykla rengia ir pramonei reikalingus 
specialistus
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5
UTENOS 
APSKRITIES 
VERSLO APLINKA



Šaltinis: Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos vitrinos "JA ketvirtiniai rodikliai" duomenys pagal apskritis, ekonominės veiklos sekcijas, 2015.
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UTENOS APSKRITIES VERSLO APLINKA
Utenos apskrityje pramonė stipri, bet nepakankamai

Utenos apskrityje vyrauja pramonė ne tik pagal šioje ekonominėje veiklos srityje dirbančių gyventojų 
skaičių, bet ir pagal pardavimus. Tačiau Utenos apskritis yra priešpaskutinėje vietoje tarp apskričių 
pagal dirbančiųjų skaičių. 



Vidutinis Visagino 
darbo užmokestis 
5,4% viršija šalies 
vidurkį (748 eur).

Tačiau Utenos 
apskrities darbo 
užmokestis yra 
12,8% mažesnis už 
šalies vidurkį.

Už 25 km 
esančiame Zarasų 
raj. vidutinis darbo 
užmokestis bet 
25,3% mažesnis už 
šalies vidurkį.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2016.
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UTENOS APSKRITIES VERSLO APLINKA

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS EUR BRUTO 2016 I KETV

Zarasų rajone - pigiausia darbo jėga apskrityje 

+5,4%

-12,8%

-25,3%
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UTENOS APSKRITIES VERSLO APLINKA

Mėnesinis atlyginimas siekia 600-700 eur atskaičius 
visus  mokesčius. 

Valandinis užmokestis svyruoja nuo 3 iki 5 eur per 
valandą.

Valandinis užmokestis prasideda nuo 2,40 eur per 
valandą. 

Šaltkalvis/suvirintojas

Kvalifikuotas produkcijos 
operatorius

Nekvalifikuotas 
darbuotojas

Darbo užmokestis: daugiau už minimumą, bet mažiau nei kitose 
apskrityse

Šaltinis: Žmogiškųjų išteklių kompanijos Biuro  flilialo Utenoje informacija, 2016.



6
LOGISTIKA
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LOGISTIKA

Atstumai iki didžiųjų miestų:

52 km - Daugpilis (antras pagal gyventojų 
skaičių Latvijos miestas)

141 km - Vilnius

306 km - Kaunas

400 km - Klaipėda 

29 km - artimiausias kelių pasienio punktas - 
Smėlynės (Latvija)

166 km - Panevėžys, per kurį eina tarptautinė 
automagistralė E67, trasa Via Baltica,  jungianti 
Taliną ir Varšuvą. 

2 val. kelio iki Vilniaus ir Via Baltica - 
susisiekimas su svarbiausiu nacionaliniu ir 
tarptautiniu transporto koridoriais.

Keliai: toli nuo Lietuvos centrų, bet arti Latvijos

Panevėžys

Daugpilis
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LOGISTIKA

Susisiekimas su Vilniumi ir Latvija:

Visaginą kerta geros infrastruktūros būklės 
geležinkelio linija Vilnius - Turmantas. Turmante 
ši linija susijungia su Latvijos geležinkelio linija, 
toliau einančia pro Daugpilį.

Konteineriniai traukiniai:

Saulė - jungia Belgiją ir Kiniją. Kroviniai iš Kinijos 
Europą pasiekia per 10 d.-30 d. greičiau nei jūra. 

Vikingas - geležinkeliais jungiantis Baltijos ir 
Juodąją jūras. 3 kartus sumažina logistikos kainą 
lyginant su kelių transportu.

Pasienio punktas:

Artimiausi Visaginui geležinkelių bei kelių pasienio 
kontrolės punktai į Baltarusiją yra Kenos PKP 
Vilniaus rajone.

Geležinkeliai: greitesnis ir lengvesnis susisiekimas 

Kenos PKP
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LOGISTIKA

Jūrų uostas:

Visaginas yra apie 4,5 val. atstumu nuo 
Klaipėdos jūrų uosto, kuris yra šiauriausias 
neužšąlantis giliavandenis jūrų uostas. 

Per metus uostas priima ∼7000 laivų iš 50 šalių. 
Reguliariai kursuoja keleiviniai keltai į Kylį, 
Karlshamną ir kitus miestus.

Tarptautiniai oro uostai:

256 km - Ryga 

189 km - Kaunas

159 km - Vilnius

Oro ir jūrų uostai: toli, bet pasiekiami

Klaipėda 400 km

https://lt.wikipedia.org/wiki/Laivas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kylis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Karlshamnas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Karlshamnas


400 km - ilgas atstumas 
iki Klaipėdos jūrų uosto.

32

Logistika

Sunkus susisiekimas su 
Baltarusija.
Artimiausi Visaginui geležinkelių 
bei kelių pasienio kontrolės 
punktai į Baltarusiją yra Vilniaus 
rajone ∼142 km. 
Vežėjai dažnai renkasi aplinkinį 
kelią per Latviją, Smėlynės PKP 
ir pasienio kontrolės punktą su 
Baltarusija Urbani (Silene), 
nutolusį apie 80 km.

Ilgas atstumas iki 
magistralių susikirtimo 
taškų - Vilnius, Kaunas, 
Panevėžys, Šiauliai. 

Mažas potencialas pritraukti 
pramonės šakas stipriai 
priklausomas nuo logistikos.

Visaginas - ne logistikos kaštams jautrioms industrijoms



7
VISAGINO SOCIALINĖ 
INFRASTRUKTŪRA



Visagino savivaldybėje yra didžiausias 
gydytojų skaičiaus, tenkančio 10 000 
gyventojų, rodiklis (36,0) Utenos 
apskrityje, tačiau jis yra žemesnis nei 
Lietuvos vidurkis (46,2).

Šaltinis: Visagino Savivaldybė, Visagino savivaldybės esamos socialinės ir ekonominės būklės analizė, 2015.
Visagino savivaldybė, Gyventojų apklausa, 2015.

34

VISAGINO SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Kokybė?
2015  metų savivaldybės gyventojų 
apklausos duomenimis 34,68 proc. 
respondentų nurodė, kad gydymo bei 
sveikatos priežiūros įstaigose neužtenka 
kvalifikuoto personalo: trūksta chirurgų, 
neuropatologų, kardiologų, šeimos ir kitų 
siauros specializacijos gydytojų.

Sveikatos priežiūros tinklas Visagine:
- Visagino ligoninė,
- Visagino pirminės sveikatos priežiūros 
centras,
- Krikščionių medicinos centro Visagino 
padalinys.

Sveikata: Visagine - daugiausiai gydytojų Utenos apskrityje



Šaltinis: Visagino Savivaldybė, Visagino savivaldybės esamos socialinės ir ekonominės būklės analizė, 2015.
Visagino savivaldybė, Gyventojų apklausa, 2015.
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VISAGINO SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Naujas, 2013, pastatytas centrinis stadionas su 
bėgimo takais, 2 futbolo dirbtinės dangos 
aikštėmis ir teniso kortai su keturiomis 
aikštelėmis. 

2015 m. pradėta statyti nauja irklavimo bazė.

Visagine vyksta nemažai įvairių sporto šakų 
turnyrų: salės futbolo, graikų-romėnų imtynių, 
aerobikos, sportinės akrobatikos turnyrai.

Visagine veikia pora sporto klubų, akrobatikos 
mokykla, karate, plaukimo, futbolo, taikbokso ir 
kikbokso, slidinėjimo, gimnastikos, aerobikos 
klubai. 

Sportas: infrastruktūra nauja, pasiekimai aukšti



Visagine veikia 15 švietimo įstaigų. 

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. 

Nors poreikis mokytis kalbas yra, tačiau 
Valstybinės kalbos centro kokybė gyventojų 
netenkina.

 Šaltinis: Visagino Savivaldybė, Visagino savivaldybės esamos socialinės ir ekonominės būklės analizė, 2015.
Visagino savivaldybė, Gyventojų apklausa, 2015.
15min, Remigijus Šimašius suskaičiavo į darželius nepatekusius vaikus: trūksta 7 tūkst. vietų, 2015. 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/remigijus-simasius-suskaiciavo-i-darzelius-vilniuje-nepatekusius-vaikus-truksta-7-tukst-vietu-233-506168KOKIE 

Papildoma info: Visagine veikia 15 švietimo įstaigų: 5 bendrojo ugdymo mokyklos - 2 gimnazijos - rusų ir lietuvių kalbomis, 2 progimnazijos rusų k., 1 pagrindinė mokykla lietuvių k.; 5 ikimokyklinio ugdymo mokyklos - 2 
lopšeliuose-darželiuose lietuvių mokomąja kalba, 3 lopšeliuose-darželiuose rusų mokomąja kalba; 3 neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos: Č. Sasnausko menų mokykla, Kūrybos 
namai, Sporto centras. Veikia ir kitos jaunimo erdvės: atviras jaunimo centras Kūrybos namuose ir atvira erdvė jaunimui Sporto centre; 2 neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos: Valstybinės kalbos centras ir Visagino 
pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. 
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VISAGINO SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA
Švietimas: neformalusis ugdymas karaliauja Visagine
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VISAGINO SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Nors Visagine mokymosi įstaigų daug, bet jos 
nepasižymi kokybe, išskyrus VTVPMC, nei viena 
mokykla nepatenka į geriausių mokyklų 
reitingus.

Nors paklausa ir poreikis mokintis valstybinės 
kalbos yra, tačiau šiuo metu nėra įstaigos, kuri 
teiktų kokybiškas kalbos mokinimosi 
paslaugas.

Visagine trūksta sporto infrastruktūros, nors 
Visagino ežeros pakrantė sutvarkyta, bet mieste 
nėra aukštos kokybės sporto klubo, baseino, 
jogos studijos. 

Nors Visagine bendros praktikos gydytojų 
netrūksta, bet nėra specialistų, todėl reikia vykti į 
Kauną, Vilnių arba Uteną. 

Visagino socialinė infrastruktūra: tobulėjimui erdvės yra



8
KAŠTAI



Šaltinis: VKEKK (valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija) 2015, 2016.
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VERSLO VEIKLOS KAŠTAI
Visagine - mažiausia Lietuvoje šilumos kaina

ŠILUMOS KAINA EUR ct/kWh (SU PVM)

2016 m. Liepą 
Visagine  šilumos 
kaina - (3,97 ct/kWh) 

18 % mažesnė už 
vidutinę šilumos kainą 
Lietuvoje.  



Šaltinis: ESO, Transformastorinių laisvų galių žemėlapis, 2016. http://www.eso.lt/lt/transformatoriu-zemelapis.html
Visagino energija, 2016. 
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VERSLO VEIKLOS KAŠTAI

Visaginas tinkamas gamybinėms 
įmonėms įsikurti, nes elektros galios 
kiekiai yra pakankami. <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. 

W.

Infrastruktūra palanki verslui



Šaltinis: Nekilnojamo turto agentūros “In real” informacija, 2016.
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VERSLO VEIKLOS KAŠTAI

Nors Utenos apskrityje 
žemės kainos žemesnės nei 
Lietuvos vidurkis, Visagine 
kainų atotrūkis dar didesnis. 

Utenoje gamybos/pramonės 
paskirties žemę galima įsigyti 
už 200-300 eur už arą. Tuo 
tarpu Visagine kainos 
svyruoja nuo 40 eur iki 100 
eur už arą. 

Žemės kaina Visagine ženkliai pigesnė nei Utenoje



Šaltinis: Portalų skelbiu.lt, aruodas.lt, domoplius.lt informacija, 2016.
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PRAGYVENIMO KAŠTAI

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. 

Butų nuoma Visagine 16 kartų pigesnė nei Vilniuje



9
INFRASTRUKTŪRA



Šaltinis: Kurk Lietuvai apklausa IAE, 2016.
* Zona  aplink branduolinės energetikos objektą, kurioje dėl galimo neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai galioja  nustatytos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. 44

VISAGINO INFRASTRUKTŪRA

IAE sanitarinėje apsaugos zonoje* vykdomų ar 
galimų vykdyti veiklų rūšys yra ribojamos.
 
Šioje teritorijoje draudžiama su branduolinės 
energetikos objekto eksploatavimu, eksploatavimo 
nutraukimu ar priežiūra nesusijusi veikla, statinių ir 
įrenginių statyba. Šiuo metu IAE patikėjimo teise 
valdo 834 pastatus ir statinius.
 
Pastatai skirstomi į 4 kategorijas:
1 - šiuo metu nenaudojami;
2 - reikalingi iki branduolinio kuro išvežimo, ty. 2022m.;
3 - reikalingi iki visiško radioaktyvųjų atliekų 
patalpinimo saugyklose;
4 - reikalingi po visiško radioaktyvųjų atliekų 
patalpinimo saugyklose. 

IAE: pastatų daug, tinkamų tik du (I)



Šaltinis: Kurk Lietuvai apklausa IAE, 2016.
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VISAGINO INFRASTRUKTŪRA
IAE: pastatų daug, tinkamų tik du (II)

Antriniam panaudojimui svarstytini 1 kategorijai priskiriami pastatai 
ir statiniai. 1 kategorijai priklauso trečdalis visų IAE pastatų. 
Nereikalingų pastatų griovimo kaina: 16 266,97 tūkst. eur.
 
Du pagrindiniai veiksniai, ribojantys IAE pastatų antrinį 
panaudojimą:
a)  Teisinė bazė (SAZ). Didžiausias trikdis tolesniam pastatų 
panaudojimui yra esamų ir būsimų radioaktyviųjų atliekų saugyklų, 
atliekynų sanitarinės apsaugos zonų dydis. Šiuo metu ruošiamas 
naujo įstatymo projektas dėl sanitarinės zonos pakeitimo.
 
b) Pastatų kokybė. IAE personalo siūlymu tik 8 infrastruktūros 
objektai pagal savo dabartinę būklę galėtų būti potencialai 
svarstytini antriniam panaudojimui gamybos srityje. Iš jų tik 2 yra 
ne sanitarinėje zonoje. 



Šaltinis: IAE informacija, 2016.

46

VISAGINO INFRASTRUKTŪRA

Paskirtis: gamyba, pramonė
Statyba: 1989 m
Renovacija: 2009 m. 
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 740 kv. m. + 459,36 
kv. m. ( ̴ 1200 kv.m.)
Pamatai: betonas
Sienos: gelžbetonio plokštės
Stogo danga: bitumas
Išorės apdanga: metalo lakštai
Langai: plastikiniai
Šildymas: centrinis šildymas
Vandentiekis: komunalinis 
vandentiekis
Elektra: yra
Karštas vanduo: yra
Vėdinimas ir kondicionavimas: 
vėdinimas yra

IAE pastatai (I)



Šaltinis: IAE informacija, 2016.
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VISAGINO INFRASTRUKTŪRA

Paskirtis: gamyba, pramonė
Statyba: 1989 m.
Renovacija: 2009 m. 
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 364, 8 kv.m.
Pamatai: betonas
Sienos: plytos
Stogo danga: metalas
Išorės apdanga: metalo lakštai
Langai: plastikiniai
Šildymas: centrinis šildymas
Vandentiekis: komunalinis vandentiekis
Elektra: yra
Karštas vanduo: yra
Vėdinimas ir kondicionavimas: 
vėdinimas yra

IAE pastatai (II)



Šaltinis: Visagino parko informacija, 2016.
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LOK šiuo metu priklauso Visagino rekreacijos 
paslaugų centrui, kuris yra savivaldybės 
biudžetinė įstaiga.

Kompleksas šiuo metu nuomojamas 
turistams.

Savivaldybė yra išreiškusi norą perduoti 
kompleksą privatiems asmenims ar įmonėms 
koncesijos būdu. 

Pastatų nusidėvėjimas siekia iki 30%. 
Kadangi mokymų centras yra miško 
apsuptyje, 100 metrų nuo dviejų ežerų, turi 
įrengtus du gyvenamuosius pastatus, pilną 
virtuvės  įrangą, konferencijų sales, todėl yra 
tinkamas rekreacijai.  

Buvęs AE mokymų centras prie Baltojo ežero (toliau - LOK) (I)



8775,4

VISAGINO INFRASTRUKTŪRA

Šaltinis: Visagino parko informacija, 2016.

Papildoma info: LOK sudaro: svečių namai (paskirtis - viešbučių), du administraciniai pastatai (paskirtis - administracinė), treniravimosi korpusas (paskirtis - gydymo/poilsio), dušai, tualetas (paskirtis - pagalbinio 
ūkio), miegamasis korpusas (paskirtis - gydymo/poilsio), trys žaidimo paviljonai (paskirtis - pagalbinio ūkio), kontrolinė (paskirtis - pagalbinio ūkio), dvi siurblinės (paskirtis - pagalbinio ūkio), transformatorinė, stoginė 
(paskirtis - pagalbinio ūkio), tinklinio, krepšinio, teniso aikštelės. Trys miegamieji korpusai yra pradėti, bet nebaigti statyti. 
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6 ha

15

Visų pastatų plotas. 

Tiek pastatų sudaro 
LOK.

LOK žemės plotas.

Buvęs AE mokymų centras prie Baltojo ežero (II)



Šaltinis: VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras, 2015, 2016.

Papildoma info: Žemės sklypų paskirtis - kitos paskirties žemė.  Visuose pastatuose yra komunikacijų, elektros, vandentiekio, kanalizacijos, centralizuoto šildymo siste 50

VISAGINO INFRASTRUKTŪRA

Visagino centre yra 5 nenaudojami 
visuomeninės paskirties pastatai, kurie 
priklauso savivaldybei: buvusios 
mokyklos, gimdymo namai, kūrybos 
namų patalpos. 

Pastatų plotas siekia nuo 300 kv.m. iki 
8000 kv.m.

Kelis iš jų savivaldybė ketina 
transformuoti į senelių namus, kiti dar 
nėra įtraukti į jokius projektus. 

Visuomeniniai pastatai: miesto vaiduokliai ieško šeimininkų



800 kv. 
m.

VISAGINO INFRASTRUKTŪRA

Šaltinis: VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras, 2015, 2016.
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500 m

10 ha

Tokio dydžio biuro 
pastatas bus statomas 
Smart Park, kur tikimasi, 
kad įsikurs 10 verslo 
įmonių.

Smart park teritorijos 
plotas.

Atstumas iki geležinkelio 
linijos, kuri šiuo metu yra
nenaudojama, bet gali 
būti pradėta naudoti 
pagal poreikį.

Biuras Visagine pritrauks inovatyvius investuotojus?

VRM lėšomis nuspręsta buvusioje karinio 
miestelio teritorijoje įkurti “technologijų ir 
inovacijų parką Smart park”. Anot 
savivaldybės, “SMART parkas – tai platforma, 
kurioje bus generuojami ir įgyvendinami 
inovatyvių technologijų sprendimai. Tikslinė 
parko kryptis – energijos išteklių taupymas. 
Visi parko statiniai bus autonomiški – 
šildymas, elektros gamyba ir techninis 
vanduo bus tiekiami iš parko teritorijoje  
įrengtų atsinaujinančių šaltinių. Bendrame 
komplekse bus plėtojamas smulkus ir 
vidutinis verslas, edukaciniai ir moksliniai 
projektai. Parko teritorijoje taip pat 
planuojama įkurti Energetikos tyrimų centrą.”



2 km

VISAGINO INFRASTRUKTŪRA

Šaltinis: VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras, 2015, 2016.
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1 km

25 km

Atstumas iki Visagino 
miesto centro.

Atstumas iki tarptautinės  
kelių  transporto  
magistralės A6  (Kaunas 
(LT)-Zarasai 
(LT)-Daugpilis (LV))

Atstumas iki pramonės 
zonos.

Atstumai nuo Smart Park



Šaltinis: VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras, 2015, 2016.
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4,8 km nuo Visagino centro yra įsikūrusi Visagino pramonės zona. Šiuo metu teritorijoje 
veikia kelios įmonės, tokios kaip Kogus, Visagino linija, Monrema. Didžioji dalis teritorijos 
nėra išnaudojama, nors sklypuose vis dar yra tinkamų gamybai pastatų. Sklypai pramonės 
zonoje priklauso privatiems asmenims arba įmonėms, savivaldybė teritorijoje turi miško 
paskirties žemės skypą. 

Teritorijoje yra sklypų pasiūla pardavimui ir nuomai su gamybai ir sandėliavimui skirtais 
pastatais. Jų pardavimo kaina svyruoja nuo 100 iki 1400 eur/a priklausomai nuo pastatų 
būklės ir kiekio. 

Beveik kiekvienas teritorijoje esantis sklypas turi iki sklypo privestą geležinkelio liniją.

Nuo sovietinių laikų yra likusi visa komunikacijų infrastruktūra: kanalizacija, nuotekos, 
elektra, dujos.

Šalia pramonės zonos driekiasi vietinės reikšmės kelias Visaginas-Dūkštas kuris veda iki 
valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 (Utena-Vilnius). 

Pramonės zona: neišnaudotas potencialas?



Šaltinis:Registrų centro informacija, 2016.
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VISAGINO INFRASTRUKTŪRA
Pramonės zona
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VISAGINO INFRASTRUKTŪRA

Visaginas neturi šiuo metu kokybiškos 
paruoštos infrastruktūros, kuri užtikrintų, kad 
investuotojas galėtų įsikurti teritorijoje greitai. 

Nors IAE turi nemažai nenaudojamų 
sandėliavimui ir gamybai tinkamų pastatų, bet 
jos yra sanitarinėje zonoje arba nėra tinkamos 
kokybės. Vienintelis tinkamas pastatas šiuo 
metu yra naudojamas.

Smart Park nuspręsta statyti biuro pastatą. 
Investuok Lietuvoje manymu, pritraukti 
inovatyvias paslaugų įmones į Visaginą yra 
mažai tikėtina.  

Visagine investuotojui gali pritrūkti greičio įsikurti
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Visuomeniniai pastatai miesto centre, kurie 
galėtų būti naudojami paslaugų, prekybos 
sektoriams, nėra patrauklūs investuotojams, 
kol gyventojų materialinė gerovė yra gan 
žema ir perkamoji galia yra sumažėjusi.

Prie Baltojo ežero esantis buvęs IAE mokymų 
centras turi daugiausiai potencialo pritraukti 
investuotojus dėl gero išlaikymo ir 
geografinės padėties. Tačiau savivaldybė 
turėtų pasiūlyti itin lanksčias sąlygas, kad 
atsirastų galimybė pritraukti privačius 
partnerius. 

Savivaldybės lankstumas gali pritraukti investuotojus



LET’S TALK LITHUANIA.

Neringa Stroputė ir Modesta Kairytė

neringa.stropute@investlithuania.com
modesta.kairyte@investlithuania.com

LET’S TALK  VISAGINAS.

mailto:neringa.stropute@investlithuania.com
mailto:neringa.stropute@investlithuania.com
mailto:modesta.kairyte@investlithuania.com
mailto:modesta.kairyte@investlithuania.com


Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016
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PRIEDAI (I)

Mokymo programa:
Elektros įrenginių elektromechanikas
Įgytos kompetencijos:
1. Mokėti saugiai dirbti
2. Gebėti atlikti elektros įrenginių montavimo darbus
3. Mokėti skaityti elektros schemas
4. Gebėti matuoti elektrinius ir neelektrinius dydžius
5. Mokėti montuoti apšvietimo įrenginius
6. Mokėti montuoti ir eksploatuoti jėgos įrenginius
7. Gebėti eksploatuoti apšvietimo įrenginius
8. Mokėti montuoti ir eksploatuoti elektros pavaras
9. Mokėti montuoti ir eksploatuoti aukštosios įtampos skirstomuosius įrenginius
10. Mokėti montuoti ir eksploatuoti transformatorių pastočių įrenginius
11. Mokėti montuoti ir eksploatuoti elektros tiekimo oro linijas
12. Mokėti montuoti kabelines linijas
13. Mokėti eksploatuoti relinės apsaugos ir automatikos įrenginius
14. Mokėti eksploatuoti elektronikos įrenginius
15. Gebėti naudotis Microsoft Office programomis (Word, Excel)
16. Mokėti atlikti pagrindines šaltkalvio operacijas
17. Gebėti sujungti medžiagas

VTVPMC: įgytos kompetencijos



Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016
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PRIEDAI (II)

Mokymo programa:
Suvirintojas
Įgytos kompetencijos:
1. Paruošti metalo paviršių briaunas suvirinti
2. Naudotis lanko maitinimo šaltiniais ir įranga
3. Suvirinti siūles įvairiose erdvinėse padėtyse
4. Mokėti nustatyti suvirinimo siūlės kokybę
5. Virinti plienus elektrokontaktiniu būdu
6. Išmanyti dujinio suvirinimo įrengimus ir medžiagas, paruošti dujinio suvirinimo aparatūrą darbui
7. Suvirinti dujomis plienus, spalvotuosius metalus ir jų lydinius
8. Nustatyti siūlių defektus ir juos ištaisyti
9. Mokėti sujungti paviršius lituojant
10. Naudotis suvirinimo aparatūra
11. Virinti pusautomačiais visose erdvinėse padėtyse
12. Suvirinti konstrukcijas volframiniu elektrodu inertinių dujų aplinkoje
13. Pjauti metalą deguonimi
14. Pjauti metalą lankiniu būdu
15. Pjauti metalą oriniu lankiniu būdu
16. Pjauti metalą plazminiu būdu
17. Sudaryti suvirinimo procedūrų aprašą
18. Rasti reikiamą techninę ir technologinę informaciją
19. Mokėti saugiai dirbti
20. Pažinti verslo aplinką bei vertinti savo galimybes

VTVPMC: įgytos kompetencijos



Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016

60

PRIEDAI (III)

Mokymo programa:
Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas
Įgytos kompetencijos:
1. Atpažinti, apibūdinti ir pritaikyti mechaninių sistemų elementus
2. Montuoti, derinti ir reguliuoti mechaninius įrenginius
3. Eksploatuoti mechanines sistemas
4. Atpažinti, apibūdinti ir pritaikyti pneumatinių sistemų elementus
5. Montuoti, derinti ir reguliuoti pneumatinius įrenginius
6. Eksploatuoti pneumatines sistemas
7. Atpažinti, apibūdinti ir pritaikyti hidraulinių sistemų elementus
8. Montuoti, derinti ir reguliuoti hidraulinius įrenginius
9. Eksploatuoti hidraulines sistemas
10. Atpažinti, apibūdinti ir pritaikyti elektrinių ir elektroninių sistemų elementus
11. Montuoti, derinti ir reguliuoti elektrinius ir elektroninius įrenginius
12. Eksploatuoti elektrines ir elektronines sistemas
13. Atpažinti, apibūdinti ir pritaikyti jutiklius
14. Montuoti jutiklius, derinti ir reguliuoti sekimo sistemas
15. Eksploatuoti jutiklius ir stebėjimo sistemas
16. Apibūdinti valdymo sistemų sandarą, išmanyti jų energetinių ir informacinių elementų paskirtį bei tarpusavio ryšius
17. Prižiūrimam aukštesnio lygio specialisto montuoti, derinti ir reguliuoti valdymo sistemas
18. Eksploatuoti valdymo sistemas

VTVPMC: įgytos kompetencijos



Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016
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PRIEDAI (IV)

Mokymo programa:
Automobilių mechanikas
Įgytos kompetencijos:
1. Saugiai dirbti
2. Braižyti ir skaityti brėžinius ir schemas
3. Atlikti techninius matavimus
4. Parinkti tinkamas konstrukcines ir eksploatacines medžiagas
5. Atlikti šaltkalvio darbus
6. Valdyti technologinę įrangą
7. Ardyti ir surinkti mechanizmus bei sistemas
8. Įvertinti automobilio mechanizmų ir sistemų būklę pagal išorinius požymius
9. Nustatyti automobilio mechanizmų ir sistemų darbo parametrus naudojantis techninėmis diagnozavimo priemonėmis
10. Nustatyti galimas gedimų priežastis
11. Bendrauti su klientais
12. Atlikti reglamentinius automobilių techninės priežiūros darbus laikantis gamintojo nurodymų ir rekomendacijų
13. Reguliuoti, derinti, automobilio mechanizmus ir sistemas
14. Aptikti gedimus, nustatyti jų priežastis (aptikti defektines detales)
15. Pašalinti gedimus pakeičiant arba suremontuojant detales

VTVPMC: įgytos kompetencijos



Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016
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PRIEDAI (VI)

Mokymo programa:
Kompiuterinio projektavimo operatorius
Įgytos kompetencijos:
1. Dirbti dokumentų rengimo programomis
2. Naudoti išorinius kompiuterio įtaisus
3. Perteikti objektų formą, spalvą, medžiagiškumą
4. Vaizduoti objektus pagal reikalavimus
5. Konstruoti gaminius
6. Maketuoti vizualinius reklamos objektus
7. Parengti leidinio maketą
8. Sukurti internetinio puslapio grafinį vaizdą
9. Įforminti grafinę dokumentaciją
10. Braižyti geometrinius elementus
11. Kurti blokus ir juos taikyti projektuojant objektus
12. Formuoti statybinius brėžinius
13. Formuoti kinematines ir elektros schemas
14. Braižyti medinių konstrukcijų, baldų surinkimo brėžinius

VTVPMC: įgytos kompetencijos



Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016
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PRIEDAI (VII)

Mokymo programa:
Elektroninės leidybos maketuotojas
Įgytos kompetencijos:
1. Saugiai dirbti kompiuterine technika
2. Komponuoti maketo sudedamąsias dalis
3. Išsaugoti maketą ir jo elementus elektroninėje laikmenoje
4. Rengti tekstą maketui
5. Techniškai redaguoti tekstą
6. Kurti grafikos elementus
7. Rengti grafikos elementus maketui
8. Pagal principinį maketą rengti navigacijos schemą
9. Kurti veikiančius mygtukus
10. Atrinkti daugialypės terpės elementus, tinkamus integruoti į elektroninį leidinį

VTVPMC: įgytos kompetencijos



Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016
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PRIEDAI (VIII)

Mokymo programa:
Apskaitininkas ir kasininkas
Įgytos kompetencijos:
1. Tvarkyti turto apskaitos dokumentus
2. Tvarkyti nuosavybę ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus
3. Tvarkyti darbo ir darbo užmokesčio apskaitą
4. Rengti archyvavimui apskaitos dokumentus
5. Pildyti pirminius apskaitos dokumentus
6. Tvarkyti gautų prekių apskaitos dokumentus
7. Registruoti ūkines operacijas apskaitoje
8. Apskaityti piniginį turtą kasoje
9. Sudaryti kasininko apyskaitą
10. Tvarkyti bankinių operacijų dokumentus

VTVPMC: įgytos kompetencijos



Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016
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PRIEDAI (IX)

Mokymo programa:
Pardavimų konsultantas
Įgytos kompetencijos:
1. Saugiai dirbti.
2. Įforminti įvairius įmonės veiklos dokumentus.
3. Aprūpinti gamybines ir prekybines firmas medžiagomis, žaliavomis, pusgaminiais ir komplektuojamomis dalimis.
4. Sandėliuoti žaliavas ir pagamintą produkciją.
5. Registruoti ūkines operacijas ir naudotis sąskaitų planu.
6. Tvarkyti turto, savininkų nuosavybės bei įmonės įsipareigojimų apskaitą.
7. Apskaičiuoti darbo užmokestį ir įmonės mokamus mokesčius.
8. Registruoti trumpalaikes abejotinas skolas įmonei.
9. Įforminti darbo sutartis.
10. Įvertinti verslo aplinką.
11. Parengti verslo planą smulkiai įmonei.
12. Naudotis informacinėmis technologijomis.
13. Bendrauti su verslo partneriais.

VTVPMC: įgytos kompetencijos



Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016
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PRIEDAI (XI)

Mokymo programa:
Virėjas
Įgytos kompetencijos:
1 . Parinkti darbui įrengimus, inventorių, įrankius
2. Saugiai dirbti
3. Parengti virėjo darbo vietą
4. Parinkti maisto produktus bei žaliavas patiekalams ruošti
5. Nustatyti maisto produktų ir žaliavų kokybę
6. Paruošti maisto produktus ir žaliavas pusgaminiams ir patiekalams gaminti
7. Apskaičiuoti maisto produktų reikmes
8. Ruošti įvairius pusgaminius
9. Nustatyti pusgaminių kokybę
10. Parinkti ir taikyti šiluminio paruošimo būdus
11. Gaminti karštuosius ir šaltuosius patiekalus
12. Paruošti patiekti patiekalus
13. Nustatyti patiekalų kokybę

VTVPMC: įgytos kompetencijos



Šaltinis: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro informacija, 2016
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PRIEDAI (XII)

Mokymo programa:
Apdailinkas (statybininkas)
Įgytos kompetencijos:
1. Parinkti statybos medžiagas
2. Montuoti palypėjimo įrangą
3. Mūryti nesudėtingas konstrukcijas
4. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais
5. Įrengti betoninį pagrindą
6. Skaityti darbo brėžinius
7. Mokėti saugiai dirbti
8. Apšiltinti pastatą termoizoliacinėmis plokštėmis
9. Tinkuoti rankiniais įrankiais
10. Tinkuoti mechanizuotu būdu
11. Kloti plyteles ant horizontalių paviršių
12. Kloti plyteles ant vertikalių paviršių
13. Dažyti rankiniais įrankiais
14. Dažyti mechanizuotu būdu
15. Klijuoti apmušalus
16. Tvirtinti gipskartonio plokštes
17. Montuoti apdailos plokštes ir tiesinius elementus

VTVPMC: įgytos kompetencijos



Utenos trikotažas
Darbuotojų sk.: 771
Veikla: vykdo visą produkto gamybos ciklą: nuo trikotažinės 
medžiagos mezgimo, dažymo iki apatinių ir viršutinių 
trikotažinių drabužių siuvimo. Įmonė eksportuoja apie 90 
proc. pagamintos produkcijos.
Industrija: Tekstilės pramonė
Atstumas nuo Visagino: 70 km
Galimos kompetencijos: specialistai, įgiję tekstilės 
pramonės, verslo vadybos, pramonės inžinerijos, finansų ir 
draudimo, verslo administravimo ir vadybos specialybes.
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PRIEDAI (XIII)

Darbuotojų sk.: 433
Veikla: Alkoholinių gėrimų gamyba. 1999 metų pavasarį įmonės 
kontrolinį akcijų paketą įsigijo Danijos bendrovė "Carlsberg A/S", 
viena didžiausių alaus gamybos kompanijų pasaulyje.
Industrija: Maisto pramonė
Atstumas nuo Visagino: 70 km
Galimos kompetencijos: virimo-rauginimo cecho darbuotojai, 
maisto technologai, finansininkai, rinkodaros ir pardavimų 
specialistai. 

Darbuotojų sk.: 596
Veikla: Viena didžiausių mėsos perdirbimo įmonių 
Lietuvoje, UAB „Biovela Group“ įmonė.
Industrija:Maisto pramonė
Atstumas nuo Visagino: 70 km
Galimos kompetencijos: gamybininkų, maisto 
technologų, ekonomistų, finansų ir rinkodaros specialistų, 
vadybininkų. Vidutinis darbuotojų amžiaus vidurkis – 40 
metų.

Darbuotojų sk.: 109
Veikla: Konditerinių gaminių gamyba 
Industrija: Maisto pramonė
Atstumas nuo Visagino: 42 km
Galimos kompetencijos: konditeriai, maisto 
technologai, finansininkai, rinkodaros ir pardavimų 
specialistai. 

Švyturys-Utenos alus

Utenos mėsa 

Romnesa

Didžiausios (>50 žm.) verslo įmonės, įsikūrusios <100 km atstumu nuo Visagino

Šaltinis: Visa Lietuva informacija, 2016.



Meleksas
Darbuotojų sk.: 76
Veikla: Kelių statyba, melioracijos ir hidrotechninė statyba, 
statybos ir remonto darbai, miško ruoša, valymoįrenginių 
statyba, projektavimas.
Teritorijų tvarkymas, inžinerinių tinklų projektavimas. 
Industrija: Statybos pramonė
Atstumas nuo Visagino: 40 km
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PRIEDAI (XIV)

Darbuotojų sk.: 197
Veikla: Norvegų kapitalo metalo apdirbimo įmonė. 
TRYGG grandinių, skirtų automobilių ratų pravažumui 
didinti slidžiuose, sunkiai pravažiuojamuose keliuose, 
gamyba.Taip pat gamina norvegų prekės ženklo IGLAND 
lengvąją miško bei kelių valymo techniką. 
Industrija: Sunkioji pramonė
Atstumas nuo Visagino: 72 km

Darbuotojų sk.: 54
Veikla: Naudingosios iškasenos: durpių gavyba.
Industrija: Sunkioji pramonė
Atstumas nuo Visagino: 25 km

Darbuotojų sk.: 101
Veikla: Pieno produktų gamyba 
Industrija: Maisto pramonė
Atstumas nuo Visagino: 68 km

Nosted mechanika

Legra

Rokiškio pienas

Didžiausios (>50 žm.) verslo įmonės, įsikūrusios <100 km atstumu nuo Visagino

Šaltinis: Visa Lietuva informacija, 2016.



Umaras
Darbuotojų sk.: 121
Veikla: Įvairių polietileno plėvelių gamyba.
Industrija: Apdirbamoji pramonė
Atstumas nuo Visagino: 68 km
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PRIEDAI (XV)

Darbuotojų sk.: 114
Veikla: Aukštos kokybės gaminių iš lakštinio plieno, 
skirtų statyboms ir statybų pramonei, gamyba.
Industrija: Apdirbamoji pramonė
Atstumas nuo Visagino: 69 km

Darbuotojų sk.: 181
Veikla: Aukštos kokybės plastmasės gaminiai įvairioms 
pramonės šakoms. Dabar įmonė gamina aukštos 
kokybės plastmasės gaminius ir plastiko liejimo formas.
Industrija: Apdirbamoji pramonė
Atstumas nuo Visagino: 88 km

Vytrolma

Hoda

Didžiausios (>50 žm.) verslo įmonės, įsikūrusios <100 km atstumu nuo Visagino

Šaltinis: Visa Lietuva informacija, 2016.


