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Visaginas - 
unikalus
miestas

Uždaromas pagrindinis miesto 

ekonominis variklis - IAE
81% ne lietuvių tautybės

43  etninės grupės 



Lėšų skiriama daug 

GKI (gyvenimo kokybės indeksas) 

Visagine krito 
11 vietų



TUI 9 kartus
mažesnės nei 
LT vidurkis

3 kartus
mažesnės nei 
Utenos r. sav. 

GKI Visagine 
krito 11 vietųUtenos r. sav.

Visaginas

Lietuvos vidurkis

TUI vienam gyventojui (Eur)





Ekonominio variklio
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Gamyba – pagrindinis TUI 
sektorius Lietuvoje ir 
regionuose

Per pastaruosius 6 metus Lietuvoje: 

Verslo ir paslaugų centrai kūrėsi tik 
didžiuosiuose miestuose:  Vilniuje 
(44), Kaune (8), Klaipėdoje (2), 
Šiauliuose (1).

Gamyba - net 46 įmonės įsikūrė 
regionuose lyginant tik su 37 
įmonėmis, įsikūrusiomis 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

0 regionuose



Ar Visaginas 
pasirengęs gamybai?



Atlikta investicinės 
aplinkos analizė,
bendradarbiauta 
su 17 organizacijų.
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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.

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.



IAE
Ignalinos atominė elektrinė

 

51
15

VTVPMC
Visagino technologijų ir verslo 

profesinis mokymo centras

1
5



     “Kai yra pramonė, yra ir traukos 
centras. Ateitis priklauso nuo to, kiek 

bus verslo.”

Energetikos 
įmonių analizė 
Lietuvos mastu

“Svarbu investuoti į žmonių 
kompetencijas, o ne į 

sienas.”

Visų Utenos 
apskrities užsienio 

investuotojų analizė



Visagino vertės pasiūlymas: greitis ir 
kompetencijos

Greitis: 
paruošti sklypai ir 
patalpos, tinkami 
investuotojams

Kompetencijos: 
VTVPMC gamybos 
profesijų 
kompetencijų centras



Kaip išnaudoti 
potencialą?



Priemonių 
planas

25 žingsniai

Investicijų 
pritraukimo 

sistema

Žmogiškasis 
kapitalas

Bendradar-
biavimas

Infrastruktūra Komunikacija



Sukurti 5 
nekilnojamojo 
turto objektų 
pasiūlymai

Pasiūlymas 
dėl įstatymo, 
susijusio su 
SAZ, keitimu

Žengti 5 
žingsniai

Sukurta 
Visagino 

savivaldybės 
vertinimo 

forma

Sukurtos
komunikacinės 

žinutės apie 
miestą

Pradėta 
verslo 

apklausa dėl 
Visagino 

parko objekto



IAE mokymo 
centro prie 
Balto ežero 
investicinis 
paketas 



5 nekilnoja-
mojo turto 
objektų 
pasiūlymai



Sukurtos 
komunikacinės 
žinutės



Make 
Visaginas 
great again! Kurkime ir toliau Lietuvai 

kartu:

Modesta Kairytė 
modesta.kairyte@gmail.com

Neringa Stroputė
nstropute@gmail.com


