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VšĮ „Investuok Lietuvoje“ patirtis regionuose
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Tikslai

► Savivaldybės ir industrinių teritorijų bendradarbiavimas

► Tarybos sprendimai gali nulemti investicijų pritraukimą arba plėtrą

► Efektyvi regioninių galimybių rinkodara

► Žmogiškieji ištekliai savivaldybėje dirbti su investicijų pritraukimu

► Bendradarbiavimas su VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Investicijos už Vilniaus, Kauno 

ir Klaipėdos ribų

Savivaldybės motyvuotos 

stengtis pritraukti privačias 

investicijas

Reikalinga savivaldybių politinė valia:
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Savivaldybės nerenka aktualios informacijos 

► Apie žmogiškųjų išteklių pasiūlą ir paklausą

► Apie verslo poreikius

Teritorijų planavimas neišspręstas

► Nesuvesta informacija apie teritorijų statusą

► Sklypai nepakeistos paskirties

► Neatnaujinti bendrieji planai

► Trūksta informacijos apie procesus (kiek užtruktų parduoti sklypą, įvesti vandentiekį ir pan.)

Savivaldybėms trūksta orientacijos į verslą
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Trūksta verslo aptarnavimo

► Nėra su investuotojais dirbančių savivaldybės atstovų

► Nestandartizuota informacija apie NT ir žemės mokesčio 

lengvatas

► Trūksta informacijos anglų kalba



Šaltinis: VšĮ „Investuok Lietuvoje“

52% TUI projektai yra

įgyvendinami Vilniaus m.1

Net 72% TUI projektų yra

įgyvendinami didžiuosiuose 

miestuose1

Vienai savivaldybei* tenka 

vidutiniškai 1 TUI projektasVilnius

Kaunas

Klaipėda

52%
15%9%

*neskaitant Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos

TUI projektų sk. regionuose – minimalus

2010 – 2015 m.
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Prastos gyvenimo sąlygos lemia mažėjantį gyv. sk. 
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Gyventojų sk. Lietuvoje

-8%

39 savivaldybėse gyventojų 

sumažėjo daugiau nei 10%1

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas | Gyventojų sk. metų pradžioje

Tik 4 iš 60 savivaldybių 

gyventojų sk. per laikotarpį 

paaugo1

Prognozuojama, jog gyventojų 

skaičius visuose miestuose 

išskyrus Vilnių mažės



Problema ir sprendimai

Problema

Nepalanki savivaldybių biudžeto formavimo tvarka nemotyvuoja savivaldybių skatinti 

verslumą, kurti naujas darbo vietas ir pritraukti privačias investicijas 

Mažas pritrauktų TUI projektų skaičius regionuose

Sprendimai

1) Atlikti Lietuvoje egzistuojančios savivaldybių sistemos ir jos potencialo skatinti kurti

naujas darbo vietas bei pritraukti privačias investicijas, analizę.

2) Sukurti efektyviai veikiančią sistemą, skatinančią savivaldos institucijas pritraukti

privačias investicijas.
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Iššūkiai, su kuriais susiduria savivaldybės

Finansiniai

Valdymo Politiniai
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Valdymo iššūkiai

Valdymo 
kultūros stygius

Nėra 
stebėsenos

Nebendra-
darbiaujama

• „Išsilaikymas“ vs
„Tikslų siekimas“

• Edukacija

• Savivaldybės KPIs

• Verslo aplinkos 
vystymasis

• Regiono strategija

• Kooperacija
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Politiniai iššūkiai

• Savivaldybės 
funkcijos

• Administracija vs. 
taryba

• Senas vs. naujas 
verslas

• Savivaldybių 
tarybos

•FM tikslas – biudžeto 
balansas

•Regioninė politika = 
tikslinės teritorijos

Centrinė 
valdžia

Partijos

SavivaldaVerslas

10



Finansiniai iššūkiai

Lėšų trūkumas Bejėgiškumas
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Idėja

Savivaldybės nemotyvuotos stengtis pritraukti 
privačias investicijas

Motyvacija = pinigai

Pinigai savivaldybėse = biudžeto pajamos
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Savivaldybių biudžetų pajamų struktūra

52%42%

1%
5%Mokesčiai

Dotacijos

Sandoriai del materialioji
ir nematerialiojo turto

Kitos pajamos

Mokesčiai

Gyventojų pajamų 

mokestis (GPM)

Turto mokestis

Prekių ir paslaugų 

mokesčiai

85%

10%

5%

13
Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas



Gyventojų pajamų mokesčio išlyginimas

GPM

GPM tenkantis

1 gyv.

(Savivaldybių)

Lėšos perskirstomos 

savivaldybėms

Išlaidoms išlygintiPajamoms išlyginti
(9 Rodikliai)

1. Vietinių kelių ir gatvių ilgis

2. Teritorijos plotas 

3. Pensinio amžiaus gyventojų 

skaičius;

4. Vaikų nuo 7 iki 17 metų 

skaičius

5. Vaikų nuo 0 iki 6 metų skaičius 

6. Švietimo įstaigų patalpų 

naudingas plotas

7. Teritorijos užstatytas plotas 

8. Kurorto statuso teritorijos plotas

9. Kurortinės teritorijos plotas
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Šaltinis: Lietuvos Respublikos 2016 metų savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektas



Bendrosios Dotacijos Kompensacijos –

nemotyvuoja 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos 2016 metų savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektas

2016 m.
2016 m.

BDK

BDK skiriamos 

mažėjantį biudžetą 

pakelti iki 2015 m. lygio

savivaldybių 

prognozuojamas 

biudžeto 

mažėjimas 

2016 m. prognozuojamas 

biudžetas 

ne mažesnis 
nei 2015 m.

48 iš 60

(Prognozuojamas biudžetas)
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Biudžetas 

nesurenkamas

Valstybė suteikia 

dotacijas

Nemotyvuotos 

savivaldybės1

2

3

Egzistuoja savivaldybių išlaikymo sistema
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Gyventojų 

pajamų 

mokestis

Valstybės 

iždo 

sąskaita

Kiti 

mokesčiai

Savivaldybė

Biudžetas

Pajamų išlyginimui Išlaidų išlyginimui

STD* funkcijoms

STD* švietimui

STD* programoms

BDK**

* STD – specialioji tikslinė dotacija

** BDK – bendroji dotacija kompensacija

Egzistuoja savivaldybių išlaikymo sistema



Preliminarūs pasiūlymai
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Esamos savivaldybių biudžetų 

pajamų nustatymo metodikos 

tobulinimas

Naujos savivaldybių biudžetų 

pajamų nustatymo metodikos kūrimas

BDK* laipsniškas mažinimas

Papildomų pajamų šaltinių ir 

funkcijų priskyrimas

Išlaidų išlyginimo rodiklių keitimas

Papildomas GPM perskirstymas 

pagal verslo aplinkos rodiklius

Savivaldybių biudžeto pajamų 

planavimas išlaidų metodu, 

įtraukiant papildomų lėšų 

paskirstymą pagal verslo aplinkos 

rodiklius

* BDK – bendroji dotacija kompensacija


