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Įvadas
Jurbarko rajono savivaldybės investicijų pritraukimo galimybių studija (toliau – galimybių
studija) parengta Jurbarko savivaldybės užsakymu.
Galimybių studijos rengimo tikslas – visapusiškai išanalizuoti ir įvertinti investicinį klimatą
Jurbarko rajone, nustatyti pagrindines investicijų kryptis bei jų pritraukimo galimybes. Siekiant
įvertinti tam tikros srities rajono vystymosi tendencijas, atliktas rodiklių palyginimas laiko
perspektyvoje: 2007-2012 m. arba, jei prieinama informacija 2013-2014 m. Galimybių studijoje
pateikta Jurbarko rajono ekonominės ir ūkinės veiklos apžvalga, atlikta investicinių srautų,
investavimo vietų paklausos ir poreikio, privalumų ir trūkumų analizė, pateikti susisteminti
apklausų duomenys.
Rengiant galimybių studiją buvo naudotasi Jurbarko rajono savivaldybės strateginiais
dokumentais, statistiniais duomenimis, Jurbarko rajone atliktais tyrimais ir studijomis, kitais
šaltiniais.
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1. JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ESAMOS SITUACIJOS
APŽVALGA
1.1.

Geografinė padėtis
Jurbarko rajonas išsidėstęs pietvakarinėje Lietuvos dalyje, kurios pakraščiu apie 70

kilometrų teka didžiausia Lietuvos upė Nemunas. Rajonas užima 1507 km² plotą. Rytuose
ribojasi su Kauno apskrities Kauno rajonu, šiaurės rytuose – su Kauno apskrities Raseinių rajonu,
šiaurės vakaruose – su Tauragės rajonu, vakaruose – su Pagėgių savivaldybe, Nemuno upe turi
bendrą sieną su Marijampolės apskrities Šakių rajonu ir pietvakarinėje dalyje – su Rusijos
Federacijos Kaliningrado srities Krasnoznamensko rajonu.

Pav. 1. Jurbarko rajono padėtis Lietuvos teritorijoje.
Per Jurbarko rajoną teka Mituva su intakais, rytinė riba – Dubysos žemupys, šiaurėje –
Šešuvis su intaku Šaltuona. Rajone telkšo 9 Jurbarko rajono ežerai, 6 tvenkiniai. Didžiausi
miškai – Karšuvos girios dalis, Šimkaičių, Birbiliškės, Varnaitynės miškai. Žemiausia Jurbarko
rajono vieta yra prie Nemuno – 8 m, aukščiausia – 90 m, prie Juodaičių kaimo.
Jurbarko rajono savivaldybė suskirstyta į dvylika seniūnijų, tai – Eržvilko, Girdžių,
Jurbarkų, Jurbarko miesto, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Smalininkų,
Šimkaičių, Veliuonos, Viešvilės. Savivaldybėje yra du miestai – Jurbarkas ir Smalininkai,
septyni miesteliai – Eržvilkas, Raudonė, Seredžius, Šimkaičiai, Vadžgirys, Veliuona, Viešvilė –
ir 355 kaimai. Rajono administracinis centras – Jurbarkas, įsikūręs prie Nemuno ir Mituvos
upių, Kauno – Klaipėdos plento.
9
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Pav. 2. Jurbarko rajono seniūnijos.
Nemažą dalį Jurbarko rajono teritorijos užima saugomos teritorijos. Rajone yra vienas
rezervatas – Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas. Šiaurinė ir didžioji jo dalis yra Tauragės
rajono pietiniame pakraštyje. Pietinė dalis siaura juosta įsiterpia į Jurbarko rajoną Viešvilės
miestelio link. Dabartinis rezervato plotas – 3 216 ha, iš jo Jurbarko rajono savivaldybėje – 672
ha. Rezervatą juosia 2 459 ha buferinės apsaugos zona.
Dalį Jurbarko rajono teritorijos užima Panemunių regioninis parkas. Panemunių
regioniniame parke išsidėstę beveik visi Jurbarko rajono gamtos paveldo objektai, draustiniai.
Parkas driekiasi siaura juosta abipus Nemuno ir užima 11 368 ha plotą. Parkas įsteigtas siekiant
išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą ir kultūros paveldo vertybes.
Panemunių parkas Jurbarko rajone sudaro 42,5 proc. viso parko teritorijos, kita parko dalis
išsidėsčiusi Kauno ir Šakių rajonuose.
Be abejo, Jurbarko rajonas, kaip ir visi Lietuvos rajonai, pasižymi savo specifika, susijusia
su kultūriniu, gamtiniu, istoriniu paveldu, susiklosčiusiomis tradicijomis, būdingoms tik šiam
rajonui, čia gimusiais ar gyvenusiais įžymiais žmonėmis, tam tikromis meno kryptimis ar veiklos
sritimis. Kaimo vietovių darnų vystymąsi užtikrina balansas tarp gamtinės ir statybinės aplinkos,
vietos bendruomenės interesai, kraštovaizdžio apsauga, istorijos ir tradicijų paisymas.
Kaip buvo minėta, kiekviena Jurbarko rajono savivaldybės seniūnija pasižymi tam tikrais
jai būdingais bruožais. Vertinant kaimo vietovių darnios plėtros galimybes būtina analizuoti ne
tik Jurbarko rajono kaimo vietovių centrus, bet atsižvelgti ir į mažesnių (pagal gyventojų skaičių)
rajono vietovių esamą situaciją bei poreikius.
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1.2.

Susisiekimo sistema
Transportas yra viena iš svarbiausių ūkio šakų, jo raida ir perspektyvos miestuose

neatsiejama nuo socialinės-ekonominės ūkio sistemos bei ekologinės aplinkos. Plėtojant miestų
susisiekimo sistemą būtina siekti užtikrinti aukštą gyventojų, turistų, ūkio aptarnavimo kokybę
su maksimaliu eismo saugumu, minimaliu teritorijos poreikiu bei minimaliu poveikiu aplinkai.
Sparčiai augant automobilizacijos lygiui bei vykstant savaiminiam modaliniam pasiskirstymui
miestų susisiekimo sistemoje, kur dominuojanti transporto priemonė – lengvasis automobilis, vis
sunkiau derinti darnios miesto plėtros ir susisiekimo tikslus.

Pav. 3. Jurbarko rajono kelių infrastruktūros žemėlapis.
Pagrindiniai Jurbarko rajono susisiekimo sistemos elementas – automobilių kelių tinklas.
Vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis Jurbarko rajono savivaldybėje siekia 1428 km, iš jų 90
proc. sudaro keliai su danga. Geležinkelio infrastruktūra nėra išplėtota. Jurbarko rajono šiaurinę
dalį kerta 10,2 km ilgio geležinkelio trasa Radviliškis–Pagėgiai.
1.2.1. Transporto kelių infrastruktūra
Magistraliniai keliai Jurbarko rajono nekerta. Jurbarko rajoną juosia 5 krašto keliai:137
Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas (kelio ilgis 58 km); 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda (kelio
ilgis 229 km); 146 Raseiniai–Šilinė (kelio ilgis 35 km); 147 Tauragė–Pašventys (kelio ilgis 32
km), 198 Jurbarkas–Skaudvilė (kelio ilgis 41 km). Rajono teritorijoje yra ir 17 rajoninių kelių.
Per Jurbarko rajono savivaldybės teritoriją einančių valstybinių kelių ilgis siekia 461,4 km,
iš jų krašto kelių ilgis – 138,5 km, rajoninių kelių – 322,9 km. Krašto ir rajoninių kelių su
11
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asfaltbetonio danga dalis sudaro 54,0 proc. (arba 249,2 km) viso valstybinių kelių ilgio. Likusi
dalis savivaldybės teritorijoje esančių rajoninių kelių ruožų yra žvyro dangos (212,0 km) ir
grindinys (0,2 km). Savivaldybės teritorijoje esančius krašto ir rajoninius kelius prižiūri VĮ
„Tauragės regiono keliai“.
Lentelė 1. Jurbarko r. sav. kelių ilgiai 2011-2013 metais, km.
Kelių ilgis ir
viso

Kelių su
danga ilgis

2011
1033
932
2012
1102
974
2013
1428
1288
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Kelių su
patobulinta
danga ilgis
117
119
217

Žvyro kelių
ilgis

Grunto kelių
ilgis

815
856
1071

101
128
140

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatyta viena iš savarankiškų
savivaldybių funkcijų – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus
eismo organizavimas. Vykdydama savo funkcijas Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2013 m.
balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-120 patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis
finansuojamų objektų sąrašą, kuriame 2013 m. žvyruotiems keliams ir gatvėms prižiūrėti, taisyti
(remontuoti) skirta 1,595 mln. Lt, o keliams ir gatvėms tiesti, prižiūrėti, taisyti (remontuoti) –
1,105 mln. Lt.
Jurbarko rajono savivaldybę kerta valstybinės reikšmės kelias 141 Kaunas-JurbarkasŠilutė-Klaipėda, vienas ilgiausių krašto kelių Lietuvoje. Šis kelias daro didžiulę teigiamą įtaką
Jurbarko rajonui, skatindamas atvykstamąjį turizmą. Jis driekiasi palei visas Panemunės pilis, yra
labai vaizdingas (vienoje pusėje Nemunas, kitoje pusėje miesteliai ir pilys), dėl to šis kelias dar
vadinamas Valdovų keliu.

Lentelė 2. Jurbarko rajono keliai ir jų ilgiai
Kelio
Kryptis
numeris

Tipas

Viso
kelio

Danga
12
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ilgis,
km
141
137
198
146
147
1709
1704
1702
1703
1708

Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda
Pilviškiai – Šakiai – Jurbarkas
Jurbarkas – Skaudvilė
Raseiniai – Šilinė
Tauragė – Pašventys
Seredžius – Juodaičiai – Mituva –
Keryvai
Jurbarkas – Butkaičiai – Paviščionys
Šimkaičiai – Stakiai – Graužėnai
Eržvilkas – Mosteikiai – Nemakščiai
Padubysys – Vozbutai – Butkiškė –
Putriai

krašto kelias
krašto kelias
krašto kelias
krašto kelias
krašto kelias

229 km
58 km
41 km
35 km
32 km

rajoninis kelias

30 km žvyras, asfaltas

rajoninis kelias
rajoninis kelias
rajoninis kelias

29 km asfaltas, žvyras
26 km žvyras, asfaltas
21 km žvyras, asfaltas

rajoninis kelias

20 km žvyras, asfaltas

1707
1710
1706
1717
1716

Veliuona – Tamošiai – Griciai
Liudvinava – Požėrai – Girdžiai
Raudonėnai – Pamituvys I
Armeniškiai – Vozbutai
Pilis – Raudonėnai

rajoninis kelias
rajoninis kelias
rajoninis kelias
rajoninis kelias
rajoninis kelias

18 km
12 km
10 km
9 km
9 km

žvyras, asfaltas
žvyras
žvyras, asfaltas
žvyras, asfaltas
žvyras, asfaltas

1715
1712
1714
1719
1730

Žindaičiai – Pavidaujys I
Žibintai – Girdžiai – Armeniškiai
Pauliai – Pamituvys – Stakiai
Belvederis – Klausučiai – Girkai
Lenkčiai – Pikeliai – Paviščionys

rajoninis kelias
rajoninis kelias
rajoninis kelias
rajoninis kelias
rajoninis kelias

8 km
8 km
7 km
7 km
7 km

žvyras
žvyras
žvyras
asfaltas, žvyras
žvyras

1718
1722
1711
1705
1713

Petkaičiai – Mosteikiai
Pašventys – Smalininkai – Užtilčiai
Jovališkė – Baltraitiškė
Mikutaičiai I – Vertimai
Varlaukis – Pužiškiai

rajoninis kelias
rajoninis kelias
rajoninis kelias
rajoninis kelias
rajoninis kelias

7 km
6 km
5 km
5 km
4 km

žvyras, asfaltas
asfaltas
žvyras
žvyras, asfaltas
žvyras

1720
1731
1724

Rutkiškiai – Paviščionys
Klausučiai – Pavambaliai
Šimkaičiai – Apolonovka
Privažiuojamasis kelias prie Raudonės
nuo kelio Kaunas – Jurbarkas –
Klaipėda

rajoninis kelias
rajoninis kelias
rajoninis kelias

4 km
3 km
2 km

žvyras, asfaltas
žvyras
asfaltas

rajoninis kelias

2 km

asfaltas, žvyras,
grindinys

1725
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1701

Šiaurinis Jurbarko aplinkkelis

1723

Vadžgirys – Paskynai
rajoninis kelias
Privažiuojamasis kelias prie Žindaičių
rajoninis kelias
nuo kelio Jurbarkas – Skaudvilė

1727

rajoninis kelias

2 km

asfaltas

1.6 km žvyras
1.6 km žvyras, asfaltas

Jurbarko rajonas individualių lengvųjų automobilių skaičiumi (632), tenkančiu 1000
gyventojų, lenkė šalies ir Tauragės apskrities (620) rodiklius.
700
600

562
524 541

620
572 596

632
586 609

500
400

2011

300

2012

2013

200
100
0

Lietuvos respublika

Tauragės apskritis

Jurbarko r.sav.

Pav. 4. 1 000 gyventojų tenkantis individualių lengvųjų automobilių skaičius 2011–2013 m.
Šaltinis.: Lietuvos statistikos departamentas
1.2.2. Viešasis transportas
Siekiant darnios miesto plėtros viešasis transportas yra vienas svarbiausių ir turi
neabejotinų privalumų miesto susisiekimo sistemoje. Ši transporto rūšis svarbi ne tik susisiekimo
bei socialiniu aspektais, bet ir ekologiniu aspektu, kaip reikalaujanti žymiai mažesnės
infrastruktūros plėtros bei mažiau teršianti aplinką nei individualus transportas. Todėl
visuomeniniam transportui miestuose turi būti skiriamas reikiamas dėmesys, suteikiant prioritetą
miesto susisiekimo sistemoje, užtikrinant išvystytą maršrutinį tinklą pagal STR 2.06.01:1999
reikalavimus.
Jurbarko miesto viešojo transporto maršrutinis tinklas išvystytas pakankamai gerai,
egzistuoja kaip priemiestinių maršrutų sudedamoji dalis, yra pakankamai lankstus ir keičiamas
priklausomai nuo sezono bei paros meto. Maršruto trasa eina Dariaus ir Girėno, Lauko,
Gedimino, Vytauto Didžiojo, Sodų, Vydūno, Knygnešių, Miškininkų, Eržvilko, Muitinės,
Barkūnų, P.Paulaičio, Pramonės, Statybininkų, A. Giedraičio-Giedriaus gatvėmis.
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1.2.3. Pėsčiųjų-dviračių takų tinklas
Jurbarko miestas dėl palyginti nedidelės teritorijos ir palankaus reljefo turi geras sąlygas
vystyti susisiekimą dviračiais. Tačiau mieste nėra pakankamai išvystytas pėsčiųjų ir dviračių
takų tinklas, trūksta reikiamos infrastruktūros dviračių laikymui prie traukos objektų,
neužtikrinamas dviratininkų saugumas. Tai yra viena iš pagrindinių kliūčių skatinti ir plačiau
naudoti dviračius kaip susisiekimo priemonę. Miesto dydis ir struktūra turi daug privalumų
intensyvesniam šios transporto rūšies kaip ekologiškos miesto susisiekimo priemonės
panaudojimui bei skatinimui. Jurbarko miestą kerta Nemuno dviračių turistinė trasa, todėl reikia
spręsti šios trasos ir miesto dviračių takų sistemos integravimo klausimą.
Esamas dviračių-pėsčiųjų trasas siūloma pratęsti naujomis jungtimis ir taip sukurti rišlią
miesto dviračių-pėsčiųjų takų sistemą, jungiančią pagrindinius traukos objektus, rekreacines
teritorijas, lankytinus objektus, uostą, prieplaukas, miesto centrinę dalį.
Pagrindinis dviračių takų tinklas numatomas formuoti Nemuno pakrante, miesto parkų
teritorijose, palei Lauko, S. Daukanto, Sodų, Barkūnų, Kalnėnų gatves, sujungiant jį su Nemuno
turistine trasa.
Dviratininkų saugumui užtikrinti užmiesčio dviračių takai įrengiami už kelio juostos ribų.
Miesto teritorijoje, C kategorijų gatvėse dviračių takai turi būti įrengiami atskirti nuo
važiuojamosios dalies apsaugine juosta. Mažo eismo intensyvumo D kategorijų gatvėse dviračių
takai gali būti nužymėti gatvės važiuojamojoje dalyje.
1.2.4. Vidaus vandenų transportas
Vidaus vandenų transporto vystymas, laivybos skatinimas bei infrastruktūros gerinimas yra
tiek vienas iš ES prioritetų, tiek viena iš valstybės ilgalaikės (iki 2025 metų) transporto sistemos
plėtros strategijos krypčių. Iki 2015 metų ketinama sukurti infrastruktūrą Nemuno trasoje Kaunas
- Klaipėda. VĮ idaus vandens kelių direkcija parengė Europos regioninės plėtros fondo
finansuojamą galimybių studiją „Kompleksinis vidaus vandenų kelio Nemuno upe ir Kuršių
mariomis Klaipėda-Kaunas sutvarkymas pritaikant krovininei ir keleivinei laivybai“, kurioje
konstatuota, kad „E 41 vidaus vandens kelią Nemunu ir Kuršių mariomis tikslinga modernizuoti,
padidinant jo gylį, įsteigiant krovinių uostą Kaune ir rekonstruojant keleivių uostus ir prieplaukas
visame jo ruože“.
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Jurbarko miestas užima ypatingą vietą Nemuno vidaus vandens kelio trasoje, turi net
keturis vidaus vandenų transporto infrastruktūros objektus. Laivybos vystymui reikalingas
infrastruktūros atnaujinimas Jurbarko bei Kalnėnų uostuose, prieplaukų infrastruktūros
išvystymas bei privažiavimo kelių bei pėsčiųjų-dviračių takų infrastruktūros sukūrimas.
1.2.5. Geležinkelis
Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais, Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje perspektyvoje (po 2017 metų) numatoma nauja geležinkelio linijos
Pilviškiai - Tauragė trasa. Ši trasa turėtų neabejotinos naudos Jurbarko miesto potencialo
didinimui pritraukiant investicijas, vystant pramonę bei visos savivaldybės ekonomikai.
Jurbarko miestas yra šalia Tauragės ir Marijampolės apskričių ribos, todėl tiesiant šią trasą
reikės įvertinti ne tik Jurbarko miesto poreikius ir galimybes šią trasą tiesti bei sujungti ją su
miesto pramonine zona, bet ir suderinti kelių apskričių bei savivaldybių interesus. Todėl trasos
parinkimui turės būti rengiamas specialusis planas, apimantis kelių savivaldybių bei apskričių
teritorijas.
1.2.6. Oro transportas
Lietuvos prisijungimas prie Šengeno erdvės turėjo įtakos visų rūšių susisiekimo kokybei,
taip pat paskatino ir aviacijos bei aviacinio turizmo plėtrą. Lietuvoje pamažu daugėja
licencijuotų pilotų bei privačių orlaivių, tačiau aerodromų infrastruktūra yra ribota. Jurbarko
rajonas neturi įregistruoto aerodromo, tačiau Jurbarko mieste vykdoma aviacinio sporto veikla
sudaro prielaidas tolimesniam oro transporto vystymui. Jurbarkas yra patrauklus ir turi daug
privalumų visų rūšių turizmo plėtrai, taip pat ir aviacinio turizmo. Aerodromas galėtų būti
panaudojamas susisiekimo, aviacijos sporto, aviacinio turizmo, komerciniais tikslais, tačiau tam
reikalinga atitinkama infrastruktūra. Aviacijos veikla yra susijusi su poveikiu aplinkai bei
aplinkos poveikiu skrydžių saugumui, todėl ateityje vystant šios transporto rūšies infrastruktūrą
turėtų būti numatyta tam tinkama vieta už miesto ribų.

1.3. Ekonominė sistema
Lietuvos Respublikos bendrajame plane, taip pat ir patvirtintoje Tauragės apskrities
teritorijos bendrojo plano koncepcijoje Jurbarko miestas priskirtas III savivaldos centrų
lygmeniui, a kategorijai - pakankamo potencialo, palaikomi savivaldybių centrai. Tokių centrų
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šalies bendrajame plane išskirta trisdešimt du. Jie yra palyginti stiprūs. Tai daugiausia jau
susiformavę maži miestai arba artėjantys prie to. Jiems numatoma renovacija ir jų būklės
palaikymas.
Jurbarko rajono strateginis plėtros planas 2006-2015 metams numato šiuos prioritetus:
• saugios ir aktyvios bendruomenės kūrimas;
• aplinką tausojančių verslų plėtra;
• Nemuno krašto istorinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pritaikymas turizmui;
• konkurencingo žemės bei miškų ūkio vystymas ir gyvenimo kokybės kaime
gerinimas.
Bendrasis vidaus produktas. Bendrasis vidaus produktas yra vienas iš rodiklių,
atspindinčių tam tikros teritorijos ekonomikos plėtros lygį ir raidos tendencijas. Bendrasis vidaus
produktas apima galutinę prekių ir paslaugų sukurtų tam tikroje teritorijoje per tam tikro laiko
tarpą rinkos vertę, t.y. pajamas, gautas teritorijos viduje. Lietuvoje šis rodiklis yra analizuojamas
tik regionų ir šalies lygiu.
Statistikos departamentas studijos rengimo metu nepateikia duomenų rajono savivaldybių
lygmeniu, todėl toliau pateikiami BVP duomenys apskričių lygiu.

Lentelė 3. Regioninis BVP vienam gyventojui, to meto kainomis
LR

2008
2009

35,1
29,2

Alytaus
apskritis

23,4
19,2

Kauno
apskritis

33,9
27,8

Klaipėdos
apskritis

36,2
32,5

Marijampolės
apskritis

21,9
17,6

Panevėžio
apskritis

26,0
21,2

Šiaulių
apskritis

Tauragės
apskritis

25,4
20,7

17,8
15,4

Telšių
apskritis

29,7
23,5

Utenos
apskritis

28,5
24,7

Vilniaus
apskritis

52,2
42,9
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2010
2011
2012

30,9
35,3
38,1

20,5
23,4
24,5

29,7
34,7
37,4

34,1
38,9
41,7

19,6
22,2
24,7

22,7
26,5
28,7

22,9
26,8
29,4

17,1
20,4
21,6

26,1
30,0
30,6

21,8
23,9
24,7

44,9
50,2
54,3

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Lyginant su kitų apskričių duomenimis Tauragės apskrityje sukuriamas mažiausias BVP,
tenkantis vienam gyventojui. Šis rodiklis net 2,5 karto yra mažesnis už atitinkamą rodiklį
Vilniaus apskrityje. Sukuriama mažesnė nei kitose šalies regionuose BVP dalis tenkanti vienam
gyventojui Tauragės apskritį, tuo pačiu Jurbarko rajoną, charakterizuoja kaip ekonomiškai
silpnesnį šalies rajoną, pasižymintį ekonominės-socialinės atskirties augimu, žemesne vidaus
paklausa, nepakankamu kapitalo kaupimo lygiu bei verslo subjektų investiciniu potencialu. Toks
ekonomiškai silpnesnio rajono įvaizdis mažina jo patrauklumą, o verslo aplinką charakterizuoja
kaip mažiau palankią investicijoms ir verslo plėtrai.
Bendrieji ekonominiai rodikliai. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m.
rugsėjį paskelbtose vidutinės trukmės ekonominių rodiklių projekcijose numatoma, kad 2014–
2017 m. toliau formuosis palankios sąlygos augti Lietuvos ūkiui. Tikimasi, kad 2014–2017 m.
atsigavusi išorinė aplinka, palankios skolinimosi sąlygos, geresnės, nei kitų ES šalių narių
ekonomikos perspektyvos, palanki verslui aplinka, Vyriausybės inicijuojami projektai (naujas
namų renovacijos modelis) skatins Lietuvos verslininkus plėsti gamybinius pajėgumus ir didinti
investicijas.
2014–2017 m. numatomas nuosaikus infliacijos paspartėjimas, lydimas augančios darbo
jėgos paklausos ir darbo užmokesčio augimo tendencijų. Numatoma, kad darbo užmokestis
2014–2017 m. augs vidutiniškai po 5 proc. kasmet. Buvo numatyta, kad nedarbas 2014 m.
sumažės iki 11,2 procento, o 2015–2017 m. dėl lėtesnio darbo jėgos mažėjimo nedarbo lygis
mažės ne taip sparčiai ir atitinkamai sudarys 10,4, 9,6 ir 8,6 proc.

Lentelė 4. Numatoma Lietuvos ekonomikos raida 2013-2015 m

Vidutinė metinė infliacija (% pokytis per metus)
Darbo užmokesčio pokytis per metus, %

2014 m. rugsėjo mėn. prognozė
2013
2014*
2015*
1,2
0,4
1,2
5,0

4,2

4,3
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BVP pokytis per metus, %

3,3

2,9

3,3

Nedarbo lygis (vidutinis metinis,% )

11,8

11,2

9,9

Einamosios sąsaitos balansas (%, palyginti su

1,5

1,2

-0,3

BVP)
Šaltinis: Lietuvos Bankas

1.4. Demografinė situacija
Jurbarko rajono savivaldybės teritorija užima 1507,45 kv. km. plotą. Savivaldybės
teritoriją sudaro dvylikos seniūnijų teritorijos (dvylikta - naujai įteisinta Jurbarko miesto
seniūnija), kuriuose yra 391 gyvenamoji vietovė, iš kurių 2 miesto ir 389 kaimo gyvenamosios
vietovės.
Jurbarko rajono miestuose - Jurbarke ir Smalininkuose gyvena 39,1 proc. visų savivaldybės
gyventojų. Rajono urbanizacijos lygis (miesto gyventojų skaičius procentais) yra gerokai
žemesnis už Lietuvos (66,9 proc. gyventojų gyvena miestuose) ir truputį žemesnis už vidutinį
Tauragės apskrities urbanizacijos lygį.
Jurbarko rajone vidutinis gyvenamosios vietovės dydis yra 92 gyventojai, mažesnis už
Lietuvos vidurkį - 161 gyv. Gyvenamųjų vietovių tankis savivaldybėje - 26 gyvenamosios
vietovės 100 kv. km.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorija yra susijusi infrastruktūriniais, socialiniais,
ekonominiais ryšiais su Tauragės, Kauno ir Marijampolės apskričių teritorijomis, taip pat ir su
Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi. Jurbarko rajono pasienio gyvenamosios vietovės
sudaro 4,6 proc. visų rajono gyvenamųjų vietovių.
Jurbarko rajono gyvenamųjų vietovių tinklą sudaro miestai, miesteliai, ir kaimai, išsidėstę
seniūnijose. Žemiau vidutinio Lietuvos lygio urbanizuota Jurbarko rajono teritorija turi palyginti
tolygų seniūnijų centrų ir miestelių bei stambesnių kaimo gyvenviečių tinklą. Dominuoja
Jurbarko miestas, kuriame koncentruojasi apie 95proc. rajono miesto gyventojų ir apie 37% visų
rajono gyventojų. Be dviejų miestų, Jurbarko rajono gyvenamųjų vietovių tinkle išsiskiria 8
miesteliai (šeši iš jų yra seniūnijų centrai) ir 17 stambesnių kaimo gyvenviečių, kurios sudaro
atskirą gyvenamųjų vietovių tinklo sluoksnį.
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Vidutinis miestelių dydis Jurbarko rajono savivaldybėje – 620 gyventojų. Didžiausi
miesteliai yra Viešvilė ir Veliuona. Mažiausią gyventojų skaičių turi Stakių ir Šimkaičių
miesteliai, kuriuose gyvena mažiau negu 300 gyventojų.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane išskirtuose gyvenamųjų vietovių tinklo
arealuose vakarų Lietuvos arealas charakterizuojamas kaip mažų tolygiai išsidėsčiusių miestų ir
didelių retai išdėstytų kaimo gyvenamųjų vietovių tinklas. Jurbarko rajonas priklauso šiam
gyvenamųjų vietovių tinklo arealui. Lietuvos Respublikos bendrajame plane Jurbarko miestas
priskirtas savivaldos centrų lygmeniui, kaip pakankamo potencialo savivaldybės centras.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. pradžioje Jurbarko rajono
savivaldybėje gyveno 28 665 gyventojų. Tai sudarė 27 proc. Tauragės apskrities ir 1,0 proc. visų
Lietuvos gyventojų. Jurbarko rajono savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, dėl neigiamos natūralios
gyventojų kaitos ir neigiamos neto migracijos gyventojų skaičius mažėja. Lyginant 2012 ir 2014
m. pradžios duomenis, gyventojų skaičius savivaldybėje sumažėjo 3,35 proc.
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Pav. 5. Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų skaičius 2005–2014 m. pradžioje, tūkst.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Mirtingumas Jurbarko rajone yra gerokai didesnis nei gimstamumas. 2013 m. 1000-iui
Jurbarko rajono gyventojų teko 16,8 mirusiųjų. Tai vienas iš aukščiausių rodiklių tarp visų
Tauragės apskrities savivaldybių, didesnis nei Jurbarko rajone mirtingumas 2011 m. buvo tik
Pagėgių savivaldybėje (18,7). Nuo 2011 m. mirusiųjų skaičius Jurbarko rajone kasmet mažėjo, o
2010–2012 m. laikotarpiu sumažėjo 11,5 proc. (nuo 550 iki 487 mirusiųjų).
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Pav. 6. Gimstamumas, mirtingumas, natūrali gyventojų kaita Jurbarko raj. m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Svarbus savivaldybę apibūdinantis rodiklis yra neto migracija, kuris parodo skirtumą tarp
atvykstančių ir išvykstančiųjų gyventojų. 2011–2013 m. laikotarpiu Jurbarko rajono neto vidaus
ir tarptautinės migracijos rodiklis kasmet buvo neigiamas, t. y. iš rajono išvykstančių gyventojų
buvo daugiau nei atvykstančiųjų. Analogiška situacija ir kitose Tauragės apskrities savivaldybėse
bei visoje šalyje. Gyventojų emigracija yra pagrindinis veiksnys, lemiantis gyventojų skaičiaus
mažėjimą Jurbarko rajono savivaldybėje.
1200

1000

993 1022 978

751 716

800
570

600

2011

379
311 275

400

142 149 180

200

2012
2013

0
-200

Išvykusieji iš
viso

Emigarvę į
užsienį

Atvykusieji iš Imigravę iš
viso
užsienio

-400
-600

Neto
migracija
-262
-271
-423

Pav. 7. Neto vidaus ir tarptautinė migracija Jurbarko r. savivaldybėje 2011–2013 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Pav. 8. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Jurbarko r. sav. 2012-2014 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Jurbarko rajono savivaldybė yra labiau kaimiškoji: 2014 m. pradžioje kaimo gyventojai
sudarė 58 proc. visų rajono gyventojų, miesto gyventojai – 39,1 proc. Kai tuo tarpu šalies mastu
kaime gyvena 33 proc. visų gyventojų.
Vertinant pateiktą demografinę informaciją per investicijų pritraukimo galimybių prizmę
galima teigti, jog rajone demografinė situacija nėra itin palanki. Pagrindinis neigiamas veiksnys
yra mažėjantis gyventojų skaičius dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos ir neigiamos neto
migracijos. Dėl mažo gimstamumo ir didelės migracijos sparčiausiai mažėja darbingas gyventojų
sluoksnis, ypač jaunimo. Tai turi neigiamos įtakos darbuotojų pasiūlai darbo rinkoje ir dėl mažo
gimstamumo ši neigiama įtaka ateityje tik didės. Todėl būtina sudaryti palankias sąlygas,
užtikrinančias rajono patrauklumą jauniems žmonėms ir turinčias teigiamos įtakos gimstamumo
didėjimui.

1.5. Darbo rinka
Darbas ir nedarbo lygis yra vieni kertinių makroekonominės analizės objektų, kurie
ypatingai svarbūs analizuojant savivaldybės esamą situaciją. Užimtųjų gyventojų skaičius,
Jurbarko rajono savivaldybėje didėjęs 2011–2012 m. (nuo 10,5 tūkst. 2011 m. iki 12,2 tūkst.
2012 m.), 2013 m. nežymiai sumažėjo (iki 11,2 tūkst.). Vertinant užimtųjų gyventojų dalį nuo
visų gyventojų stebimos panašios tendencijos.
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Lentelė 5. Gyventojų užimtumas 2010–2013 m., tūkst.gyventojų
Administracinė teritorija
Lietuvos Respublika

2011 m.

2012 m.

2013 m.

1 253,6

1 275,7

1 292,8

Tauragės apskritis

45,3

44,5

41,2

Jurbarko r. sav.

10,5

12,2

11,2

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
2013 m. Jurbarko rajone nedarbo lygis buvo 16,4 proc. Lyginant su 2012 m. (16,7 proc.)
matomas nežymus nedarbo lygio mažėjimas. Lyginant su visa Tauragės apskritimi (13,5 proc.)
Jurbarke nedarbo lygis 2013 metais buvo didesnis. Tuo tarpu lyginant su visos šalies vidurkiu
(10,9 proc.) Jurbarke nedarbo lygis net 5,5 proc. aukštesnis.
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Pav. 9. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2011–2013 m., proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Kaip matyti iš pateiktos informacijos, nepaisant neigiamos gyventojų migracijos ir
neigiamos natūralios gyventojų kaitos nedarbo lygis rajone išlieka itin aukštas, lyginant su
Lietuvos respublikos vidurkiu. O tai yra vienas pagrindinių veiksnių, skatinančių tolesnę jaunų
žmonių emigraciją ir sudaro nepalankias sąlygas jaunoms šeimoms kurtis Jurbarko rajone bei
auginti vaikus. Taigi, susidaro uždaras neigiamų vienas kitą skatinančių veiksnių ratas.
Pagrindiniai šios problemos švelninimo būdai – mažinti nedarbo lygį, kuriant naujas darbo vietas
ir gerinti sąlygas jaunimo ir jaunų šeimų gyvenimui rajone (pvz., aktyvinti kultūrinę veiklą,
vaikų švietimo sąlygas ir popamokinį užimtumą, sudaryti palankias sąlygas gyvenamojo būsto
įsigijimui ir išlaikymui jaunoms šeimoms ir jauniems žmonėms).
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Jurbarko rajono savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2013 m. siekė 1
730 Lt. ir buvo mažesnis nei Tauragės apskrities vidurkis (1750 Lt). Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis Jurbarko rajone 2011–2013 m. laikotarpiu išliko gana stabilus ir visus tris
metus buvo fiksuojamas nežymus augimas (nuo 1649 Lt 2011 m. iki 1730 Lt. 2013 m.).
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Pav. 10. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Jurbarko rajone 2011–2013 m., Lt
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Jurbarko r. sav. darbo jėgos aktyvumo lygis (visi 15 - 64 m. darbingi asmenys) 2013 m.
buvo mažesnis už bendrą Lietuvos Respublikos aktyvumo lygį 5,0 proc. ir 3,4 proc. už Tauragės
apskrities lygį. Analizuojant 11 pav. duomenis matyti, kad, nors Tauragės darbo jėgos aktyvumo
lygis per 2013 m. sumažėjo beveik 4 proc., Jurbarko r. sav. darbo jėgos aktyvumo lygis per visą
analizuojamą laikotarpį neženkliai didėjo. Nepaisant to, Jurbarko r. sav. darbo jėgos aktyvumas,
lyginant su Lietuvos Respublikos darbo jėgos aktyvumu, yra žemas ir paskutiniaisiais metais
sudaro 66,4 proc.
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Pav. 11. Darbo jėgos aktyvumo lygis 2011-2013 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Apibendrinant šiame skyriuje pateiktą informaciją galima daryti tokias pagrindines
išvadas:
1) Visais pagrindiniais verslo situacijos vertinimo aspektais (t.y. tiesioginių užsienio
investicijų, materialinių investicijų, veikiančių įmonių skaičius 1000-iui gyventojų)
Jurbarko savivaldybė stipriai atsilieka nuo Lietuvos vidurkio. Tai signalizuoja apie
kelias pagrindines savivaldybės problemas: nepalankios sąlygos (mokestinės,
demografinės, darbo rinkos) verslo kūrimui ir vystymui, nepakankamas dėmesys
užsienio investicijų pritraukimui, nepakankamas dėmesys materialinių investicijų
pritraukimui reikalingų sąlygų sudarymui, nepakankamas rajono gyventojų verslumo
lygis.
2) Vertinant demografinius rodiklius matyti, jog dauguma rajono gyventojų gyvena kaimo
vietovėse. Tai lemia ne itin palankias sąlygas vidutinių ir didelių įmonių, kurioms
reikalingas didesnis panašios specializacijos specialistų kiekis, kūrimuisi regione.
3) Jurbarko rajono savivaldybei būdingas žemas darbo jėgos aktyvumas lyginant su
Lietuvos vidurkiu. Žemą darbo jėgos aktyvumo lygį įtakoja jaunų žmonių regione
mažėjimas. Šiai problemai spręsti reikia taikyti priemones, kurios skatintų jaunimą
neišvykti. Tai gali būti naujų darbo vietų sukūrimas, laisvalaikio pramogų plėtra,
jaunimo užimtumo vystymas.
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4) Vidutinis darbo užmokestis taip pat atsilieka nuo šalies vidurkio. Tai turi įtakos
neigiamoms migracijos ir gimstamumo tendencijoms ir daro Jurbarko rajoną ne itin
palankia teritorija naujų investicijų pritraukimui. Mažesnis vidutinis darbo užmokestis,
t.y. pigesnė darbo jėga, trumpalaikėje perspektyvoje gali būti traktuojamas kaip
palankus veiksnys pritraukiant naujas investicijas. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai
turi neigiamos įtakos rajono demografinei ir socialinei situacijai. Taigi, pagrindinis
dėmesys dabartinėje situacijoje turėtų būti skiriamas didesnę pridėtinę vertę kuriančių
investicijų pritraukimui.

1.6. Investicijos Jurbarko rajone
Investicinis klimatas bei verslo aplinka savivaldybės teritorijoje yra neatsiejami nuo
savivaldybės ekonomikos raidos ir tam tikrų demografinių pokyčių tendencijų. Verslo aplinkos
sąlygas charakterizuoja finansiniai-ekonominiai ir demografiniai rodikliai. Išskirtini šie
tiesioginiai rodikliai, apibūdinantys investicinę aplinką ir verslo plėtrą Jurbarko rajone:
 Bendras vidaus produktas (analizė pateikta 1.3.1 punkte);
 Tiesioginės užsienio investicijos;
 Įmonių materialinės investicijos;
 Verslo subjektų skaičius (analizė pateikta 1.7 punkte);
 Įmonių bankrotų skaičius (apibūdina tik iš dalies).
Taip pat galima išskirti ir netiesioginius investicinę aplinką bei verslo plėtrą apibūdinančius
demografinius rodiklius, pagal kuriuos galima spręsti apie ekonominės, o kartu ir verslo aplinkos,
pokyčius savivaldybės teritorijoje. Jiems priskirtini šie rodikliai:
 Nedarbas;
 Užimtųjų skaičius (analizė pateikta 1.5 punkte);
 Vidaus ir tarptautinės migracijos rodikliai (analizė pateikta 1.4 punkte).
Kaip netiesioginį verslo aplinkos rodiklį specifiniame turizmo sektoriuje galima išskirti į
rajoną pritrauktų turistų skaičių. Šis rodiklis netiesiogiai apibūdina esamą turizmo sektoriaus
verslų situaciją ir su turizmu susijusios verslo aplinkos plėtros tendencijas (analizė pateikta 5
studijos skyriuje).
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1.6.1 Tiesioginės užsienio investicijos (TUI)
Remiantis Jungtinių Tautų atliktais vertinimais „World Investment Report 2006“, „World
Investment Report 2007“ ir „World Investment Report 2008“, Pabaltijo regiono šalys
priskiriamos šalių grupei, kurios turi aukštą TUI pritraukimo indeksą ir aukštą TUI potencialo
indeksą. Pagal tiesioginių užsienio investicijų potencialo indeksą Lietuva, Lenkija, Latvija ir
Estija yra panašioje situacijoje, tačiau pagal TUI pritraukimo indeksą šių šalių ekonomikos
ženkliai skiriasi. Pagal minėtą indeksą gerokai aukštesnį reitingą turi Estija, o Latvijos
ekonomika, nors ir dvigubai atsilikdama nuo Estijos rodiklių, du kartus viršija Lietuvos ir
Lenkijos rodiklius. Tai leidžia teigti, kad pagal TUI pritraukimo apimtis Lietuva ir Lenkija
gerokai atsilieka nuo Pabaltijo kaimynių Latvijos bei Estijos. Šiuo atveju Lietuva, siekdama
pritraukti didesnes TUI, neišvengiamai susiduria su kaimyninių šalių konkurencija, todėl atskirų
Lietuvos regionų galimybės pritraukti tiesiogines užsienio investicijas, nevertinant atskirų
geografinių šalies regionų tarpusavio konkurencinių pranašumų, tarptautiniame kontekste yra
panašios. Remiantis naujausiais Jungtinių Tautų paskelbtais vertinimais („World Investment
Report 2009“), 2008 m. pabaigoje, prasidėjus globaliai ekonominei krizei, tiesioginių užsienio
investicijų srautai į kai kurias Rytų Europos šalis, įskaitant Bulgariją, Latviją, Lietuvą ir Lenkiją,
sumažėjo. Tikėtina, kad minėtiems pokyčiams ypač didelę reikšmę turėjo dėl išaugusios
finansinės rizikos bei recesijos poveikio atšaukti tarptautinių kompanijų plėtros ir prekybos
ekspansijos planai.
Remiantis 2008-2012 m. statistiniais duomenimis, Jurbarko rajonas pritraukia vidutiniškai
apie 0,17 proc. visų šalies pritraukiamų tiesioginių užsienio investicijų. Tai vienas mažiausiai
investicijų pritraukiantis Lietuvos rajonas (2012 m. mažiau TUI pritraukė tik Lazdijų, Kalvarijos,
Rietavo ir Šalčininkų rajonai). Pagal pritraukiamų TUI vienam gyventojui 2012 metais pirmavo
Mažeikių rajonas, antroje vietoje – Vilniaus miestas, trečioje – Klaipėdos rajonas. Matoma, kad
TUI vienam gyventojui Jurbarko rajone nuo 2008 metų reguliariai mažėjo ir, lyginant 2008 m. su
2012 m., TUI sumažėjo beveik 20 kartų. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos mastu matoma TUI
augimo tendencija. Tai leidžia teigti, jog Jurbarko rajono savivaldybės konkurencingumas kitų
savivaldybių atžvilgiu mažai pakito, o Jurbarko rajono potencialas ir pastangos pritraukti
investuotojus vis dar yra nepakankami ir netgi silpnėjantys. Jurbarko rajono savivaldybė,
siekdama paskatinti TUI pritraukimą bei pagerinti savo konkurencingumą kitų Lietuvos
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administracinių teritorijų kontekste, privalo išryškinti konkurencinius rajono pranašumus,
pagerinti investicinį mikroklimatą.
Lentelė 6. TUI, tenkančios vienam gyventojui, 2012 metų pabaigoje
2008

2009

2010

2011

2012

Lietuvos Respublika

9967

10117

11346

12678

14059

Alytaus m. sav.

3895

3739

3400

3478

3998

Alytaus r. sav.

3009

2695

2794

2486

3145

Druskininkų sav.

858

877

1196

1853

2775

Lazdijų r. sav.

136

56

4

38

20

Varėnos r. sav.

375

317

380

357

205

Birštono sav.

63

43

81

99

99

Jonavos r. sav.

475

223

279

270

309

Kaišiadorių r. sav.

444

517

514

261

273

Kauno m. sav.

6991

8415

10184

12448

13207

Kauno r. sav.

1308

1526

1867

2226

1926

Kėdainių r. sav.

10382

8222

11150

8605

15345

25

32

119

142

206

Raseinių r. sav.

2437

2195

1949

1757

2301

Klaipėdos m. sav.

11586

12619

14520

15184

15593

Klaipėdos r. sav.

15351

14061

14110

17686

16951

Kretingos r. sav.

2855

1551

1530

909

822

Neringos sav.

8397

8394

6892

6615

6738

Palangos m. sav.

Prienų r. sav.

18713

7219

6941

6923

6179

Skuodo r. sav.

431

322

253

262

225

Šilutės r. sav.

595

673

851

959

1340

Kalvarijos sav.

16

8

15

16

18

Kazlų Rūdos sav.

525

19110

17728

21953

23589

Marijampolės sav.

1434

535

1019

601

1795

Šakių r. sav.

528

473

634

1058

1467

Vilkaviškio r. sav.

445

122

151

142

165

Biržų r. sav.

1325

1270

708

930

1069

Kupiškio r. sav.

593

305

394

473

323

Panevėžio m. sav.

4833

6225

5459

6587

7822

Panevėžio r. sav.

168

147

112

101

65
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Pasvalio r. sav.

153

472

600

714

730

Rokiškio r. sav.

30

26

36

37

40

Akmenės r. sav.

4137

4139

4612

6305

6127

Joniškio r. sav.

82

113

92

84

65

Kelmės r. sav.

319

345

323

269

371

Pakruojo r. sav.

3822

4171

4582

4421

5628

Radviliškio r. sav.

247

281

295

414

555

Šiaulių m. sav.

2084

1809

2549

2410

2420

Šiaulių r. sav.

449

497

608

1087

1051

Jurbarko r. sav.

458

259

181

152

24

Pagėgių sav.

29

20

22

62

35

Šilalės r. sav.

11

8

Tauragės r. sav.

889

849

884

959

1121

Mažeikių r. sav.

23928

44835

59671

64619

61867

Plungės r. sav.

808

859

1034

1314

1238

Rietavo sav.

43

42

45

22

Telšių r. sav.

151

159

497

420

360

Anykščių r. sav.

63

59

61

107

144

Ignalinos r. sav.

397

297

485

573

590

Molėtų r. sav.

1448

442

655

Utenos r. sav.

6269

5447

5466

4663

5635

Visagino sav.

341

513

710

1208

1314

Zarasų r. sav.

268

260

265

306

348

Elektrėnų sav.

276

219

2269

2231

2755

Šalčininkų r. sav.

75

24

22

113

15

Širvintų r. sav.

70

82

67

101

109

Švenčionių r. sav.

1944

2715

2748

3106

3501

Trakų r. sav.

5563

5487

4445

4324

4439

Ukmergės r. sav.

1735

2092

2308

3233

3233

Vilniaus m. sav.

38979

36371

38694

42851

48226

Vilniaus r. sav.

3127

1893

4314

6350

6076

432

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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1.6.2 Įmonių materialinės investicijos
Įmonių materialinės investicijos – tai įmonių investicijos ilgalaikiam materialiajam turtui
sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti. Šis rodiklis iš dalies parodo tam tikros teritorijos
ekonominį potencialą ir joje įsikūrusių įmonių plėtros potencialą. Materialinių įmonių investicijų
apimtys, kaip ir tiesioginės užsienio investicijos, rodo ir tam tikros teritorijos verslo aplinkos
būklę. Remiantis 2008-2012 m. statistiniais duomenimis (vėlesnių duomenų Statistikos
departamentas nepateikia), pateikiamais 7 lentelėje, matyti, kad materialinių investicijų (MI)
vienam gyventojui apimtys šalyje 2008-2012 metų laikotarpiu turėjo augimo tendenciją (apie 20
proc. mažėjo tik 2012 m.). Tuo tarpu Jurbarko rajone, pasibaigus ekonominei krizei, kai
materialinių investicijų vienam gyventojui apimtys 2009 metais sumažėjo 59,6 proc., 2009-2012
metų laikotarpiu jos augo nuo 1114 Lt 2009 m. iki 2247 Lt 2012 m. (per šį laikotarpį išaugo
101,7 proc. ir beveik pasiekė prieškrizinį 2008 m. lygį, kai tuo metu jos sudarė 2755 Lt). Tačiau
pagal šį rodiklį Jurbarko rajonas nuo šalies vidurkio (4933 Lt/gyventojui) atsiliko beveik 2,2
karto. Tad nepaisant pozityvių, augimą rodančių skaičių, materialinių investicijų lygis Jurbarko
rajone išliko vienas žemiausių tarp visų šalies rajonų. Lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis,
2012 m. Jurbarko rajono savivaldybė pagal įmonių materialines investicijas, tenkančias vienam
gyventojui, užima 52 vietą tarp 60 šalies savivaldybių. Apibendrinant tokius Jurbarko rajono
rodiklius galima teigti, kad rajone veikiančių įmonių bendras vystymosi potencialas, susijęs su
materialinės (fizinės) bazės plėtra, yra santykinai žemas, o Jurbarko rajono savivaldybės
teritorijoje veikiančių įmonių plėtros galimybės yra vidutinės. Materialinių įmonių investicijų
rodiklių kaitos tendencijos rodo, kad Jurbarko rajono įmones labiau nei kitų šalies savivaldybių
teritorijoje veikiančias įmones paveikė ekonominis sunkmetis, o Jurbarko rajono ūkio struktūra
ekonomiškai jautresnė globaliniams ekonominiams pokyčiams.
Lentelė 7. Įmonių materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2012 metų
pabaigoje
2008

2009

2010

2011

2012

Lietuvos Respublika

4933

4630

5780

6131

4933

Alytaus m. sav.

4925

3474

3733

3944

4925

Alytaus r. sav.

3058

2023

3004

2423

3058

Druskininkų sav.

7404

6579

8726

4929

7404

Lazdijų r. sav.

1594

1339

1921

1964

1594

Varėnos r. sav.

3646

1790

1907

3340

3340
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Birštono sav.

4931

2438

2434

5530

8409

Jonavos r. sav.

6486

5460

1790

3975

4689

Kaišiadorių r. sav.

4559

2903

2420

4529

3142

Kauno m. sav.

8800

3488

3790

5139

5550

Kauno r. sav.

6429

4134

4390

4407

6376

Kėdainių r. sav.

6660

2890

4524

3291

4607

Prienų r. sav.

1977

1843

1457

2022

1402

Raseinių r. sav.

3948

2314

2081

2740

2758

Klaipėdos m. sav.

11788

5924

6261

10300

8322

Klaipėdos r. sav.

7385

4019

4806

8691

9450

Kretingos r. sav.

3814

2154

7033

2385

2458

Neringos sav.

24232

4402

6685

8411

9640

Palangos m. sav.

15562

6247

3604

8710

6409

Skuodo r. sav.

1429

1690

1562

1688

2117

Šilutės r. sav.

4636

2884

2271

3554

2893

Kalvarijos sav.

4626

1205

1318

2986

2451

Kazlų Rūdos sav.

2739

2053

5745

4450

4382

Marijampolės sav.

6641

2763

3024

5134

4695

Šakių r. sav.

4337

1527

1954

3518

3179

Vilkaviškio r. sav.

1394

945

1110

2368

2055

Biržų r. sav.

2193

1624

1303

2578

2117

Kupiškio r. sav.

3446

1339

2490

2922

2038

Panevėžio m. sav.

8506

2816

2987

4146

5144

Panevėžio r. sav.

4831

2777

2815

4409

4458

Pasvalio r. sav.

4718

4101

2049

3269

2276

Rokiškio r. sav.

4638

2118

1786

2785

2522

Akmenės r. sav.

6699

7373

1794

5970

7201

Joniškio r. sav.

4636

4084

2541

4168

3477

Kelmės r. sav.

2026

1176

1187

2837

2655

Pakruojo r. sav.

4760

2348

3455

4017

3591

Radviliškio r. sav.

3343

1690

2043

3591

3526

Šiaulių m. sav.

8618

4801

3818

6237

4582

Šiaulių r. sav.

3965

2562

2797

4001

4022

Jurbarko r. sav.

2755

1114

1462

2273

2247

Pagėgių sav.

5104

2555

2618

4632

6293
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Šilalės r. sav.

2648

1597

1872

2550

2892

Tauragės r. sav.

3477

1957

2823

3331

3501

Mažeikių r. sav.

13901

5122

2951

6017

8480

Plungės r. sav.

4991

1833

2739

3975

4068

Rietavo sav.

6027

1957

2305

2668

4163

Telšių r. sav.

4008

2211

2640

3164

2308

Anykščių r. sav.

2781

1438

1492

2592

2525

Ignalinos r. sav.

2527

1448

1560

2936

3267

Molėtų r. sav.

5064

1745

1648

1540

2239

Utenos r. sav.

6512

3909

2869

3979

5104

Visagino sav.

6605

21274

6059

10592

3512

Zarasų r. sav.

3057

2457

3187

2457

2382

Elektrėnų sav.

11279

19491

26983

16758

11798

Šalčininkų r. sav.

2282

1536

1679

1326

2071

Širvintų r. sav.

2640

1569

2584

2556

2514

Švenčionių r. sav.

2838

1578

1886

3357

3380

Trakų r. sav.

7092

5364

3279

4266

4426

Ukmergės r. sav.

4408

1677

3559

2243

2535

Vilniaus m. sav.

19122

9078

7210

9140

11430

Vilniaus r. sav.

8013

5374

4945

6850

6117

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Investicijos - vienas iš pagrindinių ekonomikos atsigavimo skatinimo instrumentų, kuris
užtikrina ilgalaikį šalies, regiono, miesto ekonomikos ir konkurencingumo augimą bei darbo
vietų kūrimą. Kitais žodžiais tariant, investicijos – tai užimtumo, žinių ir konkurencingumo
šaltinis.
Svarbus yra tinkamas investicijų paskirstymas. Tai reiškia, kad investicijos negali apimti
vienos srities. Norint užtikrinti miesto visapusišką gerovę paprastai siūloma užtikrinti ilgalaikę
endogeninę septynių veiksnių plėtrą. Šie veiksniai yra:
1) žmogiškieji ištekliai (žmonės ir jų gyvenimo kokybė);
2) socialiniai ištekliai (vietinių gyventojų savanoriškai organizuojama įvairialypė veikla);
3) kultūriniai ištekliai (fizinis paveldas ir kasdienio gyvenimo kultūrinės tradicijos);
4) intelektiniai ištekliai (universitetų ir mokslinių tyrimų institutų kokybė ir miesto
intelektualai, tyrėjai, specialistai ir pan.);
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5) gamtos ištekliai (naudojami tiek gamybos, tiek rekreacijos tikslais);
6) aplinkos ištekliai (oras, vanduo, žemės pajėgumai, reikalingi tam, kad patenkintų didelio
tankio urbanizaciją);
7) miesto infrastruktūros kokybė.
Investicijų reikšmę sprendžiant ūkio problemas apibūdina šios nuostatos:


investicijos yra pagrindinis gamybinio potencialo formavimo šaltinis;



svarbus ekonominės plėtros strateginių tikslų įgyvendinimo mechanizmas;



pagrindinis veiksnys, turintis įtakos ilgalaikės kapitalo struktūros formavimui;



svarbiausia įmonių (miesto) rinkos vertės augimo užtikrinimo sąlyga;



pagrindinio ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto atkūrimo priemonė;



vienas efektyviausių šalies (miesto) veiklos rizikos valdymo instrumentų.

Remiantis Lietuvos savivaldybių 2013 m. indeksu Jurbarko rajono savivaldybė, surinkusi
43,5 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 41 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 2012ųjų metų savivaldybių indekse Jurbarko savivaldybė užėmė 30 vietą. Prastesnį savivaldybės
įvertinimą nulėmė žemesni balai sveikatos, socialinės rūpybos bei mokesčių srityse. Sveikatos
srityje, įvykus metodologiniams pokyčiams, atsirado naujų rodiklių. Vienas iš jų vertina, ar
gydymo įstaigos dirba nenuostolingai.
Būtent tai ir lėmė prastesnį Jurbarko rajono įvertinimą šioje srityje. Ženklus socialinės
pašalpos gavėjų skaičiaus augimas kartu su nedarbo lygio kilimu nuo 14 proc. iki 17 proc. buvo
pagrindinės priežastys, nulėmusios prastesnį socialinės rūpybos srities įvertinimą. Vienas iš
naujų rodiklių – žemės mokestis, padarė didžiausią neigiamą poveikį žemam mokesčių srities
įvertinimui. Jurbarko rajono situacija gerėjo biudžeto bei investicijų srityse. Išaugusi atvirų
viešųjų pirkimų dalis visuose viešuosiuose pirkimuose (išskyrus mažos vertės) leido gauti
geresnį įvertinimą biudžeto srityje. Augantis veikiančių ūkio subjektų skaičius vienam
gyventojui bei didesnis tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas vienam gyventojui nulėmė
pagerėjimą investicijų ir plėtros srityje. Siekdama geresnės pozicijos savivaldybių reitinge
Jurbarko rajono savivaldybė turėtų stengtis įgyvendinti pasiūlymus, skirtus komunalinio ūkio
sričiai.
„Investicijos ir plėtra“ kategorijoje savivaldybė surinko 49,3 balus (šalies vidurkis 48
balai). Vertinimas artimas šalies vidurkiui ir tai nėra prastas rezultatas. Tačiau siekiant turėti
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konkurencinį pranašumą prieš kitus Lietuvos regionus, šis vidurkis turėtų būti aukštesnis nei
šalies vidurkis.
Lietuvos savivaldybių indekso 2013 m. dokumente, stiprinant investicijas ir plėtrą,
savivaldybėms siūloma „užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje yra investuotojams paruoštų
žemės sklypų su patvirtintais detaliaisiais planais ir prie sklypo privesta būtina infrastruktūra; kur
įmanoma, viešojo sektoriaus projektus vykdyti naudojantis viešojo ir privataus sektorių
partneryste; greitinti ir paprastinti detaliojo plano tvirtinimo bei statybą leidžiančių dokumentų
išdavimo procedūras“. Šie siūlymai yra itin aktualūs ir Jurbarko r. savivaldybėje.
Kiti svarbūs 2013 metų savivaldybių indekse įvertinti Jurbarko savivaldybės aspektai
pateikiami 12 pav.

Pav. 12. Jurbarko savivaldybės įvertinimas pagal tris pagrindinius aspektus ir šio indekso palyginimas
su šalies vidurkiu, 2013 m.

Lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis Jurbarko savivaldybei nuosavybės teise
priklauso daug nenaudojamų patalpų. Tai sudaro geras sąlygas dalį šių patalpų pritaikyti verslo ir
investuotojų reikmėms ir sudaryti palankias sąlygas naudotis jomis. Dalis šių patalpų galėtų būti
išnuomotos pagal ilgalaikes nuomos sutartis, kita dalis galėtų būti tiesiog parduota. Taip pat dalis
šių patalpų gali būti pritaikytos kuriant verslo vystymui skirtas teritorijas, verslo inkubatorius,
verslo ir technologijų parkus ir pan.
Neefektyvus savivaldybėms priklausančio turto valdymas yra našta mokesčių mokėtojams.
Savivaldybės turi siekti taupaus turto valdymo, privatizuoti tą turtą, kuris nėra būtinas
pagrindinėms savivaldybės funkcijoms vykdyti. Šios problemos sprendimui savivaldybė turėtų:


mažinti savivaldybei priklausančių įmonių ir viešųjų įstaigų skaičių;



mažinti savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų (ypač nenaudojamų) plotą;
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atsisakyti savivaldybei priklausančių pirčių, laidojimo namų, kirpyklų, knygynų,
daugiabučių administravimo paslaugas teikiančių įmonių.
700

664

600
500
400

Lietuvos respublika

300

Jurbarko r.sav.
185

200
100
0

Pav. 13. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nenaudojamų pastatų ir patalpų plotas
tenkantis vienam gyventojui, kv.m (2012 m.).

1.6.3. Investicijų poveikio rajono socialiniams – ekonominiams skirtumams mažinti bei
rajono plėtrai skatinti numatymas
Galimybių studijos 1.3. skyriuje išdėstyta, kad 2008-2012 metų laikotarpyje Tauragės
apskrityje yra sukuriamas mažiausias BVP tenkantis vienam gyventojui.
Norint nustatyti investicijų poveikį regiono plėtrai, tikslinga ieškoti ryšio tarp investicijų
(materialiųjų ir tiesioginių užsienio) ir bendrojo vidaus produkto, nedarbo lygio. Tam, kad būtų
nustatytas šis ryšys, buvo apskaičiuotas tiesinės koreliacijos koeficientas (r), kuris parodo ryšio
glaudumą tarp kelių nagrinėjamų kintamųjų.
Interpretuojant tiesinės koreliacijos koeficiento reikšmes, naudojamasi tokiomis sąlygomis:
Kai r < 0,2 – ryšio nėra;
Kai 0,2 < r < 0,5- silpnas ryšys;
Kai 0,5 < r < 0,75 – ryšys vidutinis;
Kai 0,75 < r < 0,95 – stiprus ryšys;
Kai 0,95 < r < 1 – praktiškai funkcionalinis ryšys.
Atlikus skaičiavimus išaiškėjo, kad ryšio tarp TUI ir BVP Tauragės apskrityje praktiškai
nėra, nes koreliacijos koeficientas artimas nuliui (r = 0,065). Tai reiškia, kad nagrinėjamu
laikotarpiu, didėjant tiesioginėms užsienio investicijoms, apskrities BVP praktiškai neaugo.
Lentelė 8. Koreliacijos koeficientas tarp TUI ir BVP Tauragės apskrityje 2008-2012 m.
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TUI, mln. Lt
BVP, mln. Lt

2008
56,9
2120,7

2009
47,56
1 802,2

2010
44,61
1950,1

2011
45,92
2265,5

2012
47,24
2354,2

r
0,065

Daug glaudesnis ryšys pasireiškia tarp MI ir BVP. Apskaičiuotas koreliacijos koeficientas
parodė, kad Tauragės apskrityje tarp MI ir BVP yra tiesioginis ir stiprus ryšys, nes koreliacijos
koeficientas r = 0,82. Šis ryšys parodo, kad didėjant MI, bus sukuriamas ir didesnis BVP.
Lentelė 9. Koreliacijos koeficientas tarp MI ir BVP Tauragės apskrityje 2008-2012 m.
MI, mln. Lt
BVP, mln. Lt

2008
380 649
2 120,7

2009
196 077
1 802,2

2010
248 214
1 950,1

2011
320 224
2 265,5

2012
348 537
2 354,2

r
0,82

Apibendrinant galima teigti, kad materialinės investicijos turi įtaką BVP augimui Tauragės
apskrityje. Šį faktą įrodo tiesioginis stiprus ryšys tarp MI ir BVP. Ryšio priklausomybę tarp BVP
ir investicijų (TUI ir MI) Lietuvos mastu ištyrė M. Tvaronavičienė, V. Tvaronavičius (2006).
Autorių gauti rezultatai sutampa su studijoje gautais rezultatais. Norint padidinti BVP apimtį
apskrityje, reikėtų padidinti investicijų, ypač materialinių, srautą į apskritį, nes vienas iš BVP
komponentų yra investicijos.
Ryšio priklausomybę tarp BVP ir lietuviškos kilmės prekių eksporto (šalies mastu) taip pat
ištyrė M. Tvaronavičienė, V. Tvaronavičius (2006). Autoriai teigia, kad dominuoja tiesioginis ir
ypač stiprus ryšys tarp pastarųjų rodiklių šalyje. Autorių gauti rezultatai sutampa su studijoje
gautais rezultatais.
Lentelė 10. Ryšio priklausomybė tarp BVP ir lietuviškos kilmės prekių eksporto 2008-2013m. Lietuvos
mastu
Eksportas,
tūkst. Lt
BVP, mln.
Lt

2008
332,7

2009
334,9

2010
389,6

2011
432,4

2012
459,2

2013
549,5

2 120,7

1 802,2

1 950,1

2 265,5

2 354,2

2447,3

r
0,85

Tai reiškia, kad norint padidinti BVP apimtį Tauragės apskrityje, reikėtų padidinti ir
lietuviškos kilmės prekių eksporto apimtį, nes viena iš BVP komponenčių yra eksportas.
Teoriškai mažėjantis nedarbo lygis prisideda prie didesnio BVP augimo. Šį teiginį turėtų
patvirtinti dominuojantis atvirkštinis ryšys, tarp BVP ir nedarbo lygio Tauragės apskrityje. Tuo
tarpu, atlikus skaičiavimus, matoma, kad tarp šių dviejų komponenčių nagrinėjamu laikotarpiu
ryšio praktiškai nėra.
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Lentelė 11. Ryšio priklausomybė tarp BVP ir nedarbo lygio 2008-2012 m. Lietuvos mastu
Nedarbo
lygis, %
BVP, mln. Lt

2008
4,6

2009
10,8

2010
17,3

2011
14,2

2012
14,0

2 120,7

1 802,2

1 950,1

2 265,5

2 354,2

r
0,065

Atlikus skaičiavimus, išaiškėjo, kad ryšys tarp TUI ir nedarbo lygio Tauragės apskrityje
yra atvirkštinis ir labai stiprus, praktiškai funkcionalinis ryšys, nes koreliacijos koeficientas
artimas vienetui (r = -0,96). Tai reiškia, kad didėjant tiesioginėms užsienio investicijoms mažės
nedarbo lygis apskrityje.
Lentelė 12. Ryšio priklausomybė tarp TUI ir nedarbo lygio 2008-2012 m. Lietuvos mastu
TUI, mln. Lt
Nedarbo
lygis, %

2008
56,9
4,6

2009
47,56
10,8

2010
44,61
17,3

2011
45,92
14,2

2012
47,24
14,0

r
-0,96

Šiek tiek mažesnę įtaką nedarbo lygio mažėjimui Tauragės apskrityje turi MI.
Lentelė 13. Ryšio priklausomybė tarp MI ir nedarbo lygio 2008-2012 m. Lietuvos mastu
MI, mln. Lt
Nedarbo
lygis, %

2008
380 649
4,6

2009
196 077
10,8

2010
248 214
17,3

2011
320 224
14,2

2012
348 537
14,0

r
-0,41

Apibendrinant galima teigti, kad bet kokios investicijos visuomet leidžia manyti, kad bus
sukurtos papildomos darbo vietos. Didėjant investicijų srautui (tiek TUI, tiek MI) Tauragės
apskrityje, nedarbo lygis turi tendenciją mažėti. Šį teiginį pagrindžia dominuojantis atvirkštinis
stiprus ryšys tarp pastarųjų rodiklių. Ypač šį tendencija pasireiškia didėjant tiesioginėms užsienio
investicijoms.
Bendroji pridėtinė vertė (BPV) bazinėmis kainomis nustatoma kaip produkcijos vertė,
išskaičiavus tarpinį vartojimą. Produkcijos vertė – gamybos proceso metu sukurtų prekių ir
paslaugų verčių suma, o tarpinis vartojimas – tai prekės ir paslaugos, kurios naudojamos
gamyboje kaip gamybos priemonės. Didžiąją bendrosios pridėtinės vertės dalį Tauragės
apskrityje 2008-2012 metų laikotarpyje sukūrė prekybos ir paslaugų (daugiau nei 28 proc.),
pramonės (daugiau nei 20 proc.) įmonės.
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Lentelė 14. BVP Tauragės apskrityje 2008-2012 m.
BPV, mln. Lt
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pramonė
Statyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; transportas;
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
Informacija ir ryšiai
Finansinė ir draudimo veikla
Nekilnojamojo turto operacijos
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla; administracinė ir
aptarnavimo veikla
Viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; žmonių
sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų
ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos

2008
230,5
347,2
160

2009
149,6
300,5
88

2010
191,8
353,7
87,7

2011
241,2
435,2
112,7

2012
262
461,5
123,3

478

429,8

505,4

617,5

635,6

36,5
27,7
188,2

34
17,3
175,6

31,8
19,8
165,1

27,9
23,9
170,1

27,9
22,3
178,1

49,6

41,3

39

41,2

42,6

361,9

365,6

338,7

346,2

349

23,9

24,2

21

23,8

27,2

Tuo tarpu apie 2 kartus mažiau nei pramonės sektoriuje ir beveik 3 kartus mažiau nei
paslaugų sektoriuje BPV buvo sukurta žemės ūkio sektoriuje (apie 11 proc.). Mažiausiai BPV
2008-2012 metų laikotarpyje buvo sukurta statybos sektoriuje (apie 6 proc.). Koks dominuoja
ryšys tarp TUI ir BPV atskiruose sektoriuose, padės atskleisti koreliacijos analizė. Kaip matyti iš
15 lentelės apskaičiuotų duomenų, tiesioginis ryšys tarp TUI ir BPV dominuoja žemės ūkio,
prekybos ir paslaugų sektoriuose. Tuo tarpu tarp TUI ir BPV pramonės sektoriuje dominuoja
atvirkštinis ryšys. Statybos sektoriuje ryšio nėra.
Lentelė 15. Ryšio priklausomybė tarp TUI ir BPV 2008-2012 m.
2008
2009
2010
2011
2012
r
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
BPV, mln. Lt
230,5 149,6
191,8
241,2
262
0,65
TUI mln. Lt
0,20
0
0,28
0,15
1,59
Pramonė
BPV, mln. Lt
353,7
435,2
461,5
347,2 300,5
-0,59
TUI mln. Lt
39,96
40,84
41,52
29,18
48,8
Statyba
BPV, mln. Lt
160
88
87,7
112,7
123,3
TUI mln. Lt
0
0
0
0
0
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; transportas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
BPV, mln. Lt
478
429,8
505,4
617,5
635,6
0,55
TUI mln. Lt
1,10
0,26
8,55
1,30
1,13
Informacija ir ryšiai
BPV, mln. Lt
36,5
34
31,8
27,9
27,9
TUI mln. Lt
0
0
0
0
0
Finansinė ir draudimo veikla
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BPV, mln. Lt
TUI mln. Lt

27,7
17,3
19,8
23,9
22,3
0
0
0
0
0
Nekilnojamojo turto operacijos
BPV, mln. Lt
188,2 175,6
165,1
170,1
178,1
TUI mln. Lt
0
0
0
0
0
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla
BPV, mln. Lt
49,6
41,3
39
41,2
42,6
TUI mln. Lt
0,20
0,15
0,01
0
0
Viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
BPV, mln. Lt
361,9 365,6
338,7
346,2
349
TUI mln. Lt
0
0
0
0
0
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos
BPV, mln. Lt
23,9
24,2
21
23,8
27,2
0,63
TUI mln. Lt
2,20
2,25
2,42
2,60
1,98

Apibendrinant gautus rezultatus, nustatyta, kad dominuoja tiesioginis stiprus ryšys tarp
materialinių investicijų (MI) ir BVP. Tuo tarpu, ryšio tarp TUI ir BVP praktiškai nėra. Tai įrodo
ir papildomi skaičiavimai – yra atvirkštinis labai stiprus ryšys tarp TUI ir nedarbo lygio, bet
nedarbo lygis neįtakoja BVP. Taip pat yra atvirkštinis, šiek tiek mažesnis nei vidutinio stiprumo
ryšys tarp MI ir nedarbo lygio. Bet MI turi tiesioginį ir stiprų ryšį su BVP.
Tai reiškia, kad didėjant tiesioginių užsienio investicijų srautui (TUI) Tauragės apskrityje
yra sudaromos sąlygos nedarbo lygio mažėjimui, tačiau tai neįtakoja BVP augimo. Didėjant
materialinių investicijų srautui, nedarbo lygis taip pat mažėja, o BVP apimtis stipriai auga. Šių
ekonominių-socialinių rodiklių kaita parodo regiono potencialą plėstis.
Apibendrinus bendrosios pridėtinės vertės (BPV) apimtis, matoma, jog Tauragės apskrityje
daugiausia BPV sukuria prekyba ir paslaugos bei pramonė. Tuo tarpu žemės ūkis ir ypač statyba
pasižymi gerokai mažesnėmis sukuriamos BPV apimtimis.
Atlikus šių sektorių koreliacinę analizę, matoma, kad TUI srautas didina žemės ūkio ir
prekybos bei paslaugų sektorių sukuriamas BPV apimtis. Tai galima pagrįsti tuo, kad investicijos
sudaro sąlygas stambių ūkių augimui, jų modernizavimui. Kuo daugiau stambūs ūkiai
modernizuojasi, tuo mažiau jiems reikia žmonių rankų darbo. Tuos pačius darbus ir daug
greičiau atlieka moderni technika, įtakodama dirbančiųjų žmonių skaičiaus mažėjimą žemės
ūkyje.
Tuo tarpu tarp TUI ir BPV pramonės sektoriuje yra aiškus atvirkštinis ryšys. To negalima
būtų tiesiogiai interpretuoti kaip pramonės sektoriaus mažėjimo augant TUI, tačiau tai parodo,
kad TUI Tauragės rajone yra netikslingos, siekiant auginti pramonės sektorių.
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Apibendrinant galima teigti, kad, norint padidinti Tauragės apskrities (tuo pačiu ir Jurbarko
rajono) potencialą plėstis (siekiant, kad didėtų BVP apimtis, mažėtų nedarbo lygis, augtų
užimtųjų skaičius), tikslinga būtų nukreipti kuo didesnį investicijų srautą į žemės ūkio ir
prekybos bei paslaugų sektorius. Didesnis investicijų srautas ne tik padidins užimtųjų skaičių
šiuose sektoriuose, įtakodamas nedarbo lygio sumažėjimą, bet ir prisidės prie didesnės BPV
sukūrimo. Kuo daugiau yra sukuriama produkcijos, tuo daugiau įtakojamas produkcijos
eksportas. Didinat eksporto apimtis, didėja ir sukuriamas BVP (tarp BVP ir eksporto dominuoja
tiesioginis stiprus ryšys, r = 0,85), nes viena iš BVP komponenčių yra eksportas. O norint
tikslinga linkme nukreipti iš žemės ūkio išeinančius darbuotojus, nesudarant sąlygų nedarbo
lygio augimui, būtinas didesnis investicijų srautas į paslaugų sektorių. Norint sukurti naują
paslaugą reikia mažiau investicijų nei norint sukurti naują pramonės šaką.

1.7. Verslas
Remiantis 2013 m. pradžioje atliktos Jurbarko rajono savivaldybės verslo atstovų
nuomonės tyrimo ataskaita, didžioji dalis apklausoje dalyvavusių rajono verslininkų dirba vidaus
rinkoje, trys ketvirtadaliai atstovavo smulkiam ir vidutiniam verslui. Verslo atstovai įžvelgė
bendradarbiavimo su savivaldybės atstovais trūkumą ir pabrėžė susitikimų su savivaldybės
darbuotojais reikalingumą.
Vertinant Jurbarko rajono savivaldybėje elektroninių viešųjų paslaugų lygį, beveik pusė
apklaustųjų teikiamas paslaugas įvertino gana gerai ir mano, kad paslaugos atitinka verslo
poreikius. 34,7 proc. verslininkų mano, kad savivaldybėje organizuojamų elektroninių viešųjų
paslaugų yra per mažai ir reikėtų plėsti jų pasiūlą.
Verslininkai iš savivaldybės norėtų gauti daugiau informacijos apie mokesčius ir lengvatas
verslui, informacijos apie darbuotojų mokymų galimybes, licencijas ir leidimus, investavimo
galimybes, viešuosius pirkimus, patalpų nuomos galimybes Jurbarko rajone.
Jurbarko rajono verslininkų nuomone, reikalingiausios verslui lengvatos yra šios: parama
naujų darbo vietų kūrimui, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos, parama keliant darbuotojų
kvalifikaciją, žemės ir žemės nuomos mokesčio lengvatos.
Planuojant verslą ir investicijas verslininkai norėtų plačiau žinoti apie aplinkinius pastatus
bei sklypus, specialiuosius ir detaliuosius planus, planuojamas komunikacijas į pastatus ir
sklypus, investavimo sąlygas ir pasiūlymus.
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Vertinant bendrą infrastruktūrą iš visų verslo aplinką supančių elementų geriausiai
vertinama interneto ir telekomunikacijų infrastruktūros būklė, blogiausiai – šaligatvių būklė,
gatvių apšvietimas.
Gerinant gyvenimo aplinką ir rajono patrauklumą, verslininkų nuomone, didesnį dėmesį
reiktų skirti sporto infrastruktūros plėtrai ir kultūros renginių įvairovei. Rajone taip pat trūksta
maitinimo ir apgyvendinimo įstaigų.
1.7.1 Verslo subjektai
Veikiančių ūkio subjektų skaičius 2010-2014 metų laikotarpiu Lietuvoje didėjo nuo 83 202
iki 90 790 vienetų. Tik 2012 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius šalyje sumažėjo iki 83 624,
arba 3,9 proc., lyginant su 2011 m. Iki 2011 m Jurbarko rajone, kaip ir visoje šalyje, veikiančių
ūkio subjektų skaičius taip pat didėjo. 2011 m. pradžioje Jurbarko rajone veikė 559 ūkio
subjektai. Nuo 2012 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius ėmė mažėti ir 2014 m. jų buvo 500,
arba 10,6 proc. mažiau nei 2011 m. Analizuojant 16 lentelėje pateiktus savivaldybių statistinius
duomenis, matyti, kad daugiausia veikiančių ūkio subjektų yra Vilniaus miesto savivaldybėje, o
mažiausias veikiančių subjektų skaičius yra Birštono rajono savivaldybėje. 2014 m. pradžioje
Jurbarko rajono savivaldybėje veikė 500 ūkio subjektų ir tai sudarė 23,8 proc. apskrityje
veikiančių ūkio subjektų arba 0,6 proc. šalyje veikiančių ūkio subjektų.
Lentelė 16. Veikiančių ūkio subjektų skaičius, metų pradžioje
2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Lietuvos Respublika

83202

86987

83624

86929

90790

Alytaus m. sav.

1576

1705

1591

1619

1673

Alytaus r. sav.

342

379

370

382

399

Druskininkų sav.

553

567

541

556

592

Lazdijų r. sav.

261

292

275

282

297

Varėnos r. sav.

398

419

411

428

433

Birštono sav.

100

100

101

103

104

Jonavos r. sav.

769

798

773

770

791

Kaišiadorių r. sav.

550

580

536

552

576

Kauno m. sav.

11610

12142

11681

11610

12405

Kauno r. sav.

1669

1841

1848

1995

2184

Kėdainių r. sav.

1063

1082

1065

1092

1109
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Prienų r. sav.

480

487

479

477

489

Raseinių r. sav.

605

630

638

652

669

Klaipėdos m. sav.

6114

6280

5946

5984

6125

Klaipėdos r. sav.

1184

1237

1202

1323

1392

Kretingos r. sav.

867

896

852

842

862

Neringos sav.

185

194

175

180

200

Palangos m. sav.

673

683

644

650

675

Skuodo r. sav.

309

322

306

313

315

Šilutės r. sav.

922

958

911

935

974

Kalvarijos sav.

144

154

142

143

149

Kazlų Rūdos sav.

243

239

223

223

235

Marijampolės sav.

1496

1531

1464

1485

1534

Šakių r. sav.

473

495

483

490

513

Vilkaviškio r. sav.

608

602

577

579

598

Biržų r. sav.

500

500

464

474

451

Kupiškio r. sav.

339

328

307

310

309

Panevėžio m. sav.

3373

3458

3191

3235

3323

Panevėžio r. sav.

768

819

770

818

839

Pasvalio r. sav.

438

453

444

438

442

Rokiškio r. sav.

534

583

544

567

574

Akmenės r. sav.

346

346

346

350

347

Joniškio r. sav.

446

449

437

441

452

Kelmės r. sav.

499

538

490

489

494

Pakruojo r. sav.

376

402

386

383

378

Radviliškio r. sav.

579

590

572

588

595

Šiaulių m. sav.

3660

3840

3710

3753

3751

Šiaulių r. sav.

759

839

809

845

879

Jurbarko r. sav.

523

559

505

522

500

Pagėgių sav.

109

119

126

151

158

Šilalės r. sav.

402

418

424

451

450

Tauragės r. sav.

939

983

905

947

989

Mažeikių r. sav.

1368

1352

1330

1353

1403

Plungės r. sav.

802

842

810

822

778

Rietavo sav.

193

209

199

200

199

Telšių r. sav.

897

919

863

888

906
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Anykščių r. sav.

483

503

470

507

483

Ignalinos r. sav.

271

281

253

257

257

Molėtų r. sav.

376

399

374

385

393

Utenos r. sav.

920

939

857

889

914

Visagino sav.

463

489

441

478

471

Zarasų r. sav.

298

330

308

317

322

Elektrėnų sav.

357

368

359

366

383

Šalčininkų r. sav.

424

432

416

433

424

Širvintų r. sav.

242

262

244

257

272

Švenčionių r. sav.

329

362

322

334

345

Trakų r. sav.

599

647

606

650

689

Ukmergės r. sav.

686

727

657

683

686

Vilniaus m. sav.

25288

26545

25881

27553

29651

Vilniaus r. sav.

1422

1544

1570

1797

1944

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Rajone, kaip ir šalyje, vyrauja mažos ir vidutinio dydžio įmonės. Tik 1 įmonė turi daugiau
nei 250 darbuotojų ir yra traktuojama kaip didelė įmonė ir tai sudaro 0,3 proc. visų rajone
veikiančių įmonių (žr. 14 pav.).
250

233

200
150
100
62
50
11

1

0
Mikroįmonės

Mažos įmonės Vidutinės įmonės Didelės įmonės

Pav. 14. Jurbarko rajono įmonės 2014 metais.
Didžiausią įmonių dalį tiek Lietuvoje, tiek Jurbarko rajone sudaro labai mažos įmonės
(mikro įmonės). Tai įmonės, kuriose dirba iki 10 darbuotojų ir kurių metinės pajamos siekia iki 7
mln. Lt, arba balansinė vertė neviršija 5 mln. Lt. Jurbarko rajone 2014 m. tokių įmonių buvo 75,9
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proc. iš visų veikiančių įmonių (šalyje – 78,5 proc.). Vertinant įmonių dydžio statistinius
duomenis Jurbarko rajone, nėra pastebimas įmonių stambėjimo arba smulkėjimo procesas.
Lentelė 17. Jurbarko rajone veikiančių įmonių skaičius, 2014 m. pradžios duomenimis
2010

2011

2012

2013

2014

Veikiančios įmonės iš viso

330

359

302

308

307

Mikro įmonės

256

291

234

228

233

Mažos įmonės

61

56

55

67

62

Vidutinės įmonės

12

12

13

13

11

Didelės įmonės

1

0

0

0

1

77,6 %

81 %

77,5

74 %

75,9 %

18,5 %

15,6 %

18,2 %

21,7 %

20,2 %

3,6 %

3,3 %

4,3 %

4,2 %

3,6 %

0,3 %

-

-

-

0,3 %

Mikro įmonių santykis su
visomis veikiančiomis įmonėmis
Mažų įmonių santykis su
visomis veikiančiomis įmonėmis
Vidutinių įmonių santykis su
visomis veikiančiomis įmonėmis
Didelių įmonių santykis su
visomis veikiančiomis įmonėmis

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Lyginant su 2010 metais, 2014 m. rajone labai mažų įmonių santykis su visomis rajono
įmonėmis sumažėjo tik 1,7 procentinio punkto. Mažos įmonės 2014 m. pradžioje Jurbarko rajone
sudarė apie 20,2 proc., vidutinės – 3,6 proc. visų veikiančių įmonių. Lyginant su 2010 metais,
2014 m. rajone mažų įmonių santykis su visomis rajono įmonėmis padidėjo tais pačiais 1,7
procentinio punkto. 2014 m. pradžioje didelių įmonių dalis nuo visų veikiančių įmonių Jurbarko
rajone buvo tik 0,3 proc. Apibendrinant šiuos duomenis, galima teigti, kad Jurbarko rajone
geriausiai išvystytas smulkaus ir vidutinio verslo sektorius.
Remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento bei Statistikos departamento
duomenimis, 2009-2013 m. laikotarpiu Jurbarko rajone buvo išregistruotos 28 įmonės, kurioms
buvo baigtos bankroto procedūros. Tai sudaro apie 0,6 proc. visų minėtu laikotarpiu apie
bankrotą paskelbusių įmonių šalyje ir 29,8 proc. Tauragės apskrityje. Dar 11 įmonių yra iškeltos
bankroto bylos, tačiau įmonės dar nėra išregistruotos. Pastebimas augantis bankrotų skaičius,
tačiau šį skaičių visoje Lietuvoje sąlygojo dėl ekonominio sunkmečio pablogėjusios verslo
kreditavimo sąlygos, sumažėję įmonių pardavimai, išaugę įmonių įsipareigojimai. Šios
problemos ypač aktualios ekonomiškai silpnesniame Jurbarko rajone.
Išvestinis registruotų įmonių, tenkančių 1000-iui gyventojų, rodiklis iš dalies apibūdina tam
tikros teritorijos gyventojų verslumą ir teritorijos patrauklumą verslui plėtoti. Lyginant Jurbarko
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rajono savivaldybės rodiklius su šalies rodikliais matyti, kad įmonių, tenkančių 1000-iui
gyventojų, rodiklis Jurbarko rajone yra net 5 kartus mažesnis nei šalyje. Jurbarko rajone vidutinis
registruotų įmonių skaičius, tenkantis 1000-ui gyventojų, 2010-2014 m. laikotarpiu siekė 10,7 o
šalyje – 56,6. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad Jurbarko rajono savivaldybė yra gerokai
mažiau patraukli verslui nei daugelis kitų šalies savivaldybių.
Lentelė 18. Veikiančių įmonių skaičius, metų pradžioje

Lietuvos Respublika
Jurbarko rajono savivaldybė

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014
vidurkis

61

48

54

56

64

56,6

10,5

11,8

10,2

10,5

10,7

10,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
2013 metais Jurbarko rajone įregistruoti 44 nauji ūkio subjektai, išregistruota 14 ūkio
subjektų. Didžioji dalis įregistruotų juridinių asmenų – verslo įmonės:


20 uždarųjų akcinių bendrovių;



1 individuali įmonė;



16 mažųjų bendrijų;



3 daugiabučių namų savininkų bendrijos;



1 viešoji įstaiga;



3 asociacijos.

Lentelė 19. Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal ekonomikos sektorius 2014 m. pradžioje.
Veiklos sritis
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Kasyba ir karjerų eksploatavimas
Apdirbamoji gamyba
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
Statyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir
motociklų remontas
Transportas ir saugojimas
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
Informacija ir ryšiai
Finansinė ir draudimo veikla
Nekilnojamojo turto operacijos

Veikiantys ūkio
subjektai metų
pradžioje
23
41
3
1
26
113
39
14
5
4
6
45
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Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Administracinė ir aptarnavimo veikla
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
Švietimas
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
Kita aptarnavimo veikla
Iš viso

13
4
4
26
27
41
110
500

Šaltinis: Statistikos departamentas
Lentelė 20. Veikiančių ūkio subjektų apyvartų pasiskirstymas pagal ekonomikos sektorius 2012* metų
pradžioje.

Veiklos sritis

Apyvarta, tūkst.
Lt.
32 532
127 862
58 435
113 233
220 699

Miškininkystė ir žuvininkystė
Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba
Elektros, dujų, vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas
Statyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir
motociklų remontas
Transportas ir saugojimas
74 532
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
4 809
Informacija ir ryšiai
8 208
Nekilnojamojo turto operacijos
4 572
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
4 419
Administracinė ir aptarnavimo veikla
5 264
Švietimas, sveikatos priežiūra ir kita komunalinė ir socialinė aptarnavimo
6 402
veikla
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, kompiuterių ir
4 836
asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas, kita aptarnavimo veikla
Iš viso
665 803
*Statistikos departamento paskutiniai pateikti duomenys už 2012 m. Studijos rengimo metu vėlesni
duomenys nėra prieinami.

Šaltinis: Statistikos departamentas
Didžiausią apyvartą Jurbarko raj. yra pasiekusios prekybos, paslaugų ir statybos sektoriaus
įmonės.

46
Jurbarko rajono savivaldybės investicijų pritraukimo galimybių studija, 2014

1.7.2.Palankios verslo aplinkos vystymui svarbūs aspektai
Informaciniai centrai
Jurbarke aktyviai veikia Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras. Atsižvelgdamas į
rajono verslininkų, turizmo paslaugų teikėjų bei turistų poreikius ir reikalavimus, VšĮ Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centras teikia šias paslaugas:


Konsultacijos verslo pradžios, juridinės formos pasirinkimo klausimais;



Juridinių asmenų steigimo dokumentų parengimas;



Verslo planų, paraiškų rengimas ir administravimas;



Konsultacijos verslo planų, projektų rengimo klausimais;



Mokesčių grąžinimas dirbusiems užsienyje;



Turizmo informacijos teikimas;



Leidinių apie Jurbarko kraštą ruošimas, platinimas;



Turizmo paslaugų paketų rengimas, ekskursijų organizavimas;



Kelionių pardavimas;



Keltų, autobusų bilietų pardavimas;



Dokumentų

spausdinimo,

kopijavimo,

nuskaitymo,

laminavimo,

įrišimo

paslaugos;


Konferencijų salių nuoma, renginių administravimas;



Biurų administravimo veikla;



Prekyba suvenyrais, meno dirbiniais ir tautodailininkų gaminiais;



Seminarų, mokymų organizavimas.

VšĮ „Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras“ yra vienintelė įstaiga Jurbarko rajone,
teikianti konsultavimo, informacijos sklaidos, mokymų paslaugas esamiems ir potencialiems
verslininkams, teikianti turizmo informaciją turistams.
VšĮ „Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras“ misija yra teikti informacinę ir
praktinę informaciją verslo subjektams taip prisidedant prie naujų įmonių Jurbarko rajone
kūrimo, rinkti, kaupti ir teikti nemokamą informaciją apie turizmo paslaugas rajone, lankomus
objektus ir vietoves, kultūros paveldą rajone, populiarinti Jurbarko kraštą.
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1.8. Profesinis rengimas, kvalifikacijos kėlimo galimybės, visuomenės švietimas
Profesinį (kartu ir bendrąjį vidurinį) išsilavinimą Jurbarko rajone galima įgyti Smalininkų
technologijų ir verslo mokykloje. Mokykloje sudaromos sąlygos tobulinti profesinę kvalifikaciją
bei persikvalifikuoti, ugdyti asmenybę, kuri sugebėtų dirbti ir gyventi rinkos ir demokratiniais
principais grindžiamoje visuomenėje. 2013 m. pradžioje mokykloje dirbo 60 pedagogų: 45 iš jų
– gimnazijos ir profesiniame skyriuje, 15 – specialiojo ugdymo skyriuje.
Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje siūlomos 4 mokymosi programos baigusiems
12 klasių, 7 – baigusiems 10 klasių, ir 2 – baigusiems 9 klases. Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, 2011–2012 m. mokykloje mokėsi 376 mokiniai, tai 3,0 proc. daugiau nei 2009–
2010 m. Tuo tarpu gavusių brandos atestatus buvo 40 mokinių, tai 14,9 proc. mažiau nei 2009–
2010 m. Naujai priimtų mokinių į profesinę mokyklą 2011–2012 m. taip pat mažėjo (sumažėjo
6,6 proc., nuo 198 iki 185 mokinių). 2012–2013m.m. pradžioje mokykloje mokėsi 390 mokinių,
iš kurių 350 – gimnazijos ir profesiniame skyriuje.
Jurbarke veikia VšĮ „Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras“, siūlantis
kompiuterio operatoriaus ir kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programas.
Taip pat Tauragės apskrities teritorinės darbo biržos Jurbarko skyrius reguliariai rengia
bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinio mokymo kursus: siuvėjo, elektros
įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio, vamzdžių klojėjo, duonos gaminių kepėjo,
C, CE kat. vairuotojo, CE ir D kat. transporto priemonių vairuotojo, yra motorinių transporto
priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei kvalifikacijai įgyti skubos
tvarka.
Jurbarke aktyviai veikia Jurbarko švietimo centras, kurio pagrindiniai veiklos tikslai apima
šias sritis:
- Teikti Jurbarko rajono bendruomenei neformaliojo švietimo paslaugas, skatinti
motyvaciją ir ugdyti mokymosi visą gyvenimą poreikį, padedant susikurti asmeninę strategiją.
- Organizuoti švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo darbą, sudaryti sąlygas
profesinei saviugdai.
- Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių
asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informaciją,
ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.
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- Ugdyti Jurbarko rajono moksleivių ir jaunimo profesinę kompetenciją, plėtoti
bendruomenes narių gebėjimus orientuotis darbo rinkoje, planuoti profesinę karjerą.

1.9. Pramonės ir kasybos pramonės teritorijos
Jurbarko miesto pramonės teritorija yra neatskiriama miesto struktūros dalis, kurioje
sukurtas didelis darbo vietų skaičius. Per paskutiniuosius dešimtmečius, pasikeitus ekonominėms
sąlygoms, kito miesto pramonės struktūra, dauguma įmonių neatlaikė konkurencijos ir nyko.
Bendrojo plano sprendiniuose numatyta esamą miesto pramonės rajoną kokybiškai
atnaujinti (modernizuoti). Funkcinės zonos, kurioje planuojama verslo ir pramonės plėtra, plotas
yra 73,3 ha. Galimas didelių pramoninių teritorijų skaidymas į mažesnes, vystant konversiją į
smulkaus verslo, prekybos ir paslaugų įmonių teritorijas.
Nors ir nedidelė, užimanti tik 5% planuojamos miesto teritorijos, ši verslo ir pramonės
funkcinė zona turi visas galimybes tapti pilnaverte urbanistinės struktūros dalimi, nes tam yra
palankios teritorijos vystymui sąlygos: gera esama susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra bei
gera pramonės teritorijos padėtis gyvenamųjų miesto rajonų atžvilgiu.
Šiuo metu Jurbarko mieste yra įsteigta viena pramoninė teritorija, užimanti 153,8 ha
teritoriją. Komercinei paskirčiai įsisavinta 40,0 ha pramoninės teritorijos, pramoninei paskirčiai
– 52,7 ha teritorijos. Atsižvelgiant į pramonės teritorinius poreikius mieste bei į tai, kad šiuo
metu realiai įsisavinta tik apie trečdalis pramonės teritorijos Jurbarko mieste, esamos pramoninės
teritorijos plėtra ar naujų pramonių teritorijų steigimas nėra siūlomas. 2007 m. parengtame
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane siūloma efektyviau įsisavinti esamą
pramoninę teritoriją, tai tenkins pramonės teritorinius poreikius Jurbarko mieste 2007-2017 metų
periodu.
Jurbarko raj. veikia keli inertinių medžiagų karjerai, kurių didžiausias yra UAB „Jurbarko
karjerai“. Šio karjero produkcija yra sertifikuota ir parduodama kaip statybinė medžiaga.

1.10. Informacinės visuomenės plėtra
Tauragės apskrityje 2014 m. 16–74 m. amžiaus asmenys, kasdien besinaudojantys
kompiuteriu, sudarė 35,4 proc. (šalyje – 57), o internetu – 36,4 proc. (šalyje – 56,6) nuo visų šios
amžiaus grupės asmenų. Apskrityje kasdienis naudojimasis kompiuteriu tarp 16–74 m. amžiaus
asmenų 2012–2014 m. išaugo 13,8 proc., tuo tarpu naudojimasis internetu augo net 16,7 proc.
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Pav. 15. 16–74 m. amžiaus asmenys, besinaudojantys informacinėmis technologijomis,
proc.
Šaltinis.: Lietuvos statistikos departamentas
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Pav. 16. Per paskutinius 3 mėn. kasdien internetu naudojosi gyventojų, proc.
Šaltinis.: Lietuvos statistikos departamentas
Siekiant užtikrinti Tauragės regiono savivaldybių veiklos skaidrumą ir sprendimų
priėmimo kokybę 2011 m. baigtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotas
projektas

„Tauragės

elektroninėmis

apskrities

priemonėmis“.

savivaldybių
Šio

projekto

tarybų

sprendimų

įgyvendinimo

metu

priėmimo
Tauragės

viešinimas
apskrities

savivaldybėse sukurtos elektroninės demokratijos paslaugos „Savivaldos politikų darbo proceso
viešinimas internete ir grįžtamojo ryšio užtikrinimas“ ir „Teisės aktų perkėlimas į elektroninę
terpę ir viešinimas interneto svetainėse“. Šių paslaugų sukūrimas sudaro galimybę kiekvienam
savivaldybės tarybos nariui viešinti savo veiklą ir bendrauti su rinkėjais interaktyviai, per
tinklaraštį. Taip pat, įdiegus minėtas paslaugas, savivaldybės internetiniame tinklalapyje
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www.jurbarkas.lt galima rasti savivaldybės tarybos posėdžių medžiagą, visus skelbiamus
savivaldybės teisės aktus, tarybos narių balsavimo rezultatus. Gyventojas, prisijungęs prie
savivaldybės internetinio tinklalapio, gali sekti informaciją apie priimamus tarybos sprendimus,
pateikti savo nuomonę rūpimais klausimais.
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2. JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRA
2.1.

Esama inžinerinė infrastuktūra

Šilumos tiekimo infrastruktūra. Jurbarko rajone šiluma centralizuotai tiekiama Jurbarko
miestui, Viešvilės, Smalininkų ir Veliuonos miesteliams bei Jurbarkų, Smalininkų ir Klausučių
kaimams. Jurbarke centralizuoto šilumos tiekimo sistemas eksploatuoja AB „Kauno energija”
filialas „Jurbarko šilumos tinklai“, kitas sistemas eksploatuoja Jurbarko rajono savivaldybei
priklausančios

įmonės.

Jurbarko

rajono

savivaldybei

priklausanti

UAB

„Jurbarko

komunalininkas“ eksploatuoja šias rajono katilines: Juodaičių miestelio, Eržvilko gimnazijos,
Šimkaičių pagrindinės mokyklos, Klausučių pagrindinės mokyklos, Veliuonos miestelio,
Jurbarkų darželio, Jurbarkų seniūnijos.
Pagrindiniai šilumos energijos vartotojai Jurbarko mieste yra gyventojai, gyvenantys
daugiabučiuose penkių aukštų pastatuose. Bendras gyvenamųjų namų butų skaičius – 3 516 butų,
maksimali (projektinė) galia šildymui 16,79 MW, maksimali (projektinė) galia karštam
vandeniui ruošti sudaro 15,95 MW. Jurbarko miesto vartotojams šiluminė energija tiekiama iš
vienos katilinės. Iš katilinės išeinančių magistralių skersmuo DN150 ir DN300, jos paklotos po
žeme. Dalis šių magistralių vamzdynų pakeisti naujais iš anksto izoliuotais vamzdžiais. Jurbarko
miesto termofikacinis tinklas buvo paklotas 1978 m. ir nuo tada nuosekliai atnaujinamas.
Dujų tiekimo infrastruktūra. Gamtines dujas Jurbarko rajone tiekia AB „Lietuvos dujos“.
Bendrovė 2006–2007 m. vykdė projektą „Magistralinio dujotiekio Šakiai – Jurbarkas ir Jurbarko
dujų skirstymo stoties statyba“. Projekto metu nutiestas magistralinis dujotiekis, kurio ilgis 28,4
km (įskaičiavus dvi gijas per Nemuną). Iš jų 25,8 km ilgio trasa nutiesta Šakių rajone ir 2,6 km
(įskaičiavus atšaką į Jurbarko dujų skirstymo stotį) Jurbarko rajone. Nuo Jurbarko dujų
skirstymo soties iki Jurbarko miesto nutiesto skirstomojo dujotiekio ilgis – 10,8 km. Stambiausi
ir pirmieji gamtinių dujų vartotojai Jurbarke – AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos
tinklai“, UAB „Dainiai“.
Minėto projekto tikslas apima Nacionalinės energetikos strategijos vieną uždavinių – plėsti
ir modernizuoti šalies dujų perdavimo tinklus bei padidinti Vakarų Lietuvos aprūpinimo
gamtinėmis dujomis patikimumą – pastatyti visą magistralinio dujotiekio atkarpą Šakiai –
Klaipėda. 2012 m. AB „Lietuvos dujos“ tęsė pradėto projekto antrą etapą. Pastatyta dujotiekio
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atkarpa nuo Jurbarko iki Tauragės kurios ilgis 35 km. Antro etapo statybos darbai baigti 2013 m.
pabaigoje.
Elektros tiekimo infrastruktūra. Jurbarko rajone elektros tinklai yra gerai išvystyti visoje
rajono teritorijoje. Elektra aprūpinami praktiškai visi gyventojai ir įmonės. Jurbarko rajono
savivaldybėje elektros tinklus eksploatuoja AB „LESTO“. Bendrovės pateiktais duomenimis,
elektros energijos suvartojimas Jurbarko rajone 2012 m. siekė 48.203 MWh. Buities vartotojai
suvartojo 23 710 MWh, komerciniai vartotojai – 24 493 MWh. Elektros energijos suvartojimas,
lyginant 2010 ir 2012 m. duomenis, Jurbarko rajono buities vartotojų didėjo 4,9 proc.,
komercinių vartotojų elektros suvartojimas išaugo 3,3 proc. Bendras elektros energijos
suvartojimas Jurbarko rajono savivaldybėje 2010–2012 m. vidutiniškai išaugo 4,1 proc.
Siekiant užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą esamiems ir būsimiems Jurbarko
vartotojams numatoma:
• plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą,
• naujus paskirstymo tinklus tiesti kabelinėmis linijomis,
• įrengti naujas transformatorines ir skirstymo punktus,
• pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines,
• kabeliuoti didžiąją dalį esamų10 kV orinių linijų,
• naujas elektros linijas tiesti bendrajame plane numatytuose infrastruktūros
koridoriuose,
• išlaikyti geros techninės būklės esamą elektros energijos perdavimo tinklą.
Vandens tiekimo infrastruktūra. Jurbarko rajone prie centralizuotų vandentiekio tinklų
prisijungę apie 54 proc. gyventojų. Specialiojo plano koncepcijoje numatoma, kad centralizuotas
vandens tiekimas būtų užtikrinamas 61 gyvenvietėje, statant naujus bei renovuojant senus
nuotekų tinklus. Įgyvendinus planą, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos būtų
teikiamos 95 proc. rajono gyventojų.
Jurbarko rajone vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikia UAB „Jurbarko
vandenys“. 2012 m. pabaigoje bendrovė eksploatavo 37 vandenvietes, 11 valymo įrenginių, per
300 km vandentiekio vamzdynų ir 130 km nuotekų tinklų, 68 artezinius gręžinius, 40 nuotekų
siurblinių. UAB „Jurbarko vandenys“ abonentų skaičius 2010 – 2012 m. didėjo 2,5 proc. 2012 m.
bendrovė turėjo 8 790 abonentus, iš kurių 8 329 buvo gyventojai, 445 įmonės ir 16 bendrijų.
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Jurbarko rajone atlikti geriamojo vandens tyrimai bakteriologiniu atžvilgiu tenkina
higienos normų reikalavimus. Didesnė problema rajone yra vandens atitikimas cheminio tyrimo
parametrams. 2012 m. visi higienos normų parametrų reikalavimai atitiko tik 14-oje
eksploatuojamų vandenviečių iš 37. Cheminio tyrimo parametrai (bendroji geležis, amonis,
drumstumas, spalva) daugelyje eksploatuojamų vandenviečių viršija leistinas parametrų ribines
reikšmes: bendrosios geležies rodiklis neatitinka leistinų normų 22 vandenvietėse, amonis – 20,
drumstumas – 7, spalva – 15 vandenviečių. Atskirose vandenvietėse bendrosios geležies
parametras normas viršija 13,2, amonis – 3,2 karto, drumstumas – 6,2, spalva 6,6 kartų.
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Pav. 17. Požeminio vandens sunaudojimas Jurbarko raj. 2010–2012 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Pagal paimto ir sunaudoto vandens skirtumą galima matyti, kad vandens tiekimo
grandinėje patiriami vandens nuostoliai siekia apie 25 proc. Didžioji nuostolių dalis susidaro dėl
vandentiekio sistemos nusidėvėjimo ir avarijų.
Nuotekų tvarkymas. Remiantis Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane pateikta informacija nuotekų tvarkymo
paslaugomis naudojasi apie 41 proc. rajono gyventojų. Tvarkant nuotekas rajone susiduriama su
neapskaitomų paviršinių nuotekų infiltracija į nuotekų sistemas. Jurbarko miesto paviršinių
nuotekų patekimas į buitinių nuotekų infrastruktūrą siekia apie 40 proc. nuo realizuotų nuotekų ir
išvalytų valymo įrenginiuose. Kitose rajono gyvenvietėse paviršinių nuotekų infiltracija panaši
kaip ir Jurbarko mieste.
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Lentelė 21. Ūkio, buities ir gamybos nuotekos, išleistos į paviršinius vandenis 2012 m., tūkst. kub. m.
Vietovė /
Rodiklis
Lietuvos
Respublika
Tauragės
apskritis
Jurbarko r. sav.

Iš viso

Išvalytų iki
normų

Išleista užterštų
(be valymo)

Išvalytų ii
normos nuotekų
dalis nuo
bendro nuotekų
kiekio, proc.

2 938 537

175 456

32

5,9

3 988

3 836

8

96,2

742

742

0

100

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Vystymo kryptys ir perspektyvos
2007 parengtame Jurbarko miesto teritorijos bendrajame plane išdėstyti tokie pagrindiniai
ilgalaikės perspektyvos techninės infrastruktūros vystymo prioritetai:
1. Ekoinžinerinės infrastruktūros srityje Jurbarko miesto bendrajame plane numatomi
prioritetai:
• rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginių pritaikant juos azoto, fosforo junginių
šalinimui,
• plėsti Jurbarko vandentiekį į naujai užstatomas teritorijas ir esamas sodų bendrijas,
• plėsti Jurbarko buitinių nuotekų surinkimo sistemą, nukreipiant nuotekas į esamus
valymo įrenginius,
• buitinė nuotekynė pirmiausia turi būti vystoma naujai užstatomose teritorijose ir sodų
bendrijose,
• šalia esamos nuotekų dumblo tvarkymo aikštelės už miesto ribų įrengti biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelę,
• išvystyti konteinerinių aikštelių tinklą, skirtą atliekų rūšiavimui,
• sukurti specializuotų buityje susidarančių atliekų, pavojingų atliekų surinkimo tinklą.
2. Energetikos infrastruktūros vystymo prioritetai:
• plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą,
• kabeliuoti didžiąją dalį esamų10 kV. orinių linijų,
• plėsti skirstomojo dujotiekio tinklą į užstatytas ir naujai numatomas užstatyti teritorijas,
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• rekonstruoti esamas šilumines trasas, naudojant bekanalę technologiją ir optimizuojant
vamzdyno diametrus,
• išlaikyti esamus centralizuotos šilumos vartotojus,
•Jurbarko rajoninę katilinę pritaikyti kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai.

2.2. Susisiekimo infrastruktūros perspektyvos
Esamos būklės analizėje, atlikus miesto transportinius tyrimus piko valandą, buvo
nustatyta, kad Jurbarko miesto gatvių ir sankryžose nėra pralaidumo problemos ir netgi
daugelyje sankryžų yra pralaidumo rezervas perspektyviniams transporto srautams praleisti.
Vienas didžiausių Jurbarko miesto susisiekimo sistemos neigiamų aspektų yra tranzitinio
transporto eismas Šakių - Tauragės kryptimi, kuris apkrauna S. Dariaus ir S. Girėno-VydūnoMuitinės gatvių sankryžą. Atlikta sankryžos rekonstrukcija padidino sankryžos laidumą, tačiau
tik iš dalies pagerino situaciją, nes tranzitinio transporto eismas nėra nukraunamas nuo miesto
centro. Dėl dabartinio užstatymo ir ypatingai sudėtingų gamtinių sąlygų miesto teritorijoje nėra
galimybės iš esmės keisti susiklosčiusios situacijos.
Plečiant miesto užstatytas teritorijas šiaurės bei rytų kryptimis, numatoma suformuoti naują
miesto šiaurės-rytų apvažiavimą, kuris padėtų išvengti žalingo tranzitinio eismo poveikio miesto
teritorijoms, o Lauko ir Sodų gatvės kartu su Vytauto Didžiojo, S. Dariaus ir S. Girėno, Vydūno
gatvėmis sudarytų miesto vidaus susisiekimo pagrindinių gatvių karkasą.
Šiaurės-rytų aplinkkelį siūloma formuoti keliais etapais. Sprendinių galiojimo laikotarpiu
(iki 2017 m.) numatoma įrengti šiaurinę miesto gatvę, jungiančią. Lauko ir Knygnešių gatves.
Nauja B2 kategorijos gatvė, Lauko gatvės atkarpa iki Algirdo gatvės, bei naujai suplanuota C1
kategorijos gatvė rytinėje miesto dalyje atliks artimojo šiaurės rytų aplinkkelio funkciją. Kitu
etapu, po 2017 metų, atsiradus poreikiui plėsti miesto teritoriją rytų kryptimi, būtų formuojama
rytinė tolimojo aplinkkelio dalis ir jungtis su šiaurine B2 kategorijos gatve.
Planuojamų naujų gatvių tinklas. Jurbarko miestas turi pakankamai tankų gatvių tinklą.
Miesto bendrajame plane numatoma esamą Žemaitės gatvę pratęsti iki V. Kudirkos gatvės.
Planuojamos naujos C1, D1 bei D2 kategorijų gatvės, susijusios su naujai kuriamų gyvenamųjų
kvartalų aptarnavimu, kurie formuojami prisitaikant prie esamos miesto struktūros. Rytinėje
miesto dalyje numatoma C1 kategorijos gatvė, kuri atliks ir rytinio miesto apvažiavimo funkciją.
Iš viso Jurbarko miesto bendrajame plane numatoma apie 11,6 km naujų gatvių.
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2.3. Ryšių infrastruktūros vystymo perspektyvos
Nežiūrint to, kad Jurbarke ryšių tinklai yra išvystyti gerai, naujai kuriama informacinė
visuomenė reikalauja ir naujo požiūrio į šios infrastruktūros srities vystymą. Šiuo metu vyksta
spartus procesas diegiant naujas informacines technologijas ryšių sistemoje. Šis procesas
neaplenkia ir Jurbarko savivaldybės. Siekiant, kad šiuolaikinės ryšių priemonės būtų prieinamos
visiems visuomenės nariams numatoma:
• plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas mobilaus
ryšio operatoriams;
• augant internetinio ryšio priemonių svarbai plėtoti šviesolaidinių kabelių tinklą, leisiantį
plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą viešojo sektoriaus institucijoms;
• išlaikyti esamą pašto skyrių tinklą, įrengti juose viešojo interneto prieigas;
• laidinis ryšys į naujai užstatomas teritorijas turi būti tiesiamas vartotojams ir paslaugų
tiekėjams tarpusavyje susitarus.

2.4. Investiciniai objektai ir teritorijos bei jų plėtros perspektyvos
2.4.1. Investicinių teritorijų apžvalga
P. Paulaičio g. 17A (plotas 2,3400 ha). Šis sklypas yra komercinės, pramonės ir
sandėliavimo paskirties. Žemės naudojimo pobūdis: prekybos, paslaugų ir pramogų objektų
statybos ir pramonės bei sandėliavimo įmonių statybos. Greta sklypo praeina dujotiekio,
vandentiekio, nuotekų, elektros, lietaus nuotekų tinklai. Netoliese yra elektros transformatorinė.
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Pav. 18. Sklypas P. Paulaičio g. 17A
Statybininkų g. 2F (plotas 2,0396 ha). Sklypas yra komercinės ir sandėliavimo paskirties.
Žemės sklypas yra išvalytas, panaudojant ES lėšas pagal projektą „Buvusios kuro bazės Jurbarko
miesto pramonės teritorijoje sutvarkymas.“

Pav. 19. Sklypas Statybininkų g. 2F
Muitinės g. (plotas 4,6357 ha). Žemės sklypas apribotas Muitinės gatve ir Mituvos upe
Jurbarko mieste. Naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos. Naudojimo pobūdis – ilgalaikio
(stacionaraus) poilsio pastatų statyba. Į sklypą patenkama iš Muitinės gatvės esamos nuovažos.
Remiantis Jurbarko miesto bendruoju planu numatomas želdinių kiekis daugiau nei 50 proc.
Techninio projekto metu bus numatomos tikslios želdinių vietos ir kiekiai. Teritorijoje yra
nutiesti vandentiekio skirstomieji tinklai. Detaliuoju planu numatoma vandentiekio, lietaus ir
buitinių nuotekų prijungimo galimybė. Šilumos tiekimo ir elektros tinklų nėra, tačiau detaliuoju
planu numatoma vietinio šildymo ir elektros atvedimo iki sklypo galimybė. Teritoriją kerta ryšių
kabelių linija. Žemės sklypas yra ypatingai patrauklaus kraštovaizdžio, kadangi jį iš trijų pusių
supa Mituvos upė.
58
Jurbarko rajono savivaldybės investicijų pritraukimo galimybių studija, 2014

Pav. 20. Sklypas Muitinės g.

Barkūnų g. (plotas 3,6349 ha). Žemės sklypas apribotas Mituvos upe ir Barkūnų g. 21, 23,
25, 31 žemės sklypais Jurbarko mieste. Naudojimo būdas – rekreacinės paskirties. Naudojimo
pobūdis – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statyba. Šiame sklype konkrečių pastatų
išdėstymą reiktų spręsti rengiant techninį projektą ir jį derinti su atitinkamomis valstybinės
priežiūros institucijomis. Užstatymo tipas – atskirai stovintys pastatai. Į sklypą patenkama iš
esamos Barkūnų gatvės. Remiantis Jurbarko miesto bendruoju planu numatomas želdinių kiekis
daugiau nei 50 proc. Techninio projekto metu bus numatoma tikslios želdinių vietos ir kiekiai.
Inžineriniai tinklai: jų prijungimas bus sprendžiamas techninio projekto rengimo metu.
Planuojamos teritorijos ribose yra nutiesti vandentiekio skirstomieji buitinių ir lietaus nuotekų
tinklai. Detaliuoju planu numatoma vietinio šildymo, vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų
prijungimo ir elektros atvedimo iki sklypo galimybė. Teritoriją kerta 10 kV elektros linija, kurią
detaliuoju planu numatoma perkelti. Žemės sklypo dalis yra Mituvos upės šlaitas.

59
Jurbarko rajono savivaldybės investicijų pritraukimo galimybių studija, 2014

Pav. 21. Sklypas Barkūnų g. 21, 23, 25, 31

Barkūnų g. (plotas 3,1787 ha). Žemės sklypas apribotas Mituvos upe ir Barkūnų g. 33, 42,
44, 70 sklypais Jurbarko mieste. Naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos. Naudojimo pobūdis
– trumpalaikio poilsio statinių statyba. Teritorijoje planuojama įrengti stovyklavietes, sporto
aikšteles. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų nėra. Numatomas elektros atvedimas iki sklypo.
Sklypas skirtas sezoninės stovyklavietės įrengimui. Sklypas yra Mituvos ir Nemuno upių
apsuptyje.

Pav. 22. Sklypas Barkūnų g. (ribojasi su 33, 42, 44, 70)

Nemuno g. 2 (plotas 1,3965 ha). Sklypo paskirtis – kita. Žemės naudojimo būdas –
rekreacinė teritorija. Sklypas yra prie Mituvos ir Nemuno upių santakos.
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Pav. 23. Sklypas Nemuno g. 2
Nemuno g. 4 (plotas 0,8500 ha). Sklypo paskirtis – kita. Tai susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorija. Žemės naudojimo būdas – inžinerinės
infrastruktūros teritorija. Galima statyti prieplaukos pastatą. Sklype yra įrengta stacionari
prieplauka.

Pav. 24. Sklypas Nemuno g. 4

V. Kudirkos g. 35 (plotas 0,6283 ha). Jurbarko miesto bendrajame plane – mišrios
vidutinio užstatymo intensyvumo teritorija. Kitos paskirties žemės sklypas. Naudojimo būdai –
visuomenės paskirties teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos. Greta sklypo yra
vandentiekio, nuotekų, elektros tinklai, Jurbarko miesto rytinis apvažiavimas.
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Pav. 25. Sklypas V. Kudirkos g. 35

S. Dariaus ir S.Girėno g. 125 (0,2665 ha). Žemės sklypas ribojasi su B. Nedzinskienės ir J.
Banaičio gatvėmis. Naudojimo būdas – komercinės paskirties. Naudojimo pobūdis – prekybos,
paslaugų ir pramogų objektų statyba. Greta sklypo yra vandentiekio, nuotekų, elektros tinklai,
degalinė.

Pav. 26. Sklypas S. Dariaus ir S.Girėno g. 125

S. Dariaus ir S.Girėno g. 127 (0,2711 ha). Žemės sklypas ribojasi su B. Nedzinskienės ir J.
Banaičio gatvėmis. Naudojimo būdas – komercinės paskirties. Naudojimo pobūdis – prekybos,
paslaugų ir pramogų objektų statyba. Greta sklypo yra vandentiekio, nuotekų, elektros tinklai,
degalinė.
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Pav. 27. Sklypas S. Dariaus ir S.Girėno g. 127
2.4.2. Privatizavimui paruoštų šiuo metu savivaldybei priklausančių objektų apžvalga ir
pasiūlymai
Iš savivaldybės svetainėje pateikiamo privatizuojamų objektų sąrašo buvo atrinkti objektai,
turintys realų investicijų pritraukimo potencialą. Apie juos informacija pateikiama. Kitiems
sąraše minimiems objektams šiuo metu pateikti konkrečius pasiūlymus nėra galimybės.
1. Padubysio dvaras. Seredžius, Seredžiaus sen., Jurbarko r.

Pasiūlymas:
Parengus projektą ES paramai gauti atlikti dvaro rekonstrukciją. Vėliau rekonstruoto dvaro
patalpas galima pritaikyti visuomeninėms reikmėms, pvz. jose įrengiant turizmo centrą,
biblioteką ar pan.
2015 metais Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbs kvietimą teikti paraiškas
kultūros paveldo objektų renovacijai. Pagal šią priemonę bus galima gauti iki 700 000 Lt.
Paramos intensyvumas iki 60%. Daugiau informacijos bus prieinama pasirodžius kvietimui.
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2. Buvusių kultūros namų pastatas. Ryto g. 25, Eržvilko mstl, Jurbarko r.

Pasiūlymas:
Pasinaudojant ES parama pritaikyti pastatą vietos bendruomenės reikmėms (pvz., įrengti
bendruomenės centrą).
2015 metais bus skelbiami programos LEADER kvietimai, pagal, kurias gali būti
finansuojamos vietos veiklos grupių iniciatyvos. Detalesnė informacija bus prieinama paskelbus
kvietimus.
3. Buvęs plaukimo baseinas. Smalininkų k., Jurbarko r.

Pasiūlymas:
Pasinaudojant ES ir/ar nacionalinėmis lėšomis atlikti pastato rekonstrukciją ir įrengti
baseiną. Detalesniam galimybių įvertinimui reikalinga atlikti pastato būklės vertinimą ir baseino
poreikio Jurbarke vertinimą.
2015 metais bus skelbiami programos LEADER kvietimai, pagal, kurią gali būti
finansuojamos vietos veiklos grupių iniciatyvos. Detalesnė infoamcija bus prieinama paskelbus
kvietimus. Taip pat pat baseino renovavimo projekto finansavimo klausimą reiktų derinti su
atsakingomis ministerijomis.
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4. Dalis administracinio pastato. Vydūno g. 13, Jurbarkas.

Pasiūlymas:
Jei pastatas turi kultūros paveldo statusą - parengus projektą ES paramai gauti atlikti pastato
rekonstrukciją. Atlikus rekonstrukciją, pastatą galima nuomoti privačiam verslui arba pritaikyti
kitoms vietos reikmėms.
2015 metais Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbs kvietimą teikti paraiškas
kultūros paveldo objektų renovacijai. Pagal šią priemonę bus galima gauti iki 700 000Lt.
Paramos intensyvumas iki 60%. Daugiau informacijios bus prieinama pasirodžius kvietimui.
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3. TIKSLINIŲ GRUPIŲ POREIKIŲ TYRIMAS
Apklausos tikslas
Siekiant geriau išsiaiškinti realią Jurbarko rajono situaciją. Buvo atliktos gyventojų
apklausos. Jurbarko gyventojai buvo suskirstyti į tris pagrindines grupes: jaunimas, gyventojai ir
verslo atstovai. Šios trys pagrindinės gyventojų grupės buvo pasirinktos dėl kiekvienai iš jų
aktualių skirtingų savivaldybės vertinimo kriterijų. Žinant šių trejų grupių nuomone galima
pateikti tikslesnes rekomendacijas dėl ateities veiksmų orientuotų į kiekvieną iš šių grupių. Į
apklausos rezultatus buvo atsižvelgta rengiant galimybių studiją.
Apklausos metodas
Iš viso buvo apklausta 110 asmenų. Iš jų:


39 verslo atstovai,



30 jaunimo atstovų,



41 gyventojas.

Anoniminė apklausa buvo vykdoma internete. Informacija apie apklausą buvo patalpinta
Jurbarko savivaldybės internetinėje svetainėje, taip pat 42 kvietimai dalyvauti apklausoje buvo
išsiųsti verslo atstovams bei 30 tokių pačių kvietimų buvo išsiųsta jaunimo atstovams.
Kiekvienai iš kategorijų respondentai buvo pasirenkami atsitiktiniu būdu. Vienintelis
galimai apklausos rezultatų tikslumą ribojantis veiksnys – būtinybė turėti interneto prieigą.
Apklausos rezultatai
Toliau šiame skyriuje aptariami tik esminiai apklausos rezultatų punktai, turintys tiesioginės
įtakos verslumo ir investicijų pritraukimo skatinimo žingsniams. Taip pat pateikiama
apibendrinta informacija, atspindinti pagrindines tendencijas.
Gyventojų apklausa
Vidutinio apklausos dalyvio portretas:


Vedęs gyventojas (vyras arba moteris);



30-45 metų amžius;



Turintis 1-2 vaikus;



Šeimoje dirba 2 asmenys;



Gyvena mieste;



Išsilavinimas – aukštasis universitetinis;
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Vidutinės pajamos per mėn. 2000 Lt.;



Dirbantis samdomą darbą valstybės tarnyboje;



Dalyvaujantis visuomeninėje veikloje.

Bendras gyvenimo kokybės vertinimas:


Didžiausią neigiamą poveikį gyvenimo kokybei daro bloga situacija darbo
rinkoje,



Palankiausiai įvertinta buvo Jurbarke vykstančių renginių kokybė,



Apibendrinant atsakymus dėl gyvenimo kokybės vertinimo matyti, jog
dažniausiai respondentai visuose gyvenimo kokybės vertinimo kriterijuose
rinkosi vertinimą „vidutiniškai“, antroje vietoje pagal dažnumą vertinimas
„pakankamai gerai“. Taigi, bendras gyvenimo kokybės vertinimas yra
vidutiniškai arba pakankamai gerai.

Verslo aplinkos vertinimas:


Didžiausios problemos, su kuriomis susiduria ieškantys darbo:



nepakankamas darbo vietų skaičius ir siūlomas neadekvačiai žemas darbo
užmokestis.



44% respondentų norėtų užsiimti savo verslu, tačiau per artimiausius 2 metus tai
padaryti ketina tik 14,6%.



Pagal įvairius kriterijus vertinant verslo aplinką, respondentai dažniausiai rinkosi
atsakymą „vidutiniškai“, o antroje vietoje - „silpnai“. Taigi, bendras verslo
aplinkos vertinimas yra šiek tiek žemesnis nei vidutiniškas.



Kaip didžiausias kliūtis verslo plėtrai ir vystymui Jurbarko rajone respondentai
įvardija investicijų trūkumą, verslumo įgūdžių trūkumą bei kvalifikuotos darbo
jėgos stoką.



Didžiausią potencialą rajone turi paslaugas teikiantis verslas.

Jaunimo apklausa
Vidutinio apklausos dalyvio portretas:


17-29 metų nevedusi moteris (tik ¼ apklausos dalyvių - vyrai);



Gyvena ir mieste, ir kaime (atitinkamai 46% ir 54% dalyvių);



Šiuo metu mokosi mokykloje;
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Gyvena su tėvais;



Yra visuomeniški aktyvus;

Bendras gyvenimo kokybės vertinimas:


Didžiausią neigiamą poveikį savivaldybės vertinimui daro prastos įsidarbinimo
karjeros galimybės.



Palankiausiai vertinama jauniems žmonėms prieinamos verslo kūrimo galimybės.



Apibendrinant atsakymus dėl gyvenimo kokybės vertinimo matyti, jog dažniausiai
jaunimas visuose gyvenimo kokybės vertinimo kriterijuose rinkosi vertinimą
„vidutiniškai“, antroje vietoje pagal dažnumą vertinimas „silpnai“. Taigi, bendras
gyvenimo kokybės vertinimas yra žemesnis nei vidutiniškas.

Migracija:


Net 80% respondentų planuoja ateityje išvykti gyventi į kitus Lietuvos miestus.



50% per artimiausius 2 metus planuoja išvykti į užsienį trumpalaikiam darbui.



Beveik pusė respondentų svarstytų galimybę išvykti dirbti ir gyventi į užsienyje.



Pagrindiniai jaunimo emigraciją iš Jurbarko rajono lemiantys veiksniai yra šie:
ribotos įsidarbinimo galimybės, ribotos karjeros galimybės ir ribotos uždarbio
galimybės.



Didžiaisą skatinamąjį poveikį jaunoms šeimoms atvykti gyventi į Jurbarko rajono
savivaldybę turėtų papildoma finansinė parama jaunoms šeimoms bei palankesnės
būsto įsigijimo sąlygos.

Verslumas ir profesinis aktyvumas:


Didžioji dalis respondentų įvardija, jog didesnis nei 20 km atstumas tarp
gyvenamosios ir darbo vietos jiems nebūtų priimtinos.



2/3 dalyvių norėtų ateityje imtis verslo, tačiau tik 13% planuoja imtis to per
artimiausius 2 metus.



Beveik pusė respondentų nėra nieko girdėję apie Jurbarko rajone jaunam verslui
prieinamas skatinimo priemones.

Savo pasiūlymuose dėl Jurbarko rajono savivaldybės patrauklumo jaunimui didinimo
respondentai dažniausiai minėjo poreikį kurti kvalifikuotas darbo vietas bei aktyvinti rajono
kultūrinį gyvenimą.
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Verslo atstovų apklausa
Vidutinio apklausos dalyvio portretas:


Uždarosios akcinės bendrovės vadovas;



Veiklos sfera – paslaugų teikimas;



Įmonės dydis – mikro įmonė, kurios apyvarta nesiekia 100 000EUR, darbuotojų
skaičius mažiau nei 5;



Verslas veiklą vykdo daugiau nei 5 m.



Pusė respondentų atsakė artimiausiu metu galvojantys apie verslo plėtrą.

Rajono ir Lietuvos verslo aplinkos vertinimas:


¾ respondentų neplanuoja perkelti savo veiklos į kitus Lietuvos regionus.



Ir, jei vykdytų smarkią verslo plėtrą, tai darytų Jurbarko rajone.



Absoliuti dauguma respondentų mano, kad savivaldybė turėtų aktyviau veikti
gerindama verslo aplinką Jurbarko rajone.



Absoliuti dauguma respondentų mano, kad Jurbarko rajone turėtų būti pritraukta
daugiau užsienio ar kitų Lietuvos regionų investicijų.



Dauguma dalyvių vidutiniškai, silpnai ar net blogai vertina Jurbarko savivaldybės
patrauklumą investuotojams.



Pagal įvairius kriterijus vertinant darbo jėgos pasiūlą, verslo atstovai dažniausiai
rinkosi atsakymą „silpnai“, antroje vietoje „vidutiniškai“.



Verslo atstovų nuomone, patraukliausia potencialiems investuotojams verslo sritis
yra gamyba (27% atsakiusiųjų). Tačiau palankiai vertinta ir žemės ūkio bei
paslaugų teikimo sritis.

Paprašyti įvertinti esamą darbo kodekso reglamentuojam įdarbinimo tvarką, dauguma
respondentų nurodė, jog pagrindinis trūkumas yra nepakankamas Darbo kodekso lankstumas
darbuotojų įdarbinimo ir atleidimo klausimais.
Paprašyti įvardinti, kaip vyriausybės programos galėtų prisidėti prie verslo padėties
gerinimo regionuose, respondentai dažniausiai minėjo poreikį mažinti mokesčius jaunam verslui
ir didinti neapmokestinamą pajamų dydį žmonėms, gaunantiems minimalią algą.
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Paprašyti pateikti pasiūlymus savivaldybei dėl verslo aplinkos gerinimo, respondentai
dažniausiai minėjo jauno verslo skatinimo priemonių poreikį bei būtinybę realiau žvelgti į rajono
poreikius ir imtis konkrečių ryžtingų žingsnių.
Apklausos rezultatų apibendrinimas
Apibendrinant visų trijų apklausų rezultatus matyti, jog silpniausia Jurbarko rajono sritis –
prasta situacija darbo rinkoje. Atsižvelgiant į ženklios jaunimo dalies įvardintus planus ateityje
persikelti dirbti ir gyventi į kitus Lietuvos regionus ar užsienį, galima tikėtis, jog ateityje
demografinė situacija ir toliau liks nepalanki verslo plėtrai.
Taip pat reikia atkreipti dėmesį ir tai, jog didelė dalis jaunimo palankiai vertina galimybę
ateityje užsiimti savo verslu, tačiau šiuo metu jiems trūksta reikiamų žinių ir įgūdžių. Taigi,
reikėtų aktyviau ieškoti jauno verslo paskatinimo ir palaikymo būdų, taip pat sudaryti sąlygas
jauniems žmonėms gauti informaciją reikalingą verslo kūrimui.
Kiti apklausos metu gauti duomenys yra panaudoti rengiant galimybių studijos atitinkamus
skyrius ir išvadas.

70
Jurbarko rajono savivaldybės investicijų pritraukimo galimybių studija, 2014

4. VERSLO PLĖTROS IR SKATINIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMAS
4.1. Pramonės teritorijos plėtros ir investicijų pritraukimo galimybių vertinimas
Lietuvos ir užsienio patirtis rodo, jog specializuotų pramoninių parkų ir teritorijų kūrimas
sudaro palankias sąlygas pritraukti užsienio investicijas ir daryti ženklią teigiamą įtaką regiono ir
valstybės ekonominei bei socialinei plėtrai.

Pav. 28. Esamos Jurbarko pramonės teritorijos ribos
Atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį bei vyraujančias tendencijas, pastebėtina, jog vienas
svarbiausių pramoninių parkų ir teritorijų sėkmingą plėtrą sąlygojančių veiksnių – tinkama
infrastruktūra. Dabartinėje Jurbarko pramonės teritorijoje jau yra sukurta reikalinga
infrastruktūra, atitinkanti pagrindinius tokiuose parkuose besisteigiančių įmonių poreikius. Dabar
reikia ją nuosekliai plėtoti, pritaikant potencialių investuotojų poreikiams.
Lentelė 22. Esamos Jurbarko pramonės teritorijos situacijos aprašymas
Pramonės teritorijos infrastruktūra

Vandentiekis
Elektros tiekimas
Dujotiekis
Nuotekų sistema
Automobilių kelių infrastruktūra
Investuotojų atėjimui pritaikyti statiniai

Yra
Yra
Yra
Lietaus: yra
Pramoninių nuotekų: yra
Yra. Prastos būklės, reikalinga rekonstrukcija
Yra
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Esamos laisvos ir investicijų pritraukimui
parengtos žemės plotas

Suformuoti 2 sklypai:
 P. Paulaičio g. 17A (2,34 ha)
 Statybininkų g. 2F (2,0396 ha)
Dabartinė verslo situacija (suformuoti sklypai, galima skirti aukcionui)
Veikiančių įmonių skaičius
0
Darbo vietų skaičius
0
Veikiančių įmonių sąrašas ir veiklos
0
sritis
Ekonominė nauda
Veikiančių įmonių apyvartos suma
0
Iki šiol teritorijos įrengimui skirtos
Apie 10 tūkst. Lt.
savivaldybės lėšos
Iki šiol į pramonės teritoriją pritrauktų
0
privačių investicijų suma
Perspektyvos
Ar teritorija turi parengtą plėtros
Ne
strategiją ar kažką panašaus?
Ar yra numatyta artimiausiu metu
Nenumatyta
vykdyti teritorijos plėtros ar vystymo
žingsnius?
Šiuo metu Jurbarko pramonės teritorija neturi valstybinės svarbos pramonės parko statuso.
Darniai veikiantis pramoninis parkas sudarytų sąlygas jame įsikūrusių įmonių
bendradarbiavimui ir pridėtinės vertės kūrimui. Dėl šių priežasčių pramoninio parko vystymas
visiškai atitinka Lietuvos ekonomikos raidos strateginius prioritetus ir sukuria palankią aplinką
jiems įgyvendinti.
Sėkmingi pramonės parko vystymo rezultatai darytų valstybei ir visuomenei tiesioginį
poveikį didesnėje negu vieno regiono teritorijoje. Į pramoninį parką pritrauktų užsienio
investicijų sukurtos darbo vietos per multiplikacinį efektą didintų sukuriamą pridėtinę vertę už
parko ir regiono ribų veikiančiose įmonėse.
2007 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu 1 patvirtino „Investicijų skatinimo
2008–2013 metų programą”, kurioje vienu iš nustatytų uždavinių buvo „kurti ir plėtoti
pramoninių parkų tinklą, skatinti kitų pramoninių teritorijų plėtrą“. Šiame nutarime pirmą kartą
buvo pateikta ir pramoninio parko sąvoka: „Pramoninis parkas – teritorijų planavimo

1

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimas Nr. 1447 „Dėl Investicijų skatinimo 2008–

2013 metų programos patvirtinimo.
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dokumentuose apibrėžta teritorija, kuri skirta daugiau kaip vienam plynojo lauko investicijų
projektui įgyvendinti, turi inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, valdoma vieno
operatoriaus ir kurioje įgyvendinami gamybos plėtros investicijų projektai“.
Valstybinės svarbos statusas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu. Prieš priimant šį nutarimą projektas turi būti apsvarstytas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Strateginiame komitete.
Valstybinės svarbos statuso suteikimas parkui yra svarbus siekiant užtikrinti, kad projektas
galėtų pretenduoti gauti struktūrinę ES ir nacionalinę paramą. Tuo pačiu šio statuso suteikimo
dėka būtų lengviau sprendžiami investicijų pritraukimui kritiškai svarbūs žemės ir kiti klausimai.
Siekiant sudaryti tikslią parko plėtros strategiją rekomenduojama atlikti pramoninės
teritorijos galimybių studiją, kurioje būtų detaliai išnagrinėta:


esama situacija;



esamas potencialas;



teritorijos infrastruktūros būklė ir plėtojimo galimybės;



teritorijoje esančio nekilnojamojo turto situacija ir plėtojimo galimybės;



galimos teritorijos vystymo kryptys ir alternatyvos;



nustatyti potencialūs investuotojai;



numatytas reikalingų investicijų poreikis ir numatyti finansavimo šaltiniai;



numatyti efektyviausi pramonės teritorijos vadybos metodai;



įvertintos parko vystymo rizikos ir priemonės šių rizikų poveikio sumažinimui;



iškelti aiškūs, realūs ir pagrįsti veiklos tikslai ir sudarytas tikslų pasiekimo
kalendorinis grafikas;



informacijos apie teritorijos teikiamas galimybės viešinimo kanalais ir reikalingi
resursai;



aiškiai įvardintas atsakomybių, susijusių su pramonės teritorijos vystymu,
pasiskirstymas;



stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.

Nusprendus vykdyti pramonės teritorijos plėtrą, svarbu įvertinti, kad net ir sėkmingai
dirbant pirmieji veiklos rezultatai (t.y. pritrauktos investicijos) gali pasirodyti tik po kelerių
veiklos metų. Todėl svarbu išsikelti konkrečius tarpinius tikslus, kurie vestų į ilgalaikius tikslus
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ir nuosekliai siekti sėkmingo jų įgyvendinimo. Dažnai nutinka taip, kad praėjus savivaldos
rinkimams ir pasikeitus valdančiajai partijai, perdėliojami ir savivaldybės veiklos prioritetai.
Toks prioritetų perdėliojamas pramonės teritorijos vystymo atveju, be abejo, turėtų stiprių
neigiamų padarinių. Ši rizika gali būti sumažinta aiškiai įvardijant ilgalaikius ir trumpalaikius
tikslus, numatant aiškius veiklų įgyvendinimo rezultatų rodiklius ir jų pasiekimo grafiką bei
aiškiai paskirstant atsakomybes už numatytus veiksmus.
Žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos galima išskirti tokius svarbiausius pramonės teritorijos
plėtojimo darbus:
1. Situacijos, esamo potencialo įvertinimas bei konkrečių veikimo krypčių identifikavimas
(pvz. galimybių studijos parengimas).
2. Pramonės plėtrai reikalingas kvalifikacijas ir patirties turinčių specialistų pritraukimas
(nuolatiniam darbui komandoje arba ekspertinėms konsultacijoms).
3. Darbo jėgos potencialo sukūrimą ir išsaugojimą užtikrinantys žingsniai (socialinio
gerbūvio rajone gerinimas; priemonės, užtikrinančios jaunimo galimybes įsidarbinti ir
jaunimo emigracijos poreikio mažinimą, specialybę įgijusių specialistų sugrįžimą į
Jurbarko savivaldybę skatinimas ir t.t.).
4. Esamos infrastruktūros pramonės teritorijoje gerinimas ir sklypų parengimas investicijų
pritraukimui.
5. Aktyvus informacijos apie parko teikiamas galimybes viešinimas Lietuvoje ir užsienyje.
Pramoninių parkų vystymas neturėtų apsiriboti tik fizinės infrastruktūros plėtojimu. Tokių
teritorijų sėkmė priklauso ir nuo gebėjimo sudominti, pritraukti investuotojus bei teikti jiems
pagalbą siekiant įsikurti parke. Turint valstybinės svarbos pramonės parko statusą užsienio
rinkodara gali būti vykdoma centralizuotai, veiksmus derinant su Ūkio ministerija. Tokiu būdu
rinkodarai skirtos lėšos būtų panaudotos pačiu efektyviausiu būdu.
Pagrindinis pramonės teritorijos tikslas sudaryti palankias sąlygas ekonominės veiklos
vystymui. Ekonominės veiklos pagrindą sudaro šie pagrindiniai veiksniai:
 žmogiškieji ištekliai;
 finansiniai ištekliai;
 technologija;
 infrastruktūra.
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Jei bent vienas iš šių veiksnių nėra įvertinamas – negalima tikėtis, kad investicija į
ekonominės veiklos vystymą bus sėkminga. Pramonės parkai ar LEZ potencialiam investuotojui
turi užtikrinti žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros prieinamumą. Už kitus du veiksnius yra
atsakingas pats investuotojas. Šiuo metu silpniausia Jurbarko pramonės parko vieta – galimybė
užtikrinti reikiamus žmogiškuosius išteklius. Būtent ties šiuo aspektu turėtų būti dirbama
intensyviausiai.
Pagrindinis teisės aktas, reguliuojantis investavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas,
investuotojų teises ir investicijų apsaugos priemones visų rūšių investicijoms, yra 1999 m. liepos
7 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas (toliau – Investicijų įstatymas).
Be šio įstatymo, investicijas Lietuvoje reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai yra:


2002 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnio 3 dalies
įgyvendinimo konstitucinis įstatymas Nr. IX-960 (toliau – Konstitucinis įstatymas);



1995 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų
įstatymas Nr. I-976 (toliau – LEZ pagrindų įstatymas);



1996 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas Nr. I-1510 (toliau –
Koncesijų įstatymas);



1998 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymas Nr.
VIII-935 (toliau SVV įstatymas) ir kt.
Aukščiau nurodyti įstatymai detalizuojami bei jų įgyvendinimo tvarka reglamentuojama

poįstatyminiais teisės aktais.
Vyriausybė taip pat yra patvirtinusi nemažai programų, susijusių su investavimo Lietuvoje
skatinimu. Viena iš pagrindinių yra „Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 metų
programa“, patvirtinta Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 (toliau – Programa),
kuri numato investicijų skatinimo bendrosios politikos tikslus ir uždavinius bei priemones 20142020 metams. Programoje patvirtinti šie tikslai:
1) Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius.
Pirmojo tikslo uždaviniai:
I)

Gerinti investicinę aplinką.

II)

Plėtoti laisvąsias ekonomines zonas ir pramonės parkus.

2) Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę
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Antrojo tikslo uždaviniai:
I)

Skatinti pramonės ir paslaugų įmonių jungimąsi į tinklus ir pramoninį
bendradarbiavimą.

II)

Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją.

III)

Didinti pažangiųjų (aukštųjų) ir vidutiniškai pažangių technologijų produktų
gamybą.

3) Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais.
Trečiojo tikslo uždaviniai:
I)

Didinti studijų ir profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams.

II)

Sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo
priemones.

Įgyvendinant Programos tikslus ir uždavinius, prioritetais laikomi:
1. darnus Lietuvos regionų vystymasis modernizuojant pramonę ir didinant investicijas;
2. verslas, kuriantis darbo vietas, kur reikia papildomų kompetencijų, ir ilgainiui kuriantis
didelę pridėtinę vertę arba kuriantis darbo vietas tose srityse, kuriose darbuotojų pasiūla
didžiausia;
3. moksliniai tyrimai ir jų plėtra, pažangiųjų technologijų naudojimas, inovatyvių ir
ekologiškų sprendimų taikymas, inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimas ir diegimas.
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas yra
išleidęs pasiūlymus Lietuvos regioninei politikai 2014-2020 metų laikotarpiui. Pasiūlymuose
įvardintos tokios regioninės politikos kryptys:
Specifinių problemų sprendimas tikslinėse teritorijose:
tikslinės teritorijos būtų išskiriamos siekiant spręsti šioms teritorijoms būdingas problemas ir
parama joms būtų teikiama pagal suderintas jų plėtros strategijas (programas).
Regioninių ir vietinių iniciatyvų skatinimas:
siūloma stiprinti regionų plėtros tarybų vaidmenį kartu su socialiniais ir ekonominiais partneriais
rengiant regionų plėtros planus bei atrenkant ir įgyvendinant regionams svarbius projektus.
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2014 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymu 2 buvo
patvirtintas tikslinių miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, sąrašas, į kurį įtraukti
miestai 2014-2020 m. sulauks didesnės paramos iš ES struktūrinių fondų. Jurbarko miestas šiame
sąraše nėra minimas. Taigi, Jurbarko mieste planuojami vykdyti projektai galės pretenduoti į ES
struktūrinių fondų paramą, tačiau jiems nebus suteikiamas papildomas prioritetinis balas.
Planuojant ir vykdant investicijų pritraukimo veiklas Jurbarko raj. savivaldybės teritorijoje
reikia atsižvelgti į aukščiau pateiktus teisinius investicijų pritraukimo aspektus, tam, kad kiek
galima geriau būtų užtikrintas veiklų suderinamumas su šiais teisės aktais ir atitikimas juose
minimiems prioritetams.

2

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e7360060f7a411e39cfacd978b6fd9bb
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4.2. Laisvosios ekonominės zonos įkūrimo galimybių, mokestinės bazės
išnagrinėjimas
4.2.1. Pagrindiniai LEZ kūrimo tikslai, uždaviniai ir veiklos aspektai
Laisvoji ekonominė zona (toliau – LEZ) – tai ūkinei - komercinei ir finansinei veiklai
skirta teritorija, kurioje įstatymo nustatytos ūkio subjektams specialios ekonominės ir teisinės
funkcionavimo sąlygos:


Šioje teritorijoje neturi būti nuolatinių gyventojų.



Lietuvos Respublikoje steigiamoje laisvojoje ekonominėje zonoje (toliau – zona) gali būti
plėtojama prekybos, gamybos, importo ir eksporto, verslo ar kita Lietuvos Respublikos
įstatymų nedraudžiama veikla. Veiklos rūšis nustato atskiras įstatymas dėl konkrečios
zonos steigimo.



Zonos ūkinę veiklą organizuoja zonos valdymo bendrovė. Bendrovė yra juridinis asmuo,
kurioje privačios nuosavybės teise fiziniams ir juridiniams asmenims priklausanti akcijų
dalis turi būti ne mažesnė kaip suteikianti 51 procentą balsų. Ji veikia pagal Lietuvos
Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą.



Zonos įmonė – tai toje zonoje esanti ir pagal reikalavimus įregistruota bet kokios
nuosavybės formos ir rūšies įmonė. Įmonė veikia vadovaudamasi Laisvųjų ekonominių
zonų pagrindų įstatymu, zonos įstatymu, zonos statutu, savo įstatais ir steigimo
dokumentais bei sutartimi su zonos valdymo bendrove dėl veiklos zonoje sąlygų.



Zonos steigimo iniciatoriais gali būti Respublikos miestų ir rajonų savivaldybės.



Kiekviena zona steigiama atskiru Lietuvos Respublikos įstatymu.



Įstatyme turi būti nustatytos zonos teritorijos ribos, zonos veiklos rūšys, zonos veiklos
terminas, konkurso sąlygos ir kriterijai zonos steigimo konkurso laimėtojams parinkti,
zonos valdymo bendrovės struktūra, jos valdymo organų funkcijos, įgaliojimai,
atsakomybė, zonos valdymo bendrovės likvidavimo, nelikviduojant zonos, bei naujos
bendrovės suformavimo tvarka bei kita.



Zonos valdymo bendrovėje sudaroma valdyba.



Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.



Zonos įmonių interesams atstovauti gali būti sudaryta patariamoji zonos įmonių taryba.
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Zonų priežiūrą atlieka Vyriausybės įgaliota valstybinė priežiūros komisija.



Zonos valdymo bendrovė už nuomojamą valstybinę žemę moka lengvatinį žemės nuomos
mokestį.



Tam tikrą laikotarpį (dažniausiai šis laikotarpis yra 6 mokestinių laikotarpių.) zonoje
veikiančios įmonės nemoka pelno mokesčio, o vėliau taikomas pereinamasis laikotarpis
(dažniausiai tai yra 10 mokestinių laikotarpių), kurio metu įmonėms taikomas 50
procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas.



Investuotojų laisvojoje ekonominėje zonoje gauti dividendai neapmokestinami Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.



Zonoje numatytos mokesčių lengvatos ir kiti valstybės pagalbos būdai ūkio subjektams
taikomi

tiek,

kiek

tai

neprieštarauja

Europos

Sąjungos

teisės

aktams,

reglamentuojantiems valstybės pagalbos teikimą.
23 lentelėje pateikiama informacija apie investuotojams taikomas mokesčių lengvatas
Lietuvoje.
Lentelė 23. Investuotojams taikomos mokesčių lengvatos Lietuvoje
Eil.
Nr.
1
2

3

4

5
6

Mokestis

Nekilnojamojo turto
mokestis
Pelno mokestis

Dividendų
apmokestinimas

Mokesčių tarifas
pramonės parkuose ir
kitose teritorijose, %
0,3 – 1 *
15

Mokesčių tarifas LEZ, %

0

15, tačiau jei kapitalo investicijos
pasiekė
ne mažesnę kaip vieno
milijono eurų sumą, tai 6 metus – 0
proc., o kitus 10 metų – 7,5 proc.
0 – 15
užsienio 0 – užsienio investuotojų gauti
gauti dividendai neapmokestinami

0 – 15
0
–
investuotojų
dividendai
neapmokestinami
Žemės mokestis
1,5 *
Nėra
0,01 – 4*(nuo 2013-0101)
Žemės
nuomos 0,1 – 4 *
Šio mokesčio dydį nustato LEZ
mokestis
valdymo bendrovė
Įmokos
zonos Nėra
Šio mokesčio dydį nustato LEZ
reikalams, nustatytos
valdymo bendrovė
zonos
valdymo
bendrovės
79

Jurbarko rajono savivaldybės investicijų pritraukimo galimybių studija, 2014

* Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti, o
mokestis įskaitomas į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamasis turtas/žemė/nuomojama
valstybinė žemė, biudžetą. Šaltinis – Valstybės kontrolė.

Paprastai laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė vykdo aktyvią marketingo
veiklą, ieškodama zonos klientų, organizuoja derybas su potencialiais investuotojais. Tais
atvejais, jei LEZ teritorijoje yra privačių žemės sklypų, valdymo bendrovė derina sąlygas ir
vykdo šios žemės išpirkimą iš savininkų.
Pagrindinis LEZ kūrimo tikslas – užsienio ir vietos kapitalo pritraukimas. Valstybės,
kuriančios LEZ, pagrindinis tikslas – vykdyti socialinę ir ekonominę tam tikro regiono, rajono ar
miesto plėtrą. Besivystančioms valstybėms būna sunku pritraukti užsienio kapitalą, todėl,
norėdama tapti patrauklia šalimi investicijoms, ji privalo ieškoti įvairių būdų, kaip tai įgyvendinti.
Laisvųjų ekonominių zonų, pasižyminčių savitu ekonominės politikos vykdymu ir palankesnės
investicinės aplinkos sukūrimu, steigimas yra vienas iš sprendimų, galinčių valstybei padėti
sprendžiant kapitalo pritraukimą. LEZ kūrimo strategija turi būti pagrįsta atitinkama logine
schema, kuri atspindėtų valstybės siekiamus tikslus ir uždavinius, turėtų palankų investicinį
klimatą ir užtikrintų patrauklias veiklos sąlygas.
Pramoniniai parkai ir LEZ kuriami siekiant pagerinti verslo aplinką ir skatinti verslo
bendradarbiavimą, vystyti pramonę, didinti investicijas bei kurti naujas darbo vietas. Pažymėtina,
kad investicijų pritraukimo veiksniai neapsiriboja tik fizinės infrastruktūros sukūrimu, o yra
susiję su bendra verslo aplinka, įmonių bei darbo jėgos kvalifikacija, palankiomis sąlygomis
vykdyti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą.
Pasaulyje veikia įvairių tipų laisvosios (specialiosios) ekonominės zonos, kurios paprastai
steigiamos siekiant šių tikslų:


pritraukti tiesiogines užsienio investicijas;



mažinti didelio masto nedarbą;



papildyti platesnę ekonomikos reformos strategiją;



steigiamos kaip eksperimentinės laboratorijos, kuriose išbandoma nauja politika ir požiūris.
Šiuo metu Lietuvoje yra registruotos ir veikia 7 LEZ: Kauno LEZ; Klaipėdos LEZ; Šiaulių

LEZ; Kėdainių LEZ; Panevėžio LEZ, Akmenės LEZ; Marijampolės LEZ.
Iš sąrašo matyti, jog visos veikiančios LEZ įkurtos gilias pramonės tradicijas turinčiuose
miestuose.
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4.2.2. LEZ įkūrimo Jurbarke galimybių vertinimas
Pasaulio banko atliktoje studijoje 3 LEZ nauda vertinama ne vienareikšmiškai. Šioje
studijoje teigiama, kad vargu ar mokestinė lengvata yra lemiamas veiksnys investuotojams
apsisprendžiant investuoti, be to, ji taikoma tik kurį laiką, o biudžetas dėl jos taikymo praranda
pajamų. Be to, tokių mokestinių lengvatų taikymas sukuria tarp zonoje esančių ir už zonos ribų
veikiančių susijusių įmonių sandorių riziką, kuriais gali būti siekiama pasinaudoti zonos įmonei
taikomomis mokestinėmis lengvatomis. Todėl iš esmės rekomenduojama vienodas mokestines
lengvatas taikyti visos šalies mastu, atsižvelgiant į nustatytus kriterijus, tačiau nesiejant su
atskirų zonų teritorijomis.
Apklausus šiuo metu veikiančiuose LEZ įsikūrusius investuotojus, dauguma jų teigė, kad
mokestinė

lengvata yra tik vienas iš daugelio patrauklių elementų, tačiau ne pagrindinis

veiksnys, lemiantis apsisprendimą kurtis LEZ. Laisvosios ekonominės zonos pasirinkimą
dažniausiai lėmė gerai išvystyta infrastruktūra, logistika ir komunikacijos, patogi geografinė
vieta, kvalifikuota darbo jėga, geras susisiekimas, bendras šalies konkurencingumas.
Specialiųjų ekonominių zonų investuotojų, įsikūrusių kitose šalyse, tyrimas4 parodė, kad
99 proc. investuotojų valstybės pagalbos nelaikė lemiamu faktoriumi priimant sprendimą
investuoti konkrečioje teritorijoje. Tik 8 proc. investuotojų manė, kad valstybės pagalba buvo
svarbus veiksnys jų apsisprendimui. Du trečdaliai respondentų teigė, kad valstybės pagalbos
nauda priimant sprendimą nebuvo vertinama apskritai.
2012 metais Valstybės kontrolės atliktos Laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių parkų
vystymo valstybinio audito ataskaitos išvadose (Nr. VA-P-20-7-13) rašoma:
„Pasaulyje keletą dešimtmečių vystomų ekonominių zonų laikotarpis padėjo suvokti vieną
iš svarbiausių dalykų – tokių teritorijų vystymas negali būti ir neturėtų būti suprantamas kaip
pakaitalas didesnėms šalies investicijų ir prekybos reformoms. Tai tik viena iš priemonių
bendrame pakete, siekiant kurti darbo vietas, generuoti eksportą, pritraukti užsienio investicijas
suteikiant tam tikras paskatas, supaprastintas procedūras bei klientui pritaikytą infrastruktūrą.
Tačiau tokių teritorijų sėkmė priklauso nuo to, kiek jos yra integruotos į vietos ekonomiką.
3 Special economic zones performance, lessons learned and implications for zone development, April 2008 The
World Bank Group
4 Business
Sentiment
Index
Central
Europe/
6th
edition/October
2011,
Deloitte.
http://www.deloitte.com/assets/DcomGlobal/Local%20Assets/Documents/Deloitte%20Research/CETOP500/DBS
I6%20October%202011_FINAL.pdf
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Statinė ir ekonominė LEZ vystymo nauda mažėja, kai jos veikia kaip uždaros teritorijos, ir didėja,
kai jos steigiamos atsižvelgiant į šalies ekonominę politiką, struktūrines reformas, kurios skatina
vietinių įmonių konkurencingumą ir vystymąsi, tarpusavio bendradarbiavimą”.
Pramoninių parkų steigimas – tai tik viena iš priemonių, kaip sukurti palankesnes sąlygas
investicijų pritraukimui, tačiau ne pagrindinis veiksnys, skatinantis investicijas. Todėl jų
pertvarkymas į LEZ, skatinant papildomomis mokestinėmis lengvatomis investicijų atėjimą tik į
konkrečias teritorijas, neturint ilgalaikės investicijų pritraukimo perspektyvos, kompleksiškai
vertinant, gali neduoti efektyvaus rezultato.
Tikėtina, kad LEZ steigimas pramonės teritorijose atneš teigiamų pokyčių jau vien dėl to,
kad savivaldybės iki šiol ne itin aktyviai dirbo su investuotojais, o atėjęs privatus operatorius
(LEZ Valstybinio audito ataskaita Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė valdymo bendrovė)
imsis aktyvesnių veiksmų. Tačiau visa tai galima pasiekti geriau reglamentuojant esamų
priemonės teritorijų valdymo tvarką ir aiškiau įvardinant teritorijai keliamus tikslus bei valdytojo
pareigas ir atsakomybę, taipogi numatant resursus reikalingus šių tikslų pasiekimui.
Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją apie LEZ ypatumus ir teikiamas galimybes,
žemiau pateikiami argumentai, kuo naujai įsteigta LEZ Jurbarko rajone būtų patraukli
potencialiems investuotojams ir kokie būtų pagrindinai zonos trūkumai.
Privalumai:


Pakankamai geras susisiekimas keliais su kitais Lietuvos regionais.



LEZ įsteigimo atveju investuotojams galėtų būti taikomos mokestinės lengvatos.



Santykinai nedidelė NT ir žemės nuomos kaina.

Trūkumai:


Nėra geležinkelio.



Atstumas iki artimiausio oro uosto Kaune - apie 100 km.



Jurbarke nėra krovininiams laivams tinkamos prieplaukos.



Automobilių keliai, esantys pramonės teritorijoje, yra prastos būklės. Jų sutvarkymui
reikalingos papildomos lėšos.



Vertinant Lietuvos kontekste, Jurbarko LEZ nepasižymėtų patogia strategine vieta,
lyginant su kitomis LEZ Lietuvoje.
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Aktyviai veikianti Kauno LEZ įsikūrusi mažiau nei už 100 km, todėl Jurbarko LEZ
tiesiogiai būtų sunku konkuruoti su Kauno LEZ.



Lietuvoje jau veikia 7 LEZ. Atsižvelgiant į šių LEZ veiklos rodiklius galima matyti, kad
dalis jų savo potencialo visiškai neišnaudoja. Kaip pavyzdį verta paminėti Kėdainių LEZ
atvejį. Kėdainių LEZ buvo įkurtas 2012 metais, į šią teritoriją buvo investuota daugiau
nei 23 mln Lt. savivaldybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Ši zona buvo
sukurta pertvarkius nuo 2008 metų veikusią Kėdainių pramonės teritoriją. Tačiau 2014 m.
spalio mėnesio duomenimis, šioje zonoje buvo įsikūrusi vienintelė įmonė –
krematoriumas su septyniais darbuotojais. O dešimtys hektarų paruoštų sklypų su puikia
infrastruktūra jau apaugę krūmais, žolėmis, užpelkėję. Panaši situacija ir kitose
paskutiniais metais įsteigtose LEZ. LEZ steigimą inicijuoja savivaldybės taryba ir
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija, tačiau galutinį sprendimą priima Lietuvos
Respublikos Seimas. Atsižvelgiant į ne visai lūkesčius atitinkančią situaciją esamose LEZ,
tikėtina, kad Ūkio ministerija ir Seimas artimiausiu metu nebus palankiai nusiteikę dėl
naujų LEZ steigimo.



Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Ypač didelių įmonių atveju.



Šiuo metu pramonės teritorijoje yra suformuoti ir potencialiems investuotojams parengti
tik du sklypai po 2 ha. Siekiant aktyviai vystyti LEZ veiklą, reikėtų suformuoti daugiau
sklypų ir visiškai juos paruošti „priimti“ investuotojų plyno lauko investicijas.



Rajone nėra stiprių pramonės tradicijų.

4.2.3. Išvados dėl Jurbarko LEZ steigimo
Esminiai pokyčiai pertvarkant pramonės parką į LEZ yra du: LEZ administravimu užsiima
privatus valdytojas ir investuotojams galima pasiūlyti mokestines lengvatas. Privataus valdytojo
atėjimas gali atnešti naudos, nes savivaldybės dažniausiai ne itin aktyviai ir efektyviai dirba su
investuotojais. Tačiau tai galima pasiekti ir tinkamai planuojant ir reglamentuojant steigiamo
pramonės parko veiklą.
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Kaip teigiama valstybės kontrolės parengtoje laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių
parkų vystymo valstybinio audito ataskaitoje,5 mokestinės lengvatos yra patrauklus veiksnys
investuotojams, tačiau tuo pačiu sukuria investuotojams išskirtines mokestines sąlygas, lyginant
su likusia Lietuvos teritorija, kas neabejotinai daro įtaką valstybės biudžeto pajamoms (2012
metais LEZ investuotojų mokestinių lengvatų suma siekė 100 mln. Lt) ir sukuria nevienodas
sąlygas tą pačią veiklą vykdantiems ūkio subjektams Lietuvos teritorijoje, todėl toks sprendimas
turėtų būti gerai pamatuotas ir įsitikinta jo efektyvumu.
Žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, siekiant gerinti investicinę aplinką ir geriau pasirengti
galimam LEZ įkūrimui reikia daugiau dėmesio skirti šių sričių vystymui:


kelių infrastruktūros esamoje pramonės teritorijoje sutvarkymas;



darbuotis ties geležinkelio atšakos į/per Jurbarką įrengimo klausimu;



gerinti esamos pramonės teritorijos valdymą ir aktyviau veikti pristatant save
potencialiems investuotojams Lietuvoje ir užsienyje;



numatyti ir įgyvendinti gyventojų migracijos mažinimo priemones, taip sudarant sąlygas
išsaugoti pakankamą darbo jėgos kiekį rajone;



skatinti gyventojų verslumą bei sudaryti sąlygas patiems steigti įmones pramonės
teritorijoje ir kitose Jurbarko vietose.
Atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniai veiksniai, lemiantys investuotojo apsisprendimą

investuoti į tam tikrą LEZ, yra gerai išvystyta infrastruktūra, logistika ir komunikacijos, patogi
geografinė vieta, kvalifikuota darbo jėga, geras susisiekimas, bendras šalies konkurencingumas,
bei į kai kurių šiuo metu Lietuvoje jau veikiančių LEZ ne itin sėkmingą patirtį, galima teigti, jog
naujo LEZ steigimo poreikis ir galimybės neturi pakankamo pagrindo. Pakankamas teigiamas
efektas gali būti pasiektas aktyviau dirbant ties esama pramonės teritorija ir intensyviau ieškant
potencialių investuotojų joje, aiškinantis šių investuotojų poreikius ir siekiant šiuos poreikius
patenkinti.

5

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ IR PRAMONINIŲ

PARKŲ VYSTYMAS, 2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. VA-P-20-7-13 Vilnius
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4.3. Verslo skatinimas
Verslumas – tai žmogaus ir visuomenės gebėjimas kurti ir plėtoti verslą bei inovacijas,
atrasti naujas galimybes, mokėjimas realizuoti save ir kurti ekonominę arba socialinę vertę.
Kiekvieno regiono ekonominio išsivystymo lygis priklauso nuo bendruomenės verslumo
kompetencijos. Verslumas, turintis įtakos valstybės ekonomikos progresui, pirmiausia yra susijęs
su žmogaus asmenine motyvacija surasti ir išnaudoti galimybes, sukurti naują pridėtinę vertę ir
sėkmingai plėtoti verslą.
4.3.1. Esamos situacijos apžvalga
Remiantis statistikos departamento duomenimis, Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų
verslumo lygis yra beveik dvigubai mažesnis nei šalies vidurkis, t.y.1000 gyventojų Jurbarko
rajone tenka tik 39 įregistruoti ūkio subjektai, kai tuo tarpu šio skaičiaus vidurkis Lietuvoje
siekia net 71. Taigi akivaizdu, kad verslo potencialas rajone nėra išnaudojamas. Todėl, šalia
pastangų pritraukti išorines investicijas, turėtų būti skatinamas ir pačių gyventojų verslumas ir
jau veikiančių įmonių plėtra.
Šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybėje veikia VšĮ Jurbarko verslo informacijos centras.
Centras teikia šias verslui skirtas paslaugas:


konsultacijos verslo pradžios, juridinės formos pasirinkimo klausimais;



juridinių asmenų steigimo dokumentų parengimas;



verslo planų, paraiškų rengimas ir administravimas;



konsultacijos verslo planų, projektų rengimo klausimais;



dokumentų spausdinimo, kopijavimo, nuskaitymo, laminavimo, įrišimo paslaugos;



konferencijų salių nuoma (3 konferencijų salės), renginių administravimas;



biurų administravimo veikla;



seminarų, mokymų organizavimas;



leidinių apie Jurbarko kraštą platinimas;



gido paslaugos, ekskursijų organizavimas;



kelionių pardavimas; keltų, autobusų bilietų pardavimas;



prekyba suvenyrais, meno dirbiniais ir tautodailininkų gaminiais.
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VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras (toliau - JTVIC) yra vienintelė įstaiga
Jurbarko rajone, teikianti konsultavimo, informacijos sklaidos, mokymų paslaugas esamiems ir
potencialiems verslininkams. Centro misija yra teikti informacinę ir praktinę informaciją verslo
subjektams, taip prisidedant prie naujų įmonių Jurbarko rajone kūrimo, rinkti, kaupti ir teikti
nemokamą informaciją apie turizmo paslaugas rajone. 2013 m. pabaigoje centre dirbo 6
darbuotojai.
2013 m. JTVIC prisidėjo prie 21 ūkio subjekto įsteigimo. Iš viso šiais metais buvo įsteigti
44 nauji ūkio subjektai. Taip pat 2013 m. JTVIC suteikė 933 konsultacijas ir suorganizavo 15
mokymų ir 11 informavimo renginių.
Tai buvo visa savivaldybės iniciatyva vykdyta veikla nukreipta į verslumo skatinimą 2013
metais.
4.3.2. Pasiūlymai dėl verslumo ir verslo skatinimo priemonių
Siekiant didinti Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų verslumą verta apsvarstyti tokių
priemonių taikymą:


Įsteigti verslo inkubatorių.



Parengti ilgalaikę verslumo ir/arba smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo planą.



Aktyviau viešinti informaciją apie ES paramą. Formuoti teigiamą gyventojų ir
verslininkų požiūrį į ES paramą bei aktyviau teikti konkrečią informaciją apie šios
paramos teikiamas konkrečias galimybes ir jos gavimo sąlygas.



Aktyviau vykdyti verslumo populiarinimo veiklą visuomenėje bei formuoti palankų
požiūrį į verslą ir verslininkus.



Skatinti jaunimo verslumą mokyklose ir popamokinėje veikloje (organizuoti
verslumo konkursus, susitikimus su žymiais žmonėmis, mokyklose kurti imitacines
verslo įmones ir pan.).



Sudaryti sąlygas lengvatinių paskolų teikimui jaunam verslui ir vykdyti
informacijos apie šias paskolas sklaidą visuomenėje.



Sukurti verslo idėjų finansavimo programą, pagal kurią būtų finansuojamos
smulkaus ir vidutinio verslo kūrimo idėjos.



Skatinti daugiabučių pastatų renovacijos ir energinio efektyvumo didinimo
projektus.
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Skatinti darbdavius įdarbinti jaunus darbuotojus.



Skatinti įmonės kelti savo darbuotojų kompetencijas.

Toliau pateikiama informacija apie kiekvieną iš siūlomų verslumo ir verslo skatinimo
priemonių.
Verslo inkubatorius - tai vienos apskrities ar kelių savivaldybių teritorijoje veikianti
viešoji įstaiga, kuri inkubuojamiems ūkio subjektams lengvatinėmis sąlygomis nuomoja patalpas,
techninę ir biuro įrangą, teikia verslo informacijos, konsultavimo ir mokymo paslaugas.
Pagrindinis verslo inkubatorių veiklos tikslas – remti pradedančius verslininkus, skatinti naujų
darbo vietų kūrimą, sumažinti veikiančių įmonių veiklos riziką ir padėti įmonėms, turinčioms
gerų verslo idėjų, bet finansiškai silpnoms, pasiekti tokį lygį, kai jos gali savarankiškai užsiimti
ūkine komercine veikla ir konkuruoti rinkoje.
Siekdami šio tikslo, verslo inkubatoriai inkubuojamiems ūkio subjektams:


nuomoja savo turtą (biuro ir gamybines patalpas, techninę įrangą);



teikia informacijos, konsultavimo, mokymo paslaugas ir organizuoja informacijos sklaidos
renginius;



padeda įmonėms įsisavinti ES paramą;



tvarko inkubuojamų įmonių apskaitą;



teikia biuro (telefono, fakso, dokumentų rengimo, kopijavimo, internetinio ryšio ir pan.)
paslaugas;
Šios paslaugos inkubuojamiems ūkio subjektams teikiamos žemesne nei rinkos kaina.

Verslo inkubatoriai taip pat vykdo ir kitą veiklą.
Pagrindiniai inkubatoriaus suteikiami pranašumai įmonėms:


pigi ir saugi vieta pradėti savo verslą;



nuomojamų plotų ir paslaugų įvairovė;



mažos įmonės biuro išlaikymo sąnaudos;



mažos pridėtinės išlaidos;



nuolatinė verslo konsultantų parama,



verslo vystymo atmosfera ir kitų pradedančiųjų įmonių patirtis;



kontaktai su verslo profesionalais;



išmokstama dirbti savarankiškai;
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inkubuotos įmonės didžiąją dalį laiko gali skirti savo veiklos vystymui ir augimui;



dėl galimybės tartis su specialistais mažėja klaidingų sprendimų ir greito žlugimo rizika;



minimalūs nuostoliai nesėkmės atveju;



inkubatoriuje įmonės gali kooperuotis pristatant savo veiklą, pvz. , parodose, spaudoje ir pan.
Nauji verslo inkubatoriai steigiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006

m. balandžio 27 d.įsakymu Nr. 4-143 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų
lėšų projektų veiklai finansuoti, kapitalui formuoti ir subsidijoms administravimo taisyklių
patvirtinimo“, taisyklėmis ir 11 priedu „Viešųjų paslaugų verslui įstaigų (verslo informacijos
centrų ir verslo inkubatorių) steigimo ir plėtros projektų grupė“.
Paraiškas dėl naujų verslo inkubatorių steigimo finansavimo gali teikti savivaldybės,
apskričių viršininkų administracijos, mokslo ir studijų institucijos.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 6 verslo inkubatoriai (VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatorius;
VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius; VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius; VšĮ Vilnijos verslo
inkubatorius; Ignalinos AE regiono verslo inkubatorius; VšĮ Kauno technologijos universiteto
regioninis mokslo parkas).
Verslo inkubatorius laikomas viena efektyviausių paramos smulkiam ir vidutiniam verslui
formų. Tai kur kas veiksmingesnė bei apčiuopiamesnė nei kitos paramos formos. Pagrindiniai
verslo inkubatorių teikiami privalumai lyginant su kitomis finansinės paramos formomis
įmonėms:


Maža rizika, kad valstybės ar ES lėšos bus panaudotos netinkamai ar neskaidriai.



Dėl paramos formos specifikos šia parama suinteresuotos įmonės, turinčios realius
veiklos vystymo planus ir nuosekliai siekiančios savo tikslų. Tuo tarpu tiesioginės
finansinės paramos atveju galima situacija, kai verslo planai yra dirbtinai pritaikomi ar
„pritempiami“ prie paramos skyrimo sąlygų. Tokiu atveju projektų poreikį lemia ne tik
rinkos poreikis, tačiau ir tuo metu prieinamos valstybės paramos teikimo sąlygos. Todėl
pasitaiko atveju, kai įgyvendinus projektą paaiškėja, jog rinkos poreikiai buvo įvertinti ne
visai tinkamai ir projekto rezultatų pritaikomumas yra ribotas.



Sėkmingos inkubatoriaus veiklos atveju suformuojama verslo ekosistema, kuri sinergijos
efekto dėka gali toliau sėkmingai plėtotis ir vystytis. Taigi, vertinant tokios paramos
naudą rajono ar regiono kontekste, gaunamas didelis teigiamas poveikis.
88

Jurbarko rajono savivaldybės investicijų pritraukimo galimybių studija, 2014

Pagrindiniai verslo inkubatorių trūkumai lyginant su kitomis finansinės paramos
formomis įmonėms:


Reikalingos pradinės finansinės investicijos inkubatoriaus infrastruktūros sukūrimui.



Veiklos pradžioje reikalingos inkubatoriaus veiklos palaikymo išlaidos turi būti
dengiamos valstybės lėšomis.



Ilgesnis valstybės investicijų atsiperkamumo laikotarpis, nes nuo inkubatoriau įsteigimo
iki tol, kol jis taps gyvybinga verslo „ekosistema“, gali praeiti nuo vienerių iki kelių metų.
Inkubatoriaus steigimo tvarka
Verslo inkubatorių steigimą dažniausiai inicijuoja savivaldybių administracija, teikdama

paraišką Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai. Jei paraiška yra patvirtinama ir suderinamos
inkubatoriaus steigimo sąlygos, yra steigiama inkubatoriaus administravimu užsiimsianti VšĮ,
kurios steigėjai būna savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija.
Inkubatoriaus steigimo sąlygos, pagrindiniai veiklos vykdymo aspektai, reikalingų investicijų
dydis ir jų šaltiniai yra suderinami su Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija. Dažniausiai
didžioji dalis inkubatoriaus infrastruktūros sukūrimui reikalingų kaštų yra dengiama Lietuvos
Respublikos Ūkio ministerijos lėšomis, ir tik nedidelė dalis kaštų tenka savivaldybės
administracijai.
Ilgalaikis verslumo ir/arba smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo planas – tai
veiksmų ir veiklos prioritetų planas, su aiškiai įvardintais siekiamais rezultatų rodikliais, laike
išdėstytu plano įgyvendinimo grafiku, numatytais finansiniais poreikiais ir bent preliminariai
numatytais finansiniais šaltiniais. Tokio plano nauda:


Sudaromos sąlygos nuosekliai siekti ilgalaikių tikslų. Verslumo skatinimo veiksmų
rezultatus Jurbarko rajono savivaldybė ir gyventojai pajustų ne iškart po skatinimo
veiksmų pradžios, todėl reikalingas nuoseklus bent kelių metų darbas. Plano sudarymas
leistų kiek įmanoma labiau užtikrinti, kad pradėti veiksmai bus tęsiami ir tuo atveju, jei
po savivaldos rinkimų pasikeistų valdančioji politinė jėga.



Planuojant ir vertinant visą veiksmų kompleksą sudaromos sąlygos maksimaliai
efektyviai panaudoti finansines lėšas. Taip pat veiksmų planavimas leidžia iš anksto
įsivertinti ateityje numatomus lėšų poreikius ir planuoti šių lėšų šaltinius.
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Sudaromos sąlygos efektyviausiai pasiekti užsibrėžtus tikslus. Turint aiškiai įvardintus
veiklos rezultatų rodiklius ir jų pasiekimo kalendorinį grafiką, galima efektyviai vertinti
plano įgyvendinimo eigą ir, reikalui esant, numatyti reikalingus plano patikslinimus.



Į vieną visumą apjungiant ir tarpusavyje derinant kelias verslumo skatinimo priemones,
gaunamas sinerginis efektas, lemiantis didesnę realią naudą.
Aktyviau viešinti informaciją apie ES paramą. Siekiant pritraukti daugiau investicijų iš

ES fondų, reikia formuoti teigiamą gyventojų ir verslininkų požiūrį į ES paramą bei aktyviau
teikti konkrečią informaciją apie šios paramos teikiamas konkrečias galimybes ir jos gavimo
sąlygas. 24 lentelėje pateikiamas į Jurbarko rajoną pritrauktų ES struktūrinių fondų investicijų
kiekis Lietuvos ir Tauragės regiono kontekste.
Lentelė 24. ES struktūrinių fondų investicijos 2007-2013 Jurbarko rajone, Tauragės regione ir
Lietuvoje

Pateiktų

Parama,

paraiškų

Iš viso skirta

Gyventojų tūkst.Lt

Projektų

skaičius,

paramos,

skaičius

1000

skaičius 1000

vnt

tūkst.Lt

tūkst.

gyventojų.

gyv.

Lietuvoje

8 370

26 950 972

3 000

8 983

2,8

87

171 853

29

5 925

3,0

293

730 398

104

7 023

2,8

Jurbarko
raj.
Tauragės
apskrityje

Iš pateiktos informacijos matyti, kad pagal gautą ES struktūrinių fondų paramą 1000-iui
rajono gyventojų Jurbarkas atsilieka tiek nuo Tauragės regiono, tiek ir nuo šalies vidurkio. Todėl
reikia aktyviai dirbti ir didinti šių ES fondų investicijų įsisavinimą naujuoju 2014-2020 m.
finansavimo laikotarpiu.
Dažniausiai pasitaikančios prasto ES fondų lėšų įsisavinimo priežastys:


prasta visuomenės nuomonė apie ES fondų teikiamas galimybes (pvz., manoma,
kad tai labai sudėtingas procesas);
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klaidinga visuomenės nuomonė, kad parama skirta tik dideliems verslams ir
valstybės institucijoms;



nuomonė, kad parama skirstoma nevisai skaidriai, todėl „paprastam žmogui“ ji
neprieinama;



konkrečios dalykinės informacijos trūkumas planuojantiems rengti paraiškas;



pagalbos rengiantiems paraiškas trūkumas tam, kad būtų užtikrinta pakankamas
paraiškų kokybės lygis.

Taigi aktyvesnis informacijos apie ES fondų teikiamas galimybes viešinimas ir pagalba
rengiantiems paraiškas sudarytų sąlygas panaikinti šias dažniausiai sutinkamas prasto ES fondų
lėšų įsisavinimo priežastis. Geresnis informacijos apie finansavimo galimybes prieinamumas
plačiajai visuomenei taip pat skatintų ir bendrą visuomenės verslumą ir piliečių iniciatyvumą.
Aktyviau vykdyti verslumo populiarinimo veiklą visuomenėje bei formuoti palankų
požiūrį į verslą ir verslininkus. Rengiant studiją atliktos apklausos duomenimis 13% Jurbarko
rajono gyventojų planuoja užsiimti verslu per artimiausius 2 metus. Tačiau, vertinant gyventojų
verslumą pagal 1000 gyventojų tenkančių registruotų įmonių, ūkininkų ir fizinių asmenų skaičių,
Jurbarko savivaldybė daugiau nei penkis kartus atsilieka nuo šalies vidurkio (atitinkamai 10,7 ir
56,6 registuotos įmonės, ūkininkai ir fiziniai asmenys 1000-iui gyventojų).
Lietuvoje, „Eurostat“ 2013 m .duomenimis, verslu užsiima 9,7 proc. visų dirbančiųjų, ir šis
skaičius yra vienas mažiausių ES. Tiesa, tikėtina, kad realus skaičius yra šiek tiek didesnis dėl
šešėlyje veikiančio verslo, tačiau vis tiek Lietuvoje dar yra didelis poreikis skatinti žmonių
verslumą.
Mažą verslumo lygį sąlygoja visas kompleksas veiksnių, tačiau palankios visuomenės
nuomonės formavimas apie verslą bei verslo sėkmės pavyzdžių viešinimas yra vienas iš svarbių
aspektų, galinčių padidinti verslumo lygį. Kaip vieną svarbią klaidingą Lietuvos visuomenėje
sklandančią nuostatą galima paminėti neigiamą požiūrį į nesėkmes versle ar bankrotą patyrusius
verslininkus. Tokiais atvejais visuomenėje ir valdžios sluoksniuose būdinga „užklijuoti neigiamą
etiketę“ šiems verslams ar verslininkams, taip apsunkinant sąlygas naujoms tokių fizinių ir
juridinių asmenų verslo iniciatyvoms. Toks neigiamas požiūris ir nesėkmės baimė atbaido dalį
visuomenės narių nuo verslo iniciatyvų. Tuo tarpu gilesnes verslumo tradicijas turinčiose šalyse,
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pvz. JAV ar Jungtinėje Karalystėje, patirti bankrotai visuomenėje dažnai asocijuojami su
sukaupta patirtimi ir sugebėjimu išvengti klaidų naujose iniciatyvose. Tai tik vienas iš
visuomenėje esančių klaidingų nusistatymų pavyzdžių. Verslumo populiarinimo veikla galėtų
sėkmingai prisidėti prie palankesnio požiūrio formavimo.
Tokia verslumo populiarinimo veikla galėtų užsiimti JTVIC arba naujai įsteigtas Verslo
inkubatorius.
Skatinti jaunimo verslumą mokyklose ir popamokinėje veikloje. 2013 metais atliktos
moksleivių ir studentų apklausos6 duomenimis net 80% apklausoje dalyvavusių jaunų žmonių
domina savo verslo kūrimo galimybės ateityje. Tačiau net 60 procentų visų respondentų abejoja
savo sugebėjimais sėkmingai įkurti ir vystyti verslą. Vis dėlto, penktadalis apklausos dalyvių
teigia, kad apie savo verslą ne tik mąsto, bet ir tikslingai juda link tikslo. Iš apklausos matyti, jog
jaunimas palankiai žiūri į verslą, tačiau daugelis kaip didžiausią kliūtį įvardija žinių ir įgūdžių
stoką. Todėl tinkamiausias tokių esamos situacijos trūkumų sprendimo būdas būtų organizuoti
moksleivių verslumo konkursus, susitikimus su žymiais žmonėmis, mokyklose kurti imitacines
verslo įmones, organizuoti verslo akseleratorius, sudaryti lengvatines sąlygas jauniems žmonėms
įsidarbinti įmonėse vasaros darbui ar studijų praktikos laikotarpiui. Ši veikla galėtų būti
vykdoma bendradarbiaujant su mokyklomis, popamokinio ugdymo įstaigomis, verslininkais.
Teikti lengvatines paskolas jaunam verslui bei užtikrinti informacijos apie šias
paskolas prieinamumą. Pagrindinis tokių paskolų tikslas - sudaryti sąlygas labai mažoms ir
mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą; padėti socialinėms įmonėms
plėtoti savo verslą; skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą, teikiant finansinę paramą
paskolų ir subsidijų forma lengvatinėmis sąlygomis. Pagrindiniai šiuo metu prieinami tokių
paskolų šaltiniai:


UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Garantuoja bankui iki 80% SVV
subjekto paskolos ir kompensuoja iki 50% garantuotos paskolos palūkanų. Tai
sumažina įmonių kreditavimo riziką ir sudaro sąlygas didesniam įmonių skaičiui
pasinaudoti bankų finansavimu.

6

http://www.balsas.lt/naujiena/742476/apklausa-jaunuoliai-nori-likti-lietuvoje-ir-pradeti-savo-versla
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Savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondai. Savivaldybėse įsteigti
smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondai (priklausomai nuo konkretaus fondo
nuostatų) gali suteikti finansinę paramą bankų paskolų palūkanų daliniam
kompensavimui bei neprocentinių paskolų teikimui, įmonės steigimo išlaidų
daliniam kompensavimui, verslininkų konsultavimui ir mokymui, leidinių apie
regionų SVV plėtrą leidybai, verslininkų dalyvavimo parodose, mugėse, verslo
misijose išlaidoms kompensuoti ir kt. Tokie SVV skatinimo fondai kuriami
savivaldybių tarybos sprendimu.



Mikrokreditai. Lietuvos kredito unijų konsorciumas įgyvendina finansų inžinerijos
priemonę „Verslumo skatinimas“, kurios rėmuose galima gauti iki 86 000Lt
lengvatinį kreditą. Taip pat mikrokreditus teikia įvairūs privatūs bankai.



Lengvatinės paskolos. Lengvatinės paskolos yra tokios, kurios suteikiamos
palankesnėmis negu rinkos sąlygomis. Dažniausiai valstybė palengvina skolininkų
naštą, sumokėdama dalį metinių palūkanų tam tikrą kredito grąžinimo laikotarpį.
Pagrindiniai lengvatinių paskolų teikėjai:
-

Atviras kreditų fondas (AKF);

-

Kreditai SVV per Europos investicinį fondą (EIF).

Sukurti verslo idėjų finansavimo programą, pagal kurią būtų finansuojamos
smulkaus ir vidutinio verslo kūrimo idėjos. Tokią programą šiuo metu įgyvendina Kauno
miesto taryba, nuo 2014m. lapkričio 6 d. pradėjusi įgyvendinti Jaunimo verslo skatinimo
programą „Kauno startuoliai“7, kuri skirta labai mažoms verslo įmonėms ar verslą pradėti
ketinantiems fiziniams asmenims, pageidaujantiems gauti paramą verslo idėjai įgyvendinti.
Pagrindinis programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimui plėtoti inovatyvų verslą,
skatinti verslo idėjų kūrimą ir prisidėti prie jų įgyvendinimo Kauno mieste. Paramą norintys
gauti jaunieji verslininkai turi parengti ir pateikti specialią paraiškos formą. Paraiškos
vertinamos ir laimėtojai atrenkami pagal iš anksto nustatytus kriterijus.
Panaši programa galėtų būti inicijuota Jurbarko rajone.

7

http://kaunas.lt/index.php?3437918419
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Skatinti daugiabučių pastatų renovacijos ir energinio efektyvumo didinimo
projektus. Šių projektų dėka būtų pritraukiamos papildomos investicijos, o vietos
statybinėms įmonėms būtų sudarytos sąlygos įdarbinti papildomų darbuotojų bei gauti
papildomų pajamų. Reikia įvertinti tai, renovacijos rangos darbų pirkimo konkursuose
neišvengiamai dalyvaus ir rangovai iš kitų Lietuvos savivaldybių, todėl renovacijos galimai
teikiamą naudą vietos verslui sunku tiksliai įvertinti. Tačiau nėra abejonių, kad didesnė ar
mažesnė nauda būtų juntama. Papildomas statybinių darbų poreikis galėtų sudaryti sąlygas ir
naujų statybinių įmonių steigimuisi.
Skatinti darbdavius įdarbint jaunus darbuotojus. Šiuo metu INVEGA siūlo
priemonę „Parama pirmajam darbui“. Priemonė skirta jaunimo užimtumui skatinti.
Darbdaviams, kurie įdarbino darbinės patirties neturinčius darbuotojus, kompensuojama
dalis pirmą kartą įsidarbinusio jauno žmogaus darbo užmokesčio.
Taip pat jaunus žmones įdarbinančioms įmonės paramą teikia Lietuvos valstybinė darbo
birža.8
Taipogi labai naudinga sukurti programą, kurios dėka kituose miestuose studijuojantys
studentai būtų skatinami atlikti praktiką Jurbarko rajono savivaldybėje įsikūrusiose įmonėse.
Tokių praktikų metu įgytos pažintys ir sukauptos žinios galėtų pasitarnauti kaip vienas iš
veiksnių, lemiančių jauno žmogaus apsisprendimą po studijų grįžti į Jurbarko savivaldybę
darbui arba savo verslo kūrimui.
Lengvatinis jaunų žmonių įdarbinimas sudaro sąlygas jauniems žmonės kuo anksčiau
įgyti sėkmingos darbinės patirties, taip pat pasitikėjimo savo jėgomis. Šie aspektai labai
svarbūs siekiant didinti jaunų žmonių verslumą.
Skatinti įmones kelti savo darbuotojų kompetencijas. Toks skatinimas gali būti
atliekamas panaudojant ES fondų paramą (t.y. įmonės gali gauti kompensacijas už mokymų
išlaidas), inicijuojant skatinimo programas savivaldybės lygiu (sukurti fondą, skirtą
kvalifikacijos kėlimo išlaidoms finansuoti) arba kitais būdais skatinant įmones, užsiimančias
darbuotojų
8

kvalifikacijos

kėlimu.

Aukštesnės

kvalifikacijos

darbuotojai

sudarytų

http://www.ldb.lt/jaunimui/Puslapiai/default.aspx
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palankesnes sąlygas bendrai verslo plėtrai regione, taip pat prisidėtų prie esamų įmonių
darbo našumo didinimo.
ES struktūrinių fondų parama verslo sektoriui. Jurbarko rajono verslo įmonės 20142020 m. laikotarpyje galės pasinaudoti šiomis Ūkio ministerijos administruojamomis
finansavimo priemonėmis: Verslo konsultantas LT, Verslumas FI, Verslumas LT,
Inkubatoriai LT+, Expo konsultantas LT, Naujos galimybės LT, Verslo klasteris LT,
Faktoringas LT, Expo sertifikatas LT, Invest LT+ (FI), Regio invest LT+, DPT pramonei
LT+, Produktyvumas LT , E-verslas LT,
Eco-inovacijos

LT,

Eco

Konsultantas

Procesas LT, Dizainas LT, Eco-inovacijos LT+,
LT,

Intelektas

LT,

Inovaciniai

čekiai,

Inosertifikavimas, Inocconect LT, Inopatentas LT, Inoklaster LT+, Inoklaster LT,
Smartparkas LT, Smartinvest LT, Smartinvest LT+, Koinvest LT, Auditas pramonei LT,
RES pramonei LT, Kogeneracija pramonei LT, Pramonės įmonių energetinis efektyvumas
LT, Kompetencijų vaučeris, Žmogiškieji ištekliai invest LT+, Pameistrystė, Inopraktika
(inomokymai), Mokymai LT. Taip pat rajono verslo subjektai galės pasinaudoti šiomis
Žemės ūkio ministerijos priemonėmis: „Investicijos į materialųjį turtą“, „Ūkio ir verslo
plėtra“. Didžioji dauguma priemonių bus skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms kas aktualu
Jurbarko rajonui.
Detalesnė informacija apie ES struktūrinių fondų finansavimo priemones pateikiama
studijos 6 skyriuje.
Apibendrinant visą 11-ame skyriuje pateiktą informaciją galima teigti, kad, siekiant
efektyviai skatinti Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų verslumą, pirmiausia reikėtų
susidaryti ilgalaikį verslumo ir/arba smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo planą. Plano
parengimas leistų kuo efektyviau panaudoti resursus tam, kad būtų gautas didžiausias
poveikis. Rengiant planą reiktų detaliau įvertinti šiame skyriuje paminėtas verslumo
skatinimo priemones bei jų tarpusavio suderinamumą. Sudarant planą svarbu aiškiai
numatyti kas ir kaip bus atsakingas, už plane numatytų tikslų pasiekimą.
Vertinant dabartinę situaciją Lietuvos ir Europos kontekste, matyti, kad Jurbarko
gyventojų verslumo lygis yra žemas, todėl verslumo skatinimas galėtų turėti ženklų teigiamą
poveikį rajono ekonominei ir socialinei situacijai. Tačiau imantis šios veiklos svarbu
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įvertinti tai, kad apčiuopiami rezultatai būtų juntami tik po kelerių metų, todėl reikalingas
nuoseklus darbas visą šį kelerių metų laikotarpį.
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5. TURIZMO SEKTORIAUS JURBARKO RAJONE APŽVALGA IR
PLĖTROS GALIMYBĖS
5.1. Esama turizmo situacija ir infrastruktūra
Jurbarko rajono savivaldybėje pagrindines turistų informavimo ir konsultavimo paslaugas
teikia VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – JTVIC). Tai pelno nesiekianti
įstaiga, įsikūrusi Jurbarke, kurios tikslas - teikti informacinę ir praktinę informaciją verslo
subjektams taip prisidedant prie naujų įmonių Jurbarko rajone kūrimo, rinkti, kaupti ir teikti
nemokamą informaciją apie turizmo paslaugas rajone, lankomus objektus ir vietoves, kultūros
paveldą rajone, populiarinti Jurbarko kraštą. JTVIC savo paslaugas skiria į tris kategorijas:


biuro paslaugos (kopijavimas, spausdinimas, teksto surinkimas, laminavimas, įrišimas,
duomenų įrašymas, mokesčių susigrąžinimas dirbusiems užsienyje);



verslo paslaugos (konsultacijos verslo klausimais, įmonės steigimo dokumentų ruošimas,
verslo partnerių paieška, seminarų ir konferencijų organizavimas, verslo planų rengimas,
projektų paraiškų rengimas);



turizmo paslaugos (gidų paslaugos, turizmo informacijos teikimas, turizmo leidinių
platinimas, suvenyrų platinimas, keltų, lėktuvų bilietų pardavimas, kelionių į užsienį
pardavimas).
Panemunių regioninio parko direkcija. Panemunių regioninio parko direkcija teikia

informaciją apie turizmo galimybes rajono teritorijoje esančiame regioniniame parke. Direkcijos
lankytojų centras teikia informaciją apie turizmo maršrutus, poilsiavietes ir stovyklavietes
regioninio parko teritorijoje, parko teritorijoje esančius pažintinius takus, kultūros paveldą,
gamtos paveldą, saugomas parko vertybes. Panemunių regioninio parko direkcija ir lankytojų
centras yra įsikūrę Šilinėje.
Didžiąją dalį turizmo informacijos lankytojai gali rasti Jurbarko TVIC, rajono
savivaldybės bei Kultūros centro internetinėse svetainėse. Taip pat Jurbarko rajono savivaldybėje
veikia mobili aplikacija išmaniesiem įrenginiams, kurioje sužymėti rajono lankytini objektai.
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2014 m. apgyvendinimo paslaugas rajone teikė 1 viešbutis („Jurbarkas“ – 30 kambarių), 1
svečių namai („Mituva“ – 16 vietų), 5 nakvynės ir pusryčių namai (30 vietų), 7 kaimo turizmo
sodybos (116 vietų) bei 3 stovyklavietės.
Kitas svarbus turizmo infrastruktūros elementas – maitinimo paslaugos. Jurbarko rajono
teritorijoje veikia 16 maitinimo įstaigų, iš jų 11 veikia Jurbarko mieste.
Jurbarko rajono išskirtinumas pasireiškia gamtos savitumu ir istoriniais - kultūriniais
paminklais. Kraštas garsėja renesansinio stiliaus pilimis, dvarų ansambliais ir jų parkais,
išlikusiais XIII–XV a. Nemuno gynybinės linijos fragmentais. Garsiausi rajono statiniai –
Raudonės (XVI a. pab.) ir Panemunės (XVII a. pr.) pilys. Turizmo potencialą taip pat kelia
vertingas panemunių kraštovaizdis.
Jurbarko rajono savivaldybėje yra parengti 9 pagrindiniai turizmo maršrutai: „Dviračių“,
„Vandens“, „Gamtinis“, „Amatai“, „Kryžiuočių žygiai“, „Kulinarinio paveldo“, „Muziejai“,
„Pilys ir dvarai“, „Valdovų keliu“.
Su Jurbarko krašto praeitimi ir istorija turistai supažindinami Jurbarko krašto muziejuje.
Lankomos šios ekspozicijos: „Viduramžių kovos panemunės medinėse pilyse“, „Jurbarko dvaro
istorija“, „Jurbarko miestas XIX a. pab.–XX a. pr.“ ir kt. Muziejuje rengiamos edukacinės
programos, įvairūs renginiai, parodos. Rajone veikia muziejaus padaliniai: V. Grybo
memorialinis muziejus, Veliuonos krašto istorijos muziejus, P.Cvirkos memorialinė sodyba.
Smalininkuose, Jurbarko rajone, veikia Senovinės technikos muziejus. Muziejuje sukaupta
daugiau kaip 7 000 eksponatų, atspindinčių žemės ūkį, buitį, amatus, technikos raidą.
Eksponuojami įvairūs senoviniai vidaus degimo varikliai, traktoriai ir transporto technika,
elektros, radijo, kino, foto- ir kita senovinė technika.
Turizmo sektorių, kaip ir daugelį ekonominių, socialinių ir demografinių sričių šalyje,
neigiamai paveikė pasaulio ekonominė krizė bei ekonominis šalies nuosmukis. Atsigaunant po
ekonominės krizės, turistų srautai pradėjo augti. Statistikos departamento duomenimis Jurbarko
rajono apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų svečių skaičius iki 2007 metų augęs (3824
turistai), 2008-2009 metais sumažėjo (2631 turistas), tačiau 2010 m. pasiekė ir viršijo ikikrizinį
2007 m. lygį (4093 turistai). Iš pateikto 26 paveikslo matyti, kad turistų srautai yra labai
nepastovūs ir tai leidžia daryti išvadą, jog Jurbarko rajonas neturi tvirtos turizmo strategijos, kuri
sąlygotų tvarų turistų skaičiaus augimą.
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Pav. 29. Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose Jurbarko rajone 2005-2014 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Svarbus turizmo sektoriaus būklės indikatorius yra apsilankiusiųjų turizmo informacijos
centruose skaičius. Apsilankiusieji Jurbarko rajono turizmo informacijos centruose 2010-2014
metų laikotarpiu sudarė apie 0,4 proc. visų apsilankiusiųjų šalies turizmo informacijos centruose.
Didžiąją dalį Jurbarko rajone įkurtų turizmo centrų lankytojų sudarė Lietuvos piliečiai, o
užsienio šalių piliečiai sudarė apie 10 proc. visų apsilankiusiųjų turizmo informacijos centruose.
Tuo tarpu bendrai šalies turizmo informacijos centruose apsilankiusiųjų užsieniečių dalis sudaro
apie 58 proc. viso informacijos centrų lankytojų srauto. Jurbarko turizmo informacijos centras
pritraukia didžiausius turistų srautus Tauragės apskrityje. Vertinant bendrą apsilankiusiųjų
Jurbarko turizmo informaciniame centre (TIC) skaičių matyti, kad apsilankiusiųjų skaičius nuo
2011 metų ėmė mažėti ir 2013 m. lyginant su 2011 m. sumažėjo net 2,6 karto (25 lentelė), kai
tuo tarpu bendras apsilankiusiųjų šalies turizmo informacijos centruose skaičius nagrinėjamu
laikotarpiu augo.
Lentelė 25. Turizmo informacijos centrų lankytojų skaičius Jurbarko rajone 2010-2014 m.
2010

2011

2012

2013

2014 I ir II
ketvirčiai

Visi lankytojai

3834

3611

2589

1372

1151

Lietuvos gyventojai

3572

3271

2169

1257

1072

Užsieniečiai

262

340

420

115

79

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Lankytojų Jurbarko TIC skaičiaus mažėjimas 2011-2013 m. sietinas su rajono patrauklumo
mažėjimu. Vertinant bendrą rajono turizmo sektoriaus tendencijas ir statistinę informaciją galima
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teigti, kad Jurbarko rajonas pritraukia mažiau užsienio turistų ir labiau patrauklus šalies
piliečiams.
Yra išskiriamos šios turizmo sektoriaus problemos Jurbarko rajone:


Kompleksiškumo stoka;



Infrastruktūra plėtojama etapais ir sutvarkoma tik iš dalies;



Nėra aiškios turizmo plėtros vizijos;



Savivaldybės ir verslo partnerystės stoka;



Silpna rinkodara nacionaliniu ir tarptautiniu mastu;



Orientacija į moksleivius, vienadienius lankytojus.
Apibendrinant esamą infrastruktūrą apibūdinančią bei statistinę informaciją galima daryti

tokias pagrindines išvadas:


Jurbarko rajono turizmo potencialas nėra pakankamai išnaudojamas, turistų skaičius
mažėjantis, nes nėra aiškios vizijos, kompleksiškumo, vykdoma silpna rinkodara didesniu
nei vietiniu lygiu;



Rajone nepakankamai išvystytas pėsčiųjų ir dviračių takų tinklas, yra sudėtinga dviračiu
pasiekti lankytinus objektus, neužtikrinamas dviratininkų saugumas;



Ne visi turizmo traukos objektai sutvarkyti ir paruošti naudojimui turistiniais tikslais;



Neišnaudotas Nemuno potencialas - nevystomas vandens turizmas, nepanaudojami turimi
ištekliai ir paveldo objektai;



Neišvystytas rekreacinis turizmas – nėra įrengtų paplūdimių, paslaugų poilsiautojams,
žvejams;



Antriniai turizmo ištekliai – pramogų, apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio, kultūros
ir sporto įstaigos nepakankamai išplėtoti;



Nėra veikiančio kempingo automobilių turistams, norintiems rajone apsistoti ilgesnį laiką;



Nėra organizuojama renginių, skatinančių turizmo plėtrą ir informacijos sklaidą apie
lankytinus objektus.
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5.2. Rekreacijos ir turizmo vystymo perspektyvos
Jurbarko rajonas turi nemažą gamtinį ir kultūrinį turizmo potencialą, kurį sudaro estetiškai
vertingos vietovės, upės ir jų nuostabūs slėniai, išraiškingumu pasižymintis Nemuno slėnis,
miškai, miesto teritorijoje esantys kultūros paveldo objektai.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane pagal arealų patrauklumo kategorijas,
pietinė Jurbarko rajono teritorijos dalis priskiriama labai didelio potencialo Kauno - Jurbarko
rekreaciniam arealui.
Pagrindiniais

veiksniais,

įtakojančiais

rekreacinių

teritorijų

tvarkymo

strategijos

formavimą, laikomi:


gamtinės aplinkos išteklių turtingumas,



kultūros paveldo turtingumas,



esamos rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygis,



vietos gyventojų ekonominių galimybių,



aplinkos sveikumas,



aplinkos ekologinio atsparumas.
Tauragės apskrities teritorijos bendrajame plane ir Jurbarko rajono teritorijos bendrajame

plane (rekreacinių sistemų ir turizmo plėtojimo brėžinyje) Jurbarko miestas išskirtas kaip
regioninės svarbos rekreacinio vystymo centras, turintis labai didelį rekreacinį potencialą.
Šis pagrindinis rajono rekreacinio aptarnavimo centras yra išskirtas kaip polifunkcinio
pobūdžio rekreacijos centras, apjungiantis keturias rekreacinės specializacijos kryptis.
Remiantis Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa (patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 238), Lietuvoje prioritetiniai turizmo
produktai yra šie:


kultūrinis turizmas,



verslo turizmas,



sveikatos turizmas,



žaliasis (ekologinis) turizmas.
Lietuvos gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių potencialas ir teritorinė sklaida netolygūs,

todėl pagal jų išskirtinumą ir sankaupą Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programoje
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išskiriami šie savivaldybių teritorijose esančius patraukliausius turistinius objektus apimantys
prioritetiniai turizmo plėtros regionai:


Vilniaus regionas, apimantis Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Širvintų rajono, Trakų
rajono savivaldybes;



Pajūrio regionas, apimantis Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Palangos miesto,
Kretingos rajono, Neringos, Šilutės rajono savivaldybes;



Nemuno žemupio regionas, apimantis Kauno miesto, Kauno rajono, Birštono,
Kaišiadorių rajono, Jurbarko rajono, Šakių rajono, Prienų rajono savivaldybes;



Pietų Dzūkijos regionas, apimantis Druskininkų, Lazdijų rajono, Varėnos rajono
savivaldybes;



Rytų Aukštaitijos regionas, apimantis Zarasų rajono, Ignalinos rajono, Utenos rajono,
Anykščių rajono, Molėtų rajono savivaldybes;



Žemaitijos aukštumų regionas, apimantis Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybes.
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Pav. 30. Prioritetiniai turizmo plėtros regionai Lietuvoje
Šaltinis: Ūkio ministerija
Prioritetiniai turizmo plėtros regionai – daugiausia turistinių išteklių turinčios Lietuvos
teritorijos, palankiausios plėtoti prioritetinius turizmo produktus.
Pagal Programą, didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose prioritetas teikiamas
žaliojo (ekologinio) turizmo plėtrai, numatytos 5 regionuose: Pajūrio, Dzūkijos, Rytų
Aukštaitijos, Žemaitijos aukštumų ir Nemuno žemupio.
Pagrindinės rekomenduojamos bei vystytinos rekreacijos rūšys Jurbarko rajone yra šios:
• Kultūrinis turizmas;
• Žaliasis (ekologinis) turizmas;
Kultūrinis turizmas – turizmo rūšis, kai keliaujama norint pažinti kultūrinę aplinką, taip
pat kraštovaizdžius, kultūros ir gamtos paveldą, tradicijas, išskirtinį vietos gyvenimo būdą,
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įvykius, kultūros renginius, pramogas, vaizduojamąjį ir scenos menus, kitus kūrybinių ir
kultūrinių pokyčių procesus.
Viena kultūrinio turizmo rūšių – renginių ir pramogų turizmas. Tai laisvalaikio poreikių
tenkinimas pramogaujant tam tikslui skirtuose objektuose (teminiuose parkuose), dalyvaujant
masiniuose sporto ar kultūriniuose renginiuose. Pramogų turizmo produktų plėtra – viena
veiksmingiausių priemonių turizmo vietovių konkurencingumui didinti, sezoniškumui mažinti,
kelionės trukmei pailginti ir paslaugų verslo sąlygoms gerinti. Siekiant mažinti turizmo paslaugų
sezoniškumą, tikslinga inicijuoti ir remti kulinarinio paveldo, etnokultūros regionų tradicijų,
tradicinių amatų plėtrą ir edukacinių, taip pat gamtos pažinimo programų kūrimą Lietuvoje.
Daugelis paveldo objektų nenaudojami turistų lankymui. Kultūros paveldo objektai,
atsižvelgiant į jų atraktyvumą ir būklę, gali būti atkuriami ir restauruojami, pritaikomi
ekspozicinei paskirčiai, paslaugų ir viešajai turizmo infrastruktūrai, juose gali būti derinama tiek
ekspozicinė, tiek infrastruktūros paskirtis.
Svarbią turizmo išteklių dalį sudaro specialaus intereso objektai (muziejai, pramogų,
laisvalaikio, sveikatingumo objektai) ir rekreacinė infrastruktūra – rekreacinei veiklai organizuoti
reikalingi viešosios turizmo infrastruktūros ir kiti aptarnavimo objektai. Šių turistinės traukos
objektų (išskyrus rajono miestus) Jurbarko rajono potencialiose rekreacinėse zonose yra ne tiek
daug.
Žaliasis (ekologinis) turizmas. Esminė žaliojo (ekologinio) turizmo produktų paklausos
sąlyga – patrauklus viešosios turizmo infrastruktūros (turizmo maršrutų, trasų, takų) ir
aptarnavimo paslaugų kompleksas. Saugomos teritorijos pritaikomos turizmui taip, kad jų
lankymas nekenktų kraštovaizdžiui ir gamtinei aplinkai, infrastruktūra planuojama ir įrengiama
siekiant turistų srautus nukreipti į tas vietas, kuriose pažinti gamtą būtų galima nedarant jai žalos.
Pasaulinės turizmo plėtros tendencijos rodo, kad teminiai turistiniai maršrutai, jungiantys kelias
valstybes, paprastai populiaresni ir patrauklesni. Atsižvelgiant į istorinius, gamtinius,
geografinius ir kultūrinius ypatumus, Lietuva turi palankias sąlygas plėtoti tematinius turistinius
kelius – Gintaro kelią, Jono Pauliaus II kelią, M. K. Čiurlionio kelią, Panemunės pilių kelią – ir
dviračių maršrutus. Šiuo metu įrengta tik viena ištisinė Pajūrio dviračių turizmo trasa ir kelios
pavienės trasos kai kuriose savivaldybėse, kurortuose ir kurortinėse ar saugomose teritorijose.
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Taigi tikslinga sujungti Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos dviračių takų sistemas, o siekiant
geriau tenkinti individualių turistų poreikius – skatinti stovyklaviečių tinklo plėtrą.
Panemunės pilių keliui, objektams yra skirta daugiau nei 28 mln. ES paramos. Tačiau dėl
ankstesniam skyriuje išvardintų priežasčių, šis kelias neatlieka visavertės savo funkcijos.
Numatytose rekreacinio prioriteto vietovėse racionalus yra maudyklų ir paplūdimių, miško
parkų, svečių namų, poilsio namų, maitinimo įstaigų, stovyklaviečių, sporto aikštelių ar panašių
rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas pagal savivaldybės strateginiuose bei
specialiuosiuose, detaliuosiuose planuose šioms teritorijoms numatytas rekreacijos vystymo
programas ir vystymo sprendinius.
Sudėtinė rekreacinės infrastruktūros dalis yra turizmo trasos – automobilių, dviračių ir
pėsčiųjų bei vandens turizmo trasos. Pro Jurbarko miestą praeina šios svarbiausios rajono turistų
judėjimo trasos:
• Nacionalinis Panemunių autoturizmo maršrutas;
• Regioninis „Karšuvos žiedo“ autoturizmo maršrutas;
• Nacionalinės svarbos dviračių turizmo trasa „Nemuno dviračių kelias – I“;
• Regioninė dviračių turizmo trasa „Karšuvos dviračių žiedas“;
• Nacionalinės svarbos vandens turizmo trasa – „Nemuno vandens kelias“.
Miesto bendrojo plano sprendiniai iki 2017 metų numato daugiafunkcinių teritorijų plėtrą,
kuriose, priklausomai nuo rekreacinių išteklių potencialo, galimas ir rekreacinių teritorijų
vystymas. Rekreacinio funkcinio prioriteto teritorijos siūlomos šiose funkcinėse zonose:
• Teritorijos visuomenės poreikiams ir specializuotos, kompleksų teritorijos;
• Teritorijos visuomenės poreikiams ir specializuotos, kompleksų teritorijos su dideliu
želdinių kiekiu;
• Rekreaciniai želdynai – parkai, skverai, žaliosios jungtys, paplūdimiai ir aktyviai
rekreacijai skirtos teritorijos;
• Rekreaciniai miškai, kur numatytas teritorijos naudojimas ekstensyviai
(neurbanizuojamai) rekreacijai, kuriant minimalią rekreacinės infrastruktūros sistemą.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane Kauno – Jurbarko rekreacinis arealas
išskirtas kaip nacionalinės svarbos labai didelio rekreacinio potencialo arealas, užimantis svarbią
vietą rekreacijos plėtros teritorinėje sistemoje. Jurbarko rajono rekreacinį potencialą sudaro
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turtingi rekreaciniai ištekliai. Rekreaciniai ištekliai – tai gamtinės ar kultūrinės aplinkos savybės
(taip pat ir rekreacinė infrastruktūra), tinkamos žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam
poilsiui organizuoti.
Pagrindinius rekreacinės aplinkos išteklius sudaro:


gamtinė aplinka, tinkanti poilsiui (vaizdingas gamtovaizdis, miškai, vandens telkiniai, kiti
gamtiniai ištekliai) bei sveikatos ir darbingumo atstatymui (terapinį poveikį turinčios
gamtinės aplinkos klimatinės savybės);



rekreacijos reikmėms tinkantis kultūros paveldas (vertingą kultūros paveldą turintys
miesteliai ir kaimų gyvenvietės bei vietovės, kultūriniu atžvilgiu vertingi pavieniai
objektai bei gyvosios kultūros reiškiniai ir pavyzdžiai);



turizmo paslaugų ir specialaus intereso objektai (viešbučiai, moteliai, svečių namai,
reabilitacijos centrai, kempingai, poilsio namai, rekreacinės sodybos, ūkininkų sodybos,
stovyklavietės, kultūros centrai ar objektai, sporto ir pramogų centrai, kiti turistinės
traukos objektai);



viešoji turizmo infrastruktūra (turistinės bei poilsio trasos, poilsio aikštelės, apžvalgos
aikštelės, informacinė įranga ir kt.).
Jurbarko savivaldybė turi nemažą gamtinį turizmo potencialą. Tiek gamtinės, tiek

kultūrinės aplinkos savybės, tinkamos žmonių poilsiui organizuoti, yra vienos iš svarbiausių
rekreacinių išteklių. Savivaldybės kultūriniai turizmo ištekliai vertinami dėl savitumo, bet šis
potencialas nepakankamai panaudojamas turizmui.
Svarbiausi uždaviniai plėtojant rekreaciją Jurbarko rajono savivaldybėje yra šie:


Sukurti ilgalaikę turizmo ir verslo vystymo strategiją, numatyti finansavimo šaltinius ir
priemones 2014-2020 m. periodui.



Įtraukti Jurbarko rajono turizmo objektus į nacionalinės svarbos turistinius maršrutus,
reklamuoti paveldo objektus Europos mastu.



Atrinkti prioritetines teritorijas bei objektus, parengti dokumentaciją (teritorijų planavimo,
nuosavybės dokumentus), reikalingą šių objektų įtraukimui į investicinius projektus;



Sujungti turistinius maršrutus ir lankytinus objektus į vieningą sistemą, sudaryti įvairios
trukmės ir tematikos programas.
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Parengti lankytinus objektus ir turistinę infrastruktūrą (automobilių aikšteles,
informacinius stendus, privažiavimus) patogiam objektų lankymui.



Vystyti turistinį vandens transportą, paruošti lankytinus objektus, vystyti laivybos
infrastruktūrą (uostus, prieplaukas, krantines).



Vystyti priemones, kurios galėtų sulaikyti tranzitinių turistų srautą:
o Įkurti kempingą, sudaryti sąlygas tranzitiniams turistams apsistoti rajone;
o Vystyti rekreacines teritorijas, skatinant ne tik pažintinį, bet ir poilsinį turizmą;
o Plėsti dviračių infrastruktūrą, įtraukiant vertingus objektus, vaizdingus maršrutus;
o Vystyti rekreacinį turizmą, sudaryti sąlygas šeimos poilsiui;
o Skatinti populiarių pramogų (vandens pramogų, žvejybos, jodinėjimo) diegimą;
o Skatinti kaimo turizmą, ekologinių ūkių, etnografinių sodybų kūrimą;
o Skatinti antrinių turizmo išteklių– maitinimo įstaigų, amatų dirbtuvių įkūrimą;
o Parengti 2-3 dienų maršrutus bei programas, skirti autobusiuką objektų lankymui.



Stiprinti turizmo ir verslo informacinio centro veiklą, teikti išsamesnę ir platesnę
informaciją Europos mastu, siekiant pritraukti turistų srautus.

ES

struktūrinių

fondų

parama turizmo

sektoriui.

Pagal veiksmų programą

“Aplinkosauga ir ištekliu naudojimo veiksmingumo skatinimas” Jurbarko rajono savivaldybė
galės pasinaudoti šiomis Ūkio ministerijos administruojamomis priemonėmis:
“Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros
plėtra”. Finansuotinos veiklos: ženklų (išskyrus didžiųjų informacinių ženklų prie svarbiausių
turizmo objektų ), nuorodų, informacinių stendų ir kitos informacinės infrastruktūros
projektavimas, gamyba, įrengimas. Paramos dydis: mažiausias – 0,09 mln. Lt., didžiausias – 2
mln. Lt. Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 85 proc.
“Prioritetinių turizmo pletros regionu e-rinkodara”. Finansuotinos veiklos: e-rinkodara,
skirta viešųjų kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumui ir žinomumui didinti (rinkodara
internete, rinkodara naudojant mobiliasias technologijas, reklama el. paštu, reklama televizijoje ir
pan.). Paramos dydis: mažiausias – 0,1 mln. Lt., didžiausias – 1 mln. Lt. Didžiausias leistinas
pagalbos intensyvumas – iki 85 proc.
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Detalesnė informacija apie ES struktūrinių fondų finansavimo priemones pateikiama
studijos 6 skyriuje.
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6. GALIMYBĖS PASINAUDOTI EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA 2014 2020 M. LAIKOTARPIU
6.1. Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 m. programa
Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos lėšas žemės ūkiui administruos Nacionalinė
mokėjimo agentūra prie Lietuvos žemės ūkio ministerijos. 2014-2020 m. laikotarpiu išmokoms
žemės ūkiui Lietuvoje bus skirta 17, 4 mlrd. litų.
ES struktūrinių fondų parama žemės ūkiui ir žuvininkystei padeda pagerinti ūkių struktūrą,
paįvairinti žemės ūkio veiklą, modernizuoti įmones, laivyną, sudaro sąlygas privačių miškų
kaimo vietovių prisitaikymui ir plėtrai. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami struktūriniai
žemės ūkio sektoriaus pokyčiai, skatinama ES kokybės standartus atitinkanti gamyba ir
ūkininkavimo metodai, padedantys Lietuvos žemės ūkio produkcijai konkuruoti ES šalyse.
ES struktūrinių fondų parama gali pasinaudoti žemės ūkio bendrovės, kooperatinės
bendrovės (kooperatyvai), ūkininkai, kaimo gyventojai, kaimo bendruomenės, valstybinės
institucijos ir privačios įmonės, nevyriausybinės organizacijos, mokymo institucijos, žvejybos,
akvakultūros, žuvų perdirbimo įmonės, žvejai, laivų savininkai ir kitos žemės ūkio sektoriui
priklausančios organizacijos.
Kol kas yra parengti tik Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių
projektai, šiuo metu derinamas veiklos planas. Planuojama, kad veiklos planas ir išsamus
kiekvienos priemonės aprašymas bus pateiktas 2014 m. gruodžio mėnesį Nacionalinės mokėjimo
agentūros prie Lietuvos žemės ūkio ministerijos tinklapyje.
Preliminariai numatytos tokios priemonės:
1 priemonė. Mokymas;
2 priemonė. Konsultavimas;
3 priemonė. Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos;
4 priemonė. Investicijos į materialųjį turtą;
6 priemonė. Ūkio ir verslo plėtra;
7 priemonė. Kaimų atnaujinimas;
9 priemonė. Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas;
12 priemonė. Natura 2000;
17 priemonė. Rizikos valdymas ;
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19 priemonė. LEADER;
20 priemonė. Techninė pagalba ir viešinimas.
Aktualiausios Jurbarko rajonui šiuo metu yra dvi priemonės: 4 priemonė. Investicijos į
materialųjį turtą ir 6 priemonė. Ūkio ir verslo plėtra. Esminė informacija apie šias priemones
pateikiama 26 ir 27 lentelėse.
4 PRIEMONĖ. Investicijos į materialųjį turtą
Priemonė yra skirta žemės ūkio valdoms modernizuoti, žemės ūkio produktams perdirbti ir
rinkodarai, infrastruktūrai žemės ir miškų ūkyje gerinti (žemės konsolidacijai, vandentvarkai,
miškų

infrastruktūrai)

pelno

nesiekiančioms

investicijoms,

susijusioms

su

agrarinės

aplinkosaugos ir klimato kaitos švelninimu, rūšių ir buveinių biologinės įvairovės būklės
išsaugojimu „Natura 2000“ tinklo arba kitose didelės gamtinės vertės teritorijose.
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Lentelė 26. NMA 4 priemonė. Investicijos į materialųjį turtą
Priemonės pavadinimas,
problematika ir tikslas
4.1 - Parama investicijoms į
žemės ūkio valdas
Žemės ūkio konkurencingumui
didinti, gerinant žemės ūkio valdų
ekonominės veiklos rezultatus ir
aplinkosauginių tikslų
įgyvendinimą, remiamos
investicijos į žemės ūkio valdas,
ypatingą dėmesį teikiant
inovatyvioms investicijoms,
skatinant žemės ūkio veikla
užsiimančius subjektus kurti
didesnę pridėtinę vertę turinčius
produktus, taip sudarant sąlygas
jiems integruotis į maisto tiekimo
grandinę.

Paramos gavėjai
Ūkininkai (fiziniai
ir juridiniai
asmenys) ar jų
grupės, užsiimantys
žemės ūkio veikla.

Parama teikiama/Remiamos
veiklos
•Žemės ūkio produktų gamybai ir
žemės ūkio paslaugoms teikti;
•Valdoje
pagamintiems/
užaugintiems
žemės
ūkio
produktams apdoroti, perdirbti ir
patiekti rinkai;
•Biodujų gamybai iš ūkyje
susidarančių atliekų. Pagamintos
biodujos, šilumos ir elektros
energija naudojama tik valdos
reikmėms;
•Trumpos rotacijos
želdiniams
įveisti.

Tinkamos išlaidos
1. Nekilnojamojo turto
statybos ir (arba) gerinimo
išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (arba)
įrangos (įskaitant technikos)
pirkimo arba išperkamosios,
finansinės nuomos išlaidos,
neviršijančios to turto rinkos
vertės;
3. Investicijos į nematerialųjį
turtą;
4. Daugiamečių augalų
įsigijimas ir jų sodinimas;
5. Bendrosios išlaidos.

Paramos dydis ir
intensyvumas
1. Gyvulininkystės,
sodininkystės, uogininkystės
ir daržininkystės sektoriuose iki 50 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų;
2. Augalininkystės ir paslaugų
žemės ūkiui sektoriuose - iki
40 proc.;
3. Intensyvumas, nustatytas 1
ir 2 punktuose, gali būti
diferencijuojamas pagal ūkio
dydį, gamybos apimtis ir (ar)
kitus kriterijus, nustatytus
priemonės veiklos srities
įgyvendinimo taisyklėse;
4. Jauniesiems ūkininkams,
apibrėžtiems reglamente Nr.
1305/2013, ūkininkaujantiems
mažiau palankiose ūkininkauti
vietovėse ir (ar) vietovėse,
kuriose esama gamtinių ar
kitų specifinių kliūčių,
kolektyvinėms investicijoms
ir integruotiems projektams,
veiksmams, remiamiems
įgyvendinant EIP ir
investicijoms į ekologinį
ūkininkavimą (tik
gyvulininkystės,
daržininkystės, sodininkystės,
uogininkystės sektoriuose)
paramos intensyvumas
nustatytas 1 ir 2 punktuose
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gali būti padidintas iki 20
proc. punktų;
5. Didžiausias kompleksinės
paramos lygis iki 70 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų;
6. Eksperimentiniams,
mokomiesiems ir bandymų
ūkiams (EMB ūkiai), kurie
įgyvendina investicijas,
vadovaudamiesi
Eksperimentinių, mokomųjų
ir bandymų ūkių plėtros
2014–2020 metų programa,
didžiausias kompleksinės
paramos lygis iki 90 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų.
4.2 - Parama investicijoms į
žemės ūkio produktų perdirbimą,
rinkodarą ir (arba) plėtrą
Skatinamas didesnės pridėtinės
vertės produktų kūrimas ir jų
eksportas. Ši parama prisideda
prie žemės ir maisto ūkio
sektoriaus konkurencingumo
didinimo, užtikrina inovacijų
diegimą, gerina žemės ūkio ir
maisto produktų kokybę, didina
jų pridėtinę vertę ir gerina
rinkodarą. Naujų technologijų
diegimas užtikrina efektyvesnę
gamybą mažinant gamybos
sąnaudas ir skatinant
aplinkosaugą, sudaro sąlygas ūkio
subjektams įgyti konkurencinį
pranašumą Lietuvoje ir užsienio
šalyse. Didėjanti ekologiškų
produktų paklausa ir auganti

Juridiniai asmenys,
užsiimantys žemės
ūkio produktų
perdirbimu ir (ar)
rinkodara.

Žemės ūkio produktams perdirbti,
inovacijoms, naujoms
technologijoms bei procesams
diegti siekiant sukurti naujus ir
(arba) aukštesnės pridėtinės vertės,
geresnės kokybės produktus;
žemės ūkio produktų rinkodarai,
ypač susijusiai su naujomis
rinkomis, trumpomis tiekimo
grandinėmis ir (arba) plėtrai.

1. Nekilnojamojo turto
statybos, ir (arba) gerinimo
išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (ar)
įrangos (įskaitant techniką),
pirkimo ar išperkamosios,
finansinės nuomos išlaidos,
neviršijančios šio turto rinkos
vertės;
3. Investicijos į nematerialųjį
turtą;
4. Bendrosios išlaidos.

1. Paramos intensyvumas iki
40 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų.
2.Gaminantiems ekologiškus
žemės ūkio produktus - iki 50
proc. tinkamų finansuoti
išlaidų (kai po projekto
įgyvendinimo visu kontrolės
laikotarpiu įsipareigojama
perdirbti tik sertifikuotą
ekologišką žaliavą ).
3. Paramos intensyvumas
nustatytas 1 ir 2 punktuose
gali būti diferencijuotas pagal
įmonės dydį ir (arba) kitus
kriterijus, nustatytus
priemonės veiklos srities
įgyvendinimo taisyklėse.
4. Paramos intensyvumas,
nustatytas 1 ir 2 punktuose
gali būti padidintas iki 20
proc. veiksmams,
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pirminė jų gamyba sudaro
palankias sąlygas plėsti
ekologinės produkcijos
perdirbimą. Todėl atsiranda
būtinybė investuoti į ekologiškos
produkcijos perdirbimą, remiant
modernių perdirbimo
technologijų diegimą, gerinant
ekologiškos produkcijos
rinkodarą.
4.3 - Parama investicijoms, susijusioms su žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra
4.3.1 Parama žemės
Žemės
Remiami žemės konsolidacijos
1. Žemės konsolidacijos
konsolidacijai
konsolidacijos
projektai, kuriais formuojamos
projekto rengimo darbai;
projekto rengimo
kompaktiškos žemės ūkio valdos ir 2. Žemės konsolidacijos
Lietuvoje dirbamos žemės sklypų organizatorius
gerinama ūkių struktūra, taip pat
projekto žemės vertinimo
struktūra yra įvairi, atskiri žemės
didinamas darbo našumas bei
plano parengimas;
sklypai dažnai maži, o viename
mažinamos gamybos išlaidos.
3. Žemės konsolidacijos
ūkyje esantys dirbamos žemės
Tokiuose projektuose numatomi
projekto viešo svarstymo ir
sklypai nutolę vienas nuo kito
reikalingi privažiavimo keliai,
derinimo organizavimo
(fragmentiški). 2010 m. Lietuvos
suformuojami aplinkosauginiams
išlaidos;
žemės ūkio surašymo
tikslams įgyvendinti reikalingi
4. Žemės konsolidacijos
duomenimis, Lietuvoje
žemės plotai bei įgyvendinami kiti projekto įgyvendinimas;
daugiausia yra ūkių, kurių plotas
su kaimo plėtros politikos
5. Bendrosios išlaidos.
yra nuo 2 iki 9,9 ha dydžio (124
įgyvendinimu susiję tikslai ir
730 ūkių) ir tai sudaro apie 62
uždaviniai.
proc. visų (199 910) ūkių
skaičiaus. Vidutinis ūkio dydis –
13,7 ha. Vidutinis privačios
žemės ūkio paskirties žemės
sklypo plotas – 2,4 ha.
4.3.2 Parama žemės ūkio
1. Viešieji juridiniai Remiamas lauko drenažo
1. Nekilnojamojo turto
vandentvarkai
asmenys
inžinerinės infrastruktūros
statybos, ir (arba) gerinimo
(savivaldybės,
atnaujinimas, kuris padeda
išlaidos;
melioracijos
išsaugoti dirvožemio kokybę ir
2. Naujų įrenginių ir (ar)
sistemų naudotojų
gerina žemės ūkio ir alternatyvios
įrangos pirkimo arba
asociacijos);
veiklos sąlygas, įtakojančias
išperkamosios ar finansinės
2. Fizinių ir (ar)
ekonominius ir socialinius
nuomos išlaidos,
juridinių asmenų
pokyčius, nukreiptus į žemės ūkio
neviršijančios šio turto rinkos

vykdomiems įgyvendinant
EIP, susijusiems su gamintojų
organizacijų susijungimu.

Paramos intensyvumas iki
100 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų.
Didžiausia paramos suma
vienam projektui iki 400
tūkst. EUR.
1 ha konsolidacijos įkainis
neviršija viršutinių ribų,
nustatytų veiklos srities
veiklos įgyvendinimo
taisyklėse.

Iki
80
proc.
finansuoti išlaidų.

tinkamų

113
Jurbarko rajono savivaldybės investicijų pritraukimo galimybių studija, 2014

4.3.3 Parama miškų
infrastruktūrai gerinti
Miško kelių tinklas Lietuvoje yra
tankus, tačiau jų būklė nėra
tinkama. Ypač didelis investicijų
poreikis miško infrastruktūrai yra
privačiuose miškuose. Tinkamai
įrengtų miško kelių neretai trūksta
ir perteklinio drėgnumo ūkiniuose
miškuose, kuriose be šios
infrastruktūros labai išauga
medienos ruošos kaštai, kartu
didėja neigiamas poveikis
patiems miškams ir jų
ekosistemoms. Įrengiant miško
kelius perteklinio drėgnumo
miškuose, kartu sprendžiama ir
miško žemės sausinimo
problema.

grupė, veikianti
pagal jungtinės
veiklos sutartį,
kurių nuosavybės
teise priklausančios
žemės ribos
sutampa su
konkrečios
(rekonstruojamos)
sausinimo
sistemos(-ų)
ribomis.

gamybos racionalumą bei kaimo
gyventojų gyvenimo kokybės
gerinimą, kartu išsaugant ir
gausinant kaimo gamtinį,
materialinį paveldą, taip pat
apsaugant kaimo gyventojų turtą ir
aplinką. Parama taip pat skiriama
drenažo sistemų pritaikymui joms
keliamiems aplinkosauginiams
reikalavimams, melioracijos
sistemų ir vietinės reikšmės vidaus
kelių rekonstrukcijai bei įrengimui,
taip pat ariamos žemės kalkinimui
įgyvendinamo projekto ribose.

vertės;
3. Vidaus kelių, naudojamų
juridinių ir (ar) fizinių asmenų
reikmėms, rekonstrukcijos bei
įrengimo išlaidos;
4. Bendrosios išlaidos.

1. Miško
valdytojai;
2. Miško valdytojų
grupės (fizinių ir
(ar) juridinių
asmenų grupės).

Siekiant pagerinti miškų ūkio
infrastruktūrą remiamos
investicijos valstybiniuose ir
privačiuose miškuose susijusios su
miško kelių tiesimu ir
rekonstrukcija, taip pat miško
žemės sausinimo sistemų įrengimu
ar atnaujinimu. Siekiant išsaugoti
buveinių ir paukščių apsaugai
svarbias teritorijas, taip pat
užtikrinti pelkių išsaugojimą,
miško žemės sausinimo sistemų
įrengimas ar atnaujinimas
neremiamas Natura 2000
teritorijose, šlapžemėse (pelkėse).

1. Miško kelių įrengimo ir (ar)
rekonstrukcijos išlaidos;
2. Miško žemės sausinimo ir
kitų su miško keliais susijusių
įrenginių (statinių) įrengimo
(statybos) ir (ar) atnaujinimo
išlaidos;
3. Vidinės miškotvarkos
projekto parengimo ir (ar)
tikslinimo išlaidos;
4. Bendrosios išlaidos.

Iki
80
proc.
finansuoti išlaidų.

Parama skiriama įgyvendinti

1.

Paramos

4.4. – Parama ne pelno investicijoms
1.4.1. Meldinės nendrinukės
1.

Fiziniai

ir

Krūmų

pašalinimo

ir

tinkamų

intensyvumas

iki
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buveinių išsaugojimas
Meldinės nendrinukės buveinių
vietovės yra atrinktos pagal
patvirtintus nacionalinius
atrankos kriterijus ir yra
patvirtintos trijose šalies
saugomose teritorijose: Nemuno
deltos regioniniame parke,
Žuvinto biosferos rezervate ir
Valstybiniame Kliošių
kraštovaizdžio draustinyje, apima
„Natura 2000“ teritorijas, skirtas
meldinių nendrinukių apsaugai,
kompleksines saugomų teritorijų
funkcines zonas, kuriose
numatyta meldinių nendrinukių
apsauga arba Aplinkos
ministerijos nurodytas vietas.

juridiniai asmenys,
užsiimantys žemės
ūkio veikla;
2. Privačios ir
valstybinės žemės
valdytojai ir jų
asociacijos.

bendruosius aplinkosaugos tikslus,
susijusius su biologinės įvairovės
išsaugojimu ir ekosistemų
subalansuotu funkcionavimu,
išsaugojant meldinės nendrinukės
(lot. acrocephalus paludicola)
buveines. Žemės ūkio veikla
užsiimantys subjektai skatinami
tvarkyti natūralias ir pusiau
natūralias pievas bei ekstensyviai
naudojamas šlapynes, sudarant
palankias sąlygas šiam ypač retam
paukščiui išlikti.

sutvarkymo darbai;
2. Šienavimo ir nupjautos
žolės sutvarkymo darbai;
3.
Nukirstų
krūmų
ir
nupjautos žolės išvežimo
darbai;
4. Bendrosios išlaidos.

100 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų.

1.4.2. Melioracijos griovių
sutvarkymas
Sukuriamos palankios sąlygos
ekosistemoms atkurti,
sprendžiamos įprastinės
biologinės įvairovės nykimo
problemos melioracijos griovių
šlaituose ir formuojamos sąlygos
tose vietovėse sistemiškai atkurti
kraštovaizdį bei įprastinę
bioįvairovę.

Fiziniai ir juridiniai
asmenys,
užsiimantys žemės
ūkio veikla

Parama skiriama kraštovaizdžiui ir
bioįvairovei, pusiau natūralios
laukinės faunos ir floros
buveinėms išsaugoti, neprižiūrimų
melioracijos griovių neigiamam
poveikiui įprastinei bioįvairovei
pašalinti.

1.
Krūmų
bei
kitos
augmenijos, augančios ant
melioracijos griovio šlaitų,
iškirtimo
ir
kirtuolių
sutvarkymo darbai;
2. Melioracijos griovio šlaitų
šienavimas ir nupjautos žolės
sutvarkymo darbai;
3. Melioracijos griovio dugno
valymo ir sutvarkymo darbai.

Paramos intensyvumas iki
100 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų.
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6 PRIEMONĖ. Ūkio ir verslo plėtra
Priemonė skirta jaunųjų ūkininkų įsikūrimo skatinimui, smulkiųjų ūkių plėtrai ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse pradžiai,
kūrimui bei plėtrai.
Lentelė 27. NMA 6 priemonė. Ūkio ir verslo plėtra
Priemonės pavadinimas,
problematika ir tikslas
6.1. – Parama jaunųjų ūkininkų
įsikūrimui
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo rėmimas
svarbus ūkių konkurencingumui
skatinti, užimtumui kaimo vietovėse
didinti. Jaunieji ūkininkai yra
verslesni ir aktyvesni, labiau linkę
diegti inovacijas ir sėkmingai
prisitaiko prie naujų technologijų
kaitos, naujos besikeičiančios
aplinkos bei siekia naudotis
praktinėmis ir mokslinėmis bei
techninėmis žiniomis, todėl
priemonės įgyvendinimas prisideda
prie žemės ūkio sektoriaus
konkurencingumo didinimo, tokiu
būdu įgyvendinant darnaus vystymosi
principą. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo
parama prisideda prie demografinės
situacijos stabilizavimo kaimo
vietovėse ir kokybiškų darbo vietų
kūrimo kaimo vietovėse, esamų darbo
vietų išlaikymo, žemės ūkio
sektoriaus plėtojimo, ypatingą dėmesį
skiriant gyvulininkystei,
specializuotiems ir mišriems ūkiams
6.2. Parama ne žemės ūkio veiklos
pradžiai kaimo vietovėse

Paramos gavėjai
Ūkininkas (fizinis
asmuo, įregistravęs
žemės ūkio valdą ir ūkį
savo vardu), kuris
paramos paraiškos
pateikimo metu atitinka
šiuos reikalavimus:
1. Yra jaunesnis kaip 40
metų amžiaus;
2. Turi reikiamų
profesinių įgūdžių bei
kompetencijos;
3. Pirmą kartą įsisteigia
žemės ūkio valdoje kaip
ūkio valdytojas. Žemės
ūkio valda turi būti
registruota jo vardu ne
anksčiau kaip 2012 m.
rugpjūčio 1 d., kai
paramos paraiška
pateikiama 2014 metais,
arba ne anksčiau kaip
prieš du metus iki
paramos paraiškos
pateikimo dienos, jei
paramos paraiška
pateikiama po 2014
metų.
1. Ūkininkas;
2. Fizinis asmuo;

Parama teikiama/
Remiamos veiklos
Žemės ūkio technikos,
įrangos įsigijimas,
gamybinių pastatų statyba
ir jų rekonstravimas bei
kitos išlaidos,
užtikrinančios jaunojo
ūkininko įsikūrimą

Tinkamos išlaidos

Parama naujų verslų
pradžiai: labai mažų,

1. Nekilnojamojo turto
statybos ir (arba) gerinimo

1. Nekilnojamojo turto
statybos ir (arba) gerinimo
išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos,
pirkimo arba išperkamosios
nuomos išlaidos,
neviršijančios šio turto rinkos
vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį
turtą;
5. Ūkinių gyvūnų įsigijimas;
6. Daugiamečių augalų
įsigijimas ir jų sodinimas.

Paramos dydis ir
intensyvumas
Paramos intensyvumas iki
80 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų.
Galima paramos suma
vienam paramos gavėjui
įsikurti iki 70 tūkst. EUR.

Galima paramos suma
vienam paramos gavėjui iki
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Ekonominė veikla kaimo vietovėse
yra labai svarbi kaimo vietovių
plėtrai, konkurencingumui ir
užimtumui užtikrinti. Šia parama
sudaromos sąlygos naujų darbo vietų
kūrimui.
Parama ekonominei veiklai kaime,
skatinanti veiklos įvairinimą, padeda
mažinti ūkininkų ir kitų žemės ūkio
subjektų sezoninį užimtumo
svyravimą, taip pat prisideda prie
demografinės padėties kaime
stabilizavimo, socialinės įtraukties
skatinimo, skurdo mažinimo.
6.3. Parama smulkiųjų ūkių verslo
plėtros pradžiai
Siekiant išsaugoti bei paskatinti
konkurencingų ūkių plėtrą, būtina
teikti paramą smulkiesiems ūkiams.
Parama teikiama ypatingą dėmesį
skiriant gyvulininkystės,
specializuotiems bei mišriems
ūkiams.
. Smulkieji ūkiai greičiau negu
stambieji prisitaiko prie rinkos ir
aplinkos pokyčių, sukuria darbo vietų
ne tik savo šeimos nariams, bet ir
kitiems kaimo gyventojams, todėl ši
veiklos sritis prisideda prie didesnio
gamybinio našumo ir didesnių pajamų
bei padeda lengviau integruotis į
rinką ir efektyviai dalyvauti visuose
rinkos procesuose.
6.4. Parama investicijoms, skirtoms
ne žemės ūkio veiklos kūrimui ir
plėtrai
Ūkininkų, kaimo gyventojų, kaime
veikiančių labai mažų ir mažų įmonių

3. Labai maža įmonė;
4. Maža įmonė.

mažų įmonių, ūkininkų
bei kitų fizinių asmenų
ekonominė veikla kaimo
vietovėse, apimanti
įvairius ne žemės ūkio
verslus, produktų gamybą,
apdorojimą, perdirbimą,
jų pardavimą, įvairių
paslaugų teikimą,
įskaitant paslaugas žemės
ūkiui.

išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos
pirkimo arba išperkamosios
nuomos išlaidos,
neviršijančios šio turto rinkos
vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį
turtą.

70 tūkst. EUR.
Paramos intensyvumas iki
80 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų.

Ūkininkai – fiziniai
asmenys, užsiimantys
žemės ūkio veikla.

Parama smulkiųjų ūkių
plėtrai: modernizuojami
ūkiai, didėja jų
konkurencingumas,
ūkininkai ir kiti ūkio
subjektai skatinami
jungtis į tiesioginę
gamintojo ir vartotojo
grandinę bei sudaryti
geresnes sąlygas
produkcijos realizavimui

1. Nekilnojamojo turto
statybos ir (arba) gerinimo
išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos,
pirkimo arba išperkamosios
nuomos išlaidos,
neviršijančios šio turto rinkos
vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį
turtą;
5. Ūkinių gyvūnų įsigijimas;
7. Daugiamečių augalų
įsigijimas ir jų sodinimas.

Didžiausia paramos suma
vienam paramos gavėjui –
15 tūkst. EUR.

1. Ūkininkas;
2. Fizinis asmuo;
3. Labai maža įmonė;
4. Maža įmonė.

Pagal veiklos sritį
teikiama parama įvairiai
ekonominei ne žemės
ūkio veiklai, taip pat
paslaugų teikimui,
įskaitant paslaugas žemės

1. Nekilnojamojo turto
statybos ir (arba) gerinimo
išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos
pirkimo arba išperkamosios
nuomos išlaidos,

Paramos intensyvumas iki
50 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų.
Didžiausia galima paramos
suma vienam paramos
gavėjui iki 200 tūkst. EUR
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veikla sąlygoja kaimo vietovių
ekonominę plėtrą, mažina atotrūkį
tarp miesto ir kaimo, didina kaimo
vietovių gyvybingumą ir patrauklumą
gyventi jose. Ši veiklos sritis skatina
ekonominės veikos įvairinimą, darbo
vietų kūrimą, jų išlaikymą.
Šia parama žemės ūkio subjektams
sudaromos sąlygos susikurti
papildomų pajamų šaltinį bei mažinti
sezoninį užimtumo svyravimą.
Parama ne žemės ūkio veiklai kurti ir
plėtoti taip pat svarbi skatinant
socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą
kaimo vietovėse.

ūkiui.

neviršijančios to turto rinkos
vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį
turtą.
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6.2. Europos socialinio fondo, Europos regioninio plėtros fondo ir Europos
Sanglaudos fondo priemonės 2014-2020 m. laikotarpiu
Pagal 2014–2020 metų ES finansinę programą Lietuvai 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu numatytas finansavimas siekia 44,5 mlrd. litų, iš jų apie 23 mlrd. litų sudaro Europos
socialinio fondo, Europos regioninio plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšos, kitaip tariant ES
sanglaudos politikos investicijos. Šias lėšas administruoja Lietuvos Respublikos ministerijos
(Ūkio, Socialinio aprūpinimo ir darbo, Žemės ūkio ir kt.) pagal savo kuruojamas sritis.
Šiemet didžioji verslui skirtos paramos dalis bus skiriama smulkiam ir vidutiniam verslui
(SVV). Europos Komisija anksčiau akcentuodavo, kokį poveikį daro didelės įmonės. Tačiau nuo
2008 m. transliacija pasikeitė ir EK dabar mato didelį smulkaus verslo potencialą. SVV įmonėms
numatyta daugiausia – 19 – ES paramos paskirstymo priemonių.
Pirmieji kvietimai bus skelbiami artimiausiu metu, Ūkio ministerija planuoja paskelbti 8
kvietimus jau lapkričio - gruodžio mėnesiais.
Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšos – reikšminga paspirtis Lietuvos ūkio
modernizavimui ir ekonomikos vystymuisi. Pasinaudoti šia parama turi galimybę visų Lietuvos
regionų įmonės. Jurbarko rajonas yra įtrauktas į probleminių teritorijų sąrašą, todėl rajono
įmonėms, nusprendusioms pasinaudoti ES lėšomis, suteikiami papildomi balai vertinimo metu ir
yra didesnė galimybė gauti paramą verslo vystymui, steigimui ar plėtrai.
Ūkio ministerija 2014–2020 m. laikotarpiu administruos ES struktūrinių fondų lėšas pagal
šias priemones:
 MTEPI priemonės;
 Verslo priemonės;
 Energijos efektyvumo priemonės;
 Kultūros ir gamtos paveldo priemonės;
 Žmogiškųjų išteklių priemonės.
tOLIAU trumpai pristatoma kiekviena priemonė, jų prioritetai, uždaviniai ir kita esminė
informacija.
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6.2.1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) skatinimo priemonės
Lentelė 28. 1 VP prioritetas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTI) skatinimas
Investicinis
prioritetas

Konkretus
uždavinys

1.1.MTI
infrastruktūros
tobulinimas,
gebėjimų plėtoti
MTI stiprinimas
ir kompetencijos
centrų, ypač
europinės
svarbos, veiklos
skatinimas

1.1.1.Siekti
aktyvesnio turimos
ir naujai kuriamos
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės
plėtros ir inovacijų
infrastruktūros
panaudojimo

Finansavimo
priemonės
Technologinių
centrų
infrastruktūra
Planuojama
paskirstyti 100 mln.
Lt.

Esminė informacija
Pagrindinė problema. Lietuvos MTEPI sistemoje ypač trūksta infrastruktūros, įgalinančios
efektyvią eksperimentinės plėtros veiklą, didinančią komercializuojamų mokslinių tyrimų
rezultatų apimtis. Todėl formuojant MTEPI infrastruktūros paskatas, dėmesys turi būti
nukreiptas į eksperimentinės plėtros veiklos, nuo idėjos koncepcijos patikrinimo iki produkto
parengimo rinkai.
Priemonės tikslas – skatinti įmones plėtoti eksperimentinės plėtros veiklas, kuriant ir diegiant
naujus produktus į rinką.
Tinkami pareiškėjai
1. privatūs juridiniai asmenys, investuojantys į mokslo ir technologijų parkų, esančių registre,
teritoriją;
2. mokslo ir technologijų parkai, esantys registre, jei projektai įgyvendinami PPP būdu.
Partneriai – privatus juridinis asmuo (jei pareiškėjai mokslo ir technologijų parkai).
Finansuotinos veiklos: bendro naudojimo (atviros prieigos) MTEP infrastruktūra
(laboratorijos, bandymų patalpos, rezidavimo patalpos, sudarančios ne daugiau kaip 20 proc.
bendrų patalpų ir pan.).
Tinkamos išlaidos:
1.Technologinio centro infrastruktūrai priskirtinų statinių statyba ir (ar) rekonstravimas
(GBER);
2. Technologinio centro infrastruktūrai priskirtinų baldų, įrengimų, įrangos, prietaisų, įrankių
ir įrenginių įsigijimas, kompiuterinės įrangos įsigijimas (GBER);
3.Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo išlaidos (GBER);
4. Su technologinio centro infrastruktūra susijusių patentų, licencijų, programinės įrangos
įsigijimas (GBER);
5. Technologinio centro infrastruktūrai priskirtinų statinių (patalpų) privalomųjų projekto
rengimo dokumentų ir statinių (patalpų) projektų parengimo išlaidos (projektavimo darbai,
projekto ekspertizė) (de minimis);
6. Projektui vykdyti reikalingi statinio projekto vykdymo priežiūra, statybos techninės
priežiūros darbai (GBER);
7. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir inžinerinių tinklų, komunikacijų projektų
parengimo išlaidos (projektavimo darbai, projekto ekspertizė) (de minimis);
8. Projektą administruojančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos (taikoma, jei pareiškėjai
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1.2. Verslo
investicijų į MTI
skatinimas,
įmonių, MTI
centrų ir
aukštojo mokslo
sektoriaus ryšių
bei sąveikos
plėtojimas, visų
pirma skatinant
investicijas į
produktų ir
paslaugų plėtrą,
technologijas,
socialines ir
viešosioms
paslaugoms
teikti skirtas
inovacijas; taip
pat paklausos,
jungimosi į
tinklus, grupių ir
atvirų inovacijų
skatinimas pagal
pažangiosios
specializacijos
strategiją remiant
technologinius ir
taikomųjų
mokslų tyrimus,

1.2.1. Padidinti
mokslinių tyrimų,
eksperimentinės
plėtros ir inovacijų
veiklų aktyvumą
privačiame
sektoriuje.

Intelektas LT

Planuojama
paskirstyti 450 mln.
Lt.

mokslo ir technologijų parkai) (de minimis);
9. Projekto viešinimo išlaidos (taikoma, jei pareiškėjai mokslo ir technologijų parkai) (de
minimis).
Paramos dydis:
mažiausias – 0,5 mln. Lt;
didžiausias – 10 mln. Lt.
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas - iki 50 proc.
Projekto trukmė – 36 mėn.
Projektų atrankos būdas -projektų konkursas.
Pagrindinė problema. Sudėtingi ir didelės apimties taikomieji moksliniai tyrimai,
laboratorijų ir bandymų patalpų įsirengimas bei įrangos įsigijimas dažnai yra per didelė
finansinė našta įmonei. Suteikiama parama yra siekiama sumažinti šią naštą ir pasidalinti
riziką su verslu. Taip pat priemone siekiama paskatinti bendrus privačių juridinių asmenų ir
mokslo ir studijų institucijų MTEPI projektus ir taip sudaryti palankias sąlygas ilgalaikiam
šalies įmonių bei mokslo visuomenės partnerystės ryšių stiprėjimui, geresniam tokios
partnerystės sinerginio efekto išnaudojimui.
Priemonės tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms
ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinę plėtrą,
skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEPI
infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) ir
panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas.
Tinkami pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP
veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas). Numatomi atskiri kvietimai pareiškėjams su ne
mažesne kaip 2 m. MTEP patirtimi; pareiškėjams, veikiantiems iki 2 m., turintiems iki 50
darbuotojų; pareiškėjams, vykdantiems MTEP veiklas socialinių inovacijų plėtojimui
(„minkštoms“ veikloms“); pareiškėjams, vykdantiems EUREKA projektus).
Partneris – privatūs juridiniai asmenys arba mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija.
Finansuotinos veiklos:
1. Taikomieji moksliniai tyrimai (BBIR)*;
2. Eksperimentinės (technologinės) plėtros veiklos: produkto prototipo sukūrimas,
demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas, bandymas ir tvirtinimas realias naudojimo
sąlygas atitinkančioje aplinkoje (BBIR);
3. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI
infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją) (BBIR);
4. Laboratorijų akreditacija įmonėse (de minimis).
Tinkamos išlaidos:
1. Išlaidos personalui;
2. Išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami
projektui. Jei šios priemonės ir įrenginiai nenaudojami visą projekto trukmę, tik tos
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bandomųjų linijų
diegimą,
išankstinio
produktų
patvirtinimo
veiksmus ir
didelio poveikio
technologijų
pažangiosios
gamybos
pajėgumus,
pirminės
gamybos bei
bendrosios
paskirties
technologijų
sklaidą.

Inovaciniai čekiai
Planuojama
paskirstyti 35 mln.
Lt.

nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai
priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti;
3. Išlaidos pastatams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Tik tos
su pastatais susijusios nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra
apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti;
4. Išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams,
perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis,
taip pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien projektui, išlaidos;
5. Papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms,
reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą.
Paramos dydis:
1, 2 veiklai: mažiausias – 0,25 mln. Lt, didžiausias – 4 mln. Lt;
3 veiklai: mažiausias – 0,5 mln. Lt, didžiausias – 10 mln. Lt;
4 veiklai: mažiausias – 0,25 mln. Lt, didžiausias – 0,69 mln. Lt
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 80 proc.:
50 proc. pramoniniams tyrimams;
25 proc. bandomajai taikomajai veiklai.
Intensyvumas 10 proc. padidinamas vidutinėms įmonėms, 20 proc. mažoms įmonėms, 15
proc. už veiksmingą bendradarbiavimą BBIR nustatytomis sąlygomis.
Maksimali projekto trukmė – 36 mėn.
Projektų atrankos būdas -projektų konkursas.
Pagrindinė problema yra mažas įmonių MTEPI veiklų aktyvumas, nenoras bendradarbiauti
su mokslo ir studijų institucijomis. Šios priemonės įgyvendinimas užtikrins pirmąjį kontaktą.
Priemonės tikslas – didinti šalies ūkio konkurencingumą, aukštos pridėtinės vertės verslo
lyginamąją dalį, skatinti SVV subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimą.
Tinkami pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys. Partneriai – nėra
Finansuotinos veiklos:
1.techninių galimybių studijos/MTEP rezultatai (BBIR);
2. produkto prototipo sukūrimas , demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas, bandymas ir
tvirtinimas realias naudojimo sąlygas atitinkančioje aplinkoje (BBIR);
3. ekspertinio - konsultacinio/patariamojo pobūdžio paslaugų, reikalingų MTEP vykdyti,
įsigijimas (BBIR);
4. teisių (įskaitant licencijas ar leidimus) naudoti tarptautinius (EPO, PCT) intelektinės
nuosavybės objektus (patentus, dizainą, žinias (know-how), reikalingus naujo produkto
kūrimui, įsigijimas/gavimas (BBIR).
Tinkamos išlaidos:
1. Darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos projektą vykdantiems ir (ar)
administruojantiems asmenims;
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Inosertifikavimas
Planuojama
paskirstyti 30 mln.
Lt.

Inocconect

2. Išlaidos, susijusios su MTEP paslaugų, išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį
įsigijimu.
Paramos dydis:
Mažiausias – 10 000 Lt, didžiausias – 50 000 Lt.
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas:
– iki 50 proc. techninių galimybių studijoms ir su moksliniais tyrimais susijusiai veiklai
(intensyvumas padidinamas vidutinėms įmonėms 10 proc., mažoms įmonėms – 20 proc.);
– iki 25 proc.su eksperimentine plėtra susijusiai veiklai (intensyvumas padidinamas
vidutinėms įmonėms 10 proc., mažoms įmonėms – 20 proc.).
Projekto dydis:
Didžiausia galima projekto fiksuotoji suma (bendra projekto vertė) – 0,1 mln. Lt.
Projekto trukmė – 6 mėn., tam tikrais atvejais –12 mėn.
Projektų atrankos būdas -projektų konkursas.
Pagrindinė problema. Mokslininkų sukurti produktų maketiniai variantai nepasiekia rinkos,
kadangi trūksta gebėjimų bei lėšų juos pristatyti rinkai, t. y. išbandyti, atlikti sertifikavimo,
metrologinius, standartizavimo, bandomosios gamybos ir validavimo bei kitus veiksmus,
susijusius su produkto parengimu rinkai.Pagal šią priemonę parama bus teikiama sukurtų
naujų produktų ir technologijų savybių patikrinimui /patvirtinimui (validacijai).
Priemonės tikslas – skatinti įmones vykdyti MTEPI veiklas, kurti ir diegti į rinką inovacijas.
Tinkami pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys. Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos:
1. Naujų produktų ir technologijų pre-sertifikavimas,
bandymai laboratorijose (validacija) (MVĮ – pagal BBIR; didelėms įmonėms – de minimis);
2. Naujų produktų ir technologijų pre-sertifikavimas,
bandymai realiose sąlygose (jei tai sudėtinė validacijos dalis) (MVĮ –pagal BBIR; didelėms
įmonėms –de minimis).
Tinkamos išlaidos:
1.Išlaidos, susijusios su inovacijų paramos paslaugų (bandymų ir sertifikavimo) įsigijimu.
Paramos dydis:
mažiausias – 0,05 mln. Lt;
didžiausias – 0,5 mln. Lt.
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 50 proc.
Projekto trukmė – 18 mėn.
Projektų atrankos būdas -projektų konkursas.
Pagrindinė problema. Įmonės nedalyvauja tarptautiniuose projektuose, nesusiranda užsienio
partnerių, menkas tarptautiškumas.
Priemonės tikslas – skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos verslo ir
inovacijų tinklą (toliau – EVIT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse Europos Sąjungos
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LT
Planuojama
paskirstyti 5
mln. Lt.

Inopatentas
LT
Planuojama
paskirstyti
10,5 mln. Lt.

MTEPI iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, taip šalyje didinant MTEP
išlaidas, MTEP paslaugų eksportą bei pritraukiant užsienio investicijas.
Tinkami pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys ir viešieji juridiniai asmenys (mokslo ir
technologijų parkai, klasterių koordinatoriai). Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI iniciatyvų, apie kurias informaciją
teikia EVIT organizacijos, renginiuose.
Tinkamos išlaidos: komandiruočių išlaidos dalyvaujantiems MTEPI iniciatyvų, apie kurias
informaciją teikia ir partnerius rekomenduoja EVIT organizacijos, renginiuose (ne daugiau 2
asmenų).
Paramos dydis: iki 0,01 mln. Lt.
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 50 proc.
Projekto trukmė – 18 mėn.
Projektų atrankos būdas: tęstinė atranka
Pagrindinė problema. Pagal užregistruotų patentų skaičių Lietuva atsilieka nuo kitų ES šalių,
todėl yra siekis gerinti esamą situaciją. Parama reikalinga įmonėms registruoti patentus ir
dizainą tarptautiniu mastu tokiu būdu padidinant jų konkurencinį pranašumą.
Priemonės tikslas – paskatinti įmones vykdyti MTEPI veiklas.
Tinkami pareiškėjai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys. Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos:
1. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu (3 etapai):
 veiklos, apimančios laikotarpį nuo nacionalinės patento paraiškos pateikimo iki tarptautinės
patento paraiškos padavimo;
 ekspertizės atlikimo veiklos;
 veiklos, apimančios laikotarpį nuo ekspertizės ataskaitos gavimo iki pasirinktų valstybių
patentų gavimo.
2. Išradimų patentavimas Europos patentų tarnyboje (3 etapai):
 veiklos, apimančios laikotarpį nuo nacionalinės patento paraiškos pateikimo iki pranešimo
apie ketinimą išduoti Europos patentą gavimo (įskaitant Europos patento paraiškos padavimą
ir ekspertizės atlikimo veiklas);
 veiklos, apimančios laikotarpį nuo pranešimo apie ketinimą išduoti Europos patentą gavimo
iki Europos patento įteisinimo pasirinktose valstybėse.
3. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu (Bendrijos dizainas ir tarptautinis dizainas):
 veiklos, apimančios laikotarpį nuo paraiškos padavimo iki dizaino liudijimo gavimo.
Tinkamos išlaidos: patentų ir kito nematerialiojo turto gavimo, tvirtinimo ir apsaugos
išlaidos.
Paramos dydis: fiksuotas įkainis išradimų patentavimo tarptautiniu mastu atveju:
1 etapas – 14,4 tūkst. Lt, 2 etapas – 12 tūkst. Lt, 3 etapas – nuo 16 tūkst. Lt iki 80 tūkst. Lt;
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fiksuotas įkainis išradimų patentavimo Europos patentų tarnyboje atveju: 1 etapas – 28 tūkst.
Lt, 2 etapas – 36 tūkst. Lt;
fiksuotas įkainis dizaino registravimo tarptautiniu mastu atveju: Bendrijos dizainas – 2 tūkst.
Lt, tarptautinis dizainas – 2,88 tūkst. Lt.
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 80 proc. (de minimis).
Projekto dydis:
išradimų patentavimo tarptautiniu mastu atveju: 1 etapas – 18 tūkst. Lt, 2 etapas – 15 tūkst. Lt,
3
etapas – nuo 20 tūkst. Lt iki 100 tūkst. Lt; išradimų
patentavimo Europos patentų tarnyboje atveju: 1 etapas – 35 tūkst. Lt, 2 etapas – 45 tūkst. Lt;
dizaino registravimo tarptautiniu mastu atveju: Bendrijos dizainas – 2,5 tūkst. Lt, tarptautinis
dizainas – 3,6 tūkst. Lt.
Projekto trukmė:
išradimų patentavimo tarptautiniu mastu atveju: 1 etapas – 12 mėn., 2 etapas – 12 mėn., 3
etapas
24 mėn.; išradimų patentavimo Europos patentų tarnyboje atveju: 1 etapas – 12 mėn., 2 etapas
12 mėn.; dizaino registravimo tarptautiniu mastu atveju – 7 mėn.
Projektų atrankos būdas: tęstinė atranka.

Inoklaster
LT+
Planuojama
paskirstyti 60
mln. Lt.

Pagrindinė problema. Siekiant spręsti tokias problemas kaip infrastruktūros, kuri būtų skirta
žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti, trūkumas bei konkurencingumo trūkumas tarptautinėse
rinkose, priemone planuojama remti klasterio kūrimosi ir atnaujinimo veiklas.
Priemonės tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą,
didinti jų tarptautinį konkurencingumą, siekiant sukurti reikiamą infrastruktūrą žinių ir
technologijų sklaidai užtikrinti.
Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys, atstovaujantys besiformuojančius,
besivystantančius ir brandžius Klasterius ir Lietuvoje veikiančius tarptautinius Klasterius )
(parama teikiama tik klasterį eksploatuojančiam juridiniam asmeniui). Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos:
parama klasterio infrastruktūros kūrimui arba atnaujinimui (prieiga suteikiama keliems
naudotojams skaidriai ir be diskriminacijos, mokesčiai už naudojimąsi klasterio įrenginiais ir
dalyvavimą klasterio veikloje atitinka rinkos kainą arba atitinka klasterio sąnaudas) (BBIR).
Tinkamos išlaidos: išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą.
Paramos dydis: mažiausias – 0,1 mln. Lt; didžiausias – 5 mln. Lt
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 65 proc.
Parama sumuojama ir su pagal priemonę „Inoklaster LT“ gautu finansavimu. Vadovaujantis
BBIR 4 straipsniu, pagalba inovacijų grupei negali viršyti 25,896 mln. Lt (7,5 mln. EUR).
Projekto trukmė – 36 mėn.
Projektų atrankos būdas - projektų konkursas (II etapų atranka).
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Inoklaster LT
Planuojama
paskirstyti 30
mln. Lt.

Pagrindinė problema. Inovacijos visada susijusios su rizika, o vienam rizikuoti daug sunkiau,
negu dalyvaujant bendroje veikloje ir dalijantis riziką grupei įmonių. Inovatyvių įmonių
jungimasis į klasterius leidžia kurti didesnės pridėtinės vertės produktus, sumažinti MTEP ir
inovacijų veiklos kaštus įsigyjant žinias, technologijas ir veiklai vystyti reikalingą
infrastruktūrą, sukuria daugiau mokymosi galimybių, skatina lankstumą ir padeda sumažinti
naujų produktų įvedimo į rinką laiką bei padeda įmonėms didinti konkurencingumą. Priemone
siekiama paskatinti bendrus privačių juridinių asmenų ir mokslinių tyrimų įstaigų ar
universitetų MTEP projektus ir taip sudaryti palankias sąlygas ilgalaikiam šalies įmonių bei
mokslo visuomenės partnerystės ryšių stiprėjimui, geresniam tokios partnerystės sinerginio
efekto išnaudojimui.
Priemonės tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą,
didinti Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą.
Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys, atstovaujantys besiformuojančius, besivystančius
ir brandžius klasterius (parama teikiama tik klasterį eksploatuojančiam juridiniam asmeniui).
Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos:
parama klasterio (inovacijų grupės) eksploatavimui. Tokia pagalba negali būti teikiama ilgiau
kaip
dešimt metų (BBIR).
Tinkamos išlaidos:
Išlaidos personalui ir administracinės išlaidos (įskaitant pridėtines išlaidas), susijusios su:
1. klasterio veiklos skatinimu siekiant palengvinti bendradarbiavimą, dalijimąsi informacija ir
specializuotų ir prie kliento poreikių pritaikytų verslo rėmimo paslaugų teikimą arba
nukreipimą;
2. klasterio rinkodara siekiant padidinti naujų įmonių ir organizacijų dalyvavimą ir padidinti
klasterio matomumą;
3. klasterio įrenginių valdymu; mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimu
siekiant remti dalijimąsi žiniomis, tinklų veiklą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
Paramos dydis: mažiausias – 0,25 mln. Lt; didžiausias – 1,5 mln. Lt
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų išlaidų per dešimties
metų laikotarpį.
Parama sumuojama ir su pagal priemonę „Inoklaster
LT+“ gautu finansavimu. Vadovaujantis BBIR 4 straipsniu, pagalba inovacijų grupei negali
viršyti 25,896 mln. Lt (7,5 mln. EUR).
Projekto trukmė – 24 mėn.
Projektų atrankos būdas - projektų konkursas (II etapų konkursas).
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Smartparkas
LT
Planuojama
paskirstyti 45
mln. Lt.

Problema – mažas užsienio investuotojų skaičius šalyje, todėl būtina pritraukti tiesiogines
užsienio investicijas į jau sukurtas teritorijas, siekiant paskatinti įmonių MTEPI veiklų
vykdymą.
Priemonės tikslas – sukurti ir (arba) išplėtoti pramoninių parkų bei laisvųjų ekonominių zonų
(LEZ) infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumanios
specializacijos srityse.
Tinkami pareiškėjai – valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, kiti juridiniai asmenys,
kuriems valstybė ar savivaldybė gali tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus ūkio subjektus daryti
lemiamą įtaką ir kurių planuojamas įgyvendinti projektas pripažintas valstybei svarbiu
ekonominiu projektu; pramoninių parkų ar LEZ operatoriai (tik 2 veiklai). Partneriai –
pramoninių parkų ar LEZ operatoriai.
Finansuotinos veiklos:
1. Investicijos į kuriamo ir plėtojamo pramoninio parko ar LEZ inžinerinius tinklus ir
susisiekimo komunikacijas (infrastruktūra suinteresuotieji naudotojai gali naudotis atvirai,
skaidriai ir be diskriminacijos, o kaina už infrastruktūros eksploatavimą atitinka rinkos kainą);
2. Pramoninio parko ar LEZ rinkodaros ir šalies verslo sąlygų įvaizdžio gerinimo veiklos,
papildančios investicinį projektą.
Tinkamos išlaidos:
1. Inžinerinių tinklų (vandentiekio, kanalizacijos ir pan.) tiesimas iki pramoninio parko ar LEZ
sklypo ribų arba
pramoninio parko ar LEZ viduje iki tiekimo - vartojimo ribų atskiriems sklypams, jeigu šie
sklypai neturi konkretaus investuotojo (BBIR);
2. Kelių ir (arba) gatvių, įskaitant jų apšvietimą, tiesimas nuo esamo kelio (gatvės) iki
pramoninio parko ar LEZ sklypo ribų ir iki atskiro investicinio sklypo ribų pramoninio parko
ar LEZ teritorijoje, jeigu šis sklypas neturi konkretaus investuotojo (BBIR);
3. Pramoninio parko ar LEZ teritorijos parengimas inžineriniams tinklams ir susisiekimo
komunikacijoms (teritorijos išvalymas ir aplinkos sutvarkymas) (BBIR);
4. Projektavimo darbams ir (ar) projekto ekspertizei (BBIR);
5. Darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos projektą administruojantiems asmenims
(BBIR);
6. Techninės, statinio projekto vykdymo priežiūros, prijungimo prie inžinerinių tinklų
(dujotiekio, elektros ir prireikus šilumos tinklų) paslaugų teikimo išlaidos (BBIR);
7. Su pramoninio parko ar LEZ rinkodara susijusių paslaugų įsigijimas (de minimis).
Paramos dydis: mažiausias – 0,3 mln. Lt ; didžiausias – 40 mln. Lt (taikoma 1 veiklai), 0,7
mln. Lt (taikoma 2 veiklai).
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas:
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1 veiklai – finansavimo suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno
skirtumo; 2 veiklai – iki 85 proc.
Projekto trukmė – 24 mėn. (taikoma 2 veiklai); 36 mėn. (taikoma 1 veiklai).
Projektų atrankos būdas -valstybės projektų planavimas.

Smartinvest
LT
Planuojama
paskirstyti 20
mln. Lt.

Smartinvest
LT+
Planuojama
paskirstyti 100
mln. Lt.

Pagrindinė problema. Ypatingai sunku pritraukti užsienio investuotojus į regionus, todėl
veiklos, skatinančios užsienio investicijų pritraukimą, yra labai svarbios visos šalies mastu.
Priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal
sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos.
Tinkami pareiškėjai – VšĮ Investuok Lietuvoje. Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos: veikla, skirta geros kokybės tiesioginėms užsienio investicijoms
MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse pritraukti.
Tinkamos išlaidos:
Darbo užmokesčio išlaidos projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims ir
komandiruočių išlaidos projektą vykdantiems asmenims;
2. Kompiuterinės įrangos įsigijimo, nuomos, lizingo ir susijusios išlaidos (ne daugiau kaip 10
proc.);
3. Programinės įrangos įsigijimo, nuomos, lizingo ir susijusios išlaidos (ne daugiau kaip 10
proc.);
4. Tyrimų, studijų, apžvalgų ir panašių paslaugų pirkimas (ne daugiau kaip 15 proc.);
5. Kitų su projekto veiklomis susijusių paslaugų (leidybos, vertimo, narystės organizacijose ir
iniciatyvose mokestis) pirkimas.
Paramos dydis: mažiausias – 0,1 mln. Lt; didžiausias – 5 mln. Lt.
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 100 proc.
Projekto trukmė – 24 mėn.
Projektų atrankos būdas -valstybės projektų planavimas.
Pagrindinė problema. Lietuvoje pritraukiama mažai kokybiškų investicijų. Skatinant
kokybiškų investicijų Lietuvoje atsiradimą parama bus teikiama užsienio investuotojams,
vykdantiems MTEP veiklas, kuriantiems ar plečiantiems įmonės MTEPI infrastruktūrą,
diegiantiems procesų ir organizacines inovacijas.
Priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal
sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos.
Tinkami pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys (užsienio investuotojai arba užsienio
įmonių filialai). Partneriai – kai pareiškėjas didelė įmonė, 3 veiklai vykdyti privalomas
partneris – MVĮ.
Finansuotinos veiklos: užsienio investicijos į:
1.Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos;
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2. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar
plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją );
3. Veiklos, susijusios su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.
Tinkamos išlaidos:
1. Išlaidos, susijusios su MTEP veiklų vykdymu;
2. Išlaidos, susijusios su MTEPI infrastruktūros įsigijimu;
3. Išlaidos personalui; išlaidos priemonėms, įrenginiams, pastatams ir žemei, atsižvelgiant į
mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui; išlaidos pagal sutartis vykdomiems
moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš
išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis; papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos
išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai
susidariusios vykdant projektą.
Paramos dydis: mažiausias – 0,25 mln. Lt (taikoma 1 veiklai); 0,05 mln. Lt (taikoma 2
veiklai); 0,5 mln. Lt
(taikoma 3 veiklai); didžiausias – 4 mln. Lt (taikoma 1 veiklai); 10 mln. Lt (taikoma 2 veiklai);
7,5 mln. Lt (taikoma 3 veiklai).
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas:
1 veiklai ir 2 veiklai iki 80 proc.: 50 proc. pramoniniams tyrimams; 25 proc. bandomajai
taikomajai veiklai.
Intensyvumas 10 proc. padidinamas vidutinėms įmonėms, 20 proc. mažoms įmonėms, 15
proc. už veiksmingą bendradarbiavimą BBIR nustatytomis sąlygomis; 3 veiklai iki 15 proc.
didelėms įmonėms ir iki 50 proc. MVĮ (BBIR).
Projekto trukmė – 24 mėn. (taikoma 1 ir 3 veikloms); 36 mėn. (taikoma 2 veiklai).
Projektų atrankos būdas -projektų konkursas.

Koinvest LT
Planuojama
paskirstyti
apie 20 mln.
Lt.

Problema – perspektyvioms, tačiau dar neišbandytoms ir (ar) rizikingoms jaunų įmonių
idėjoms įgyvendinti yra ypač sunku pritraukti išorinių finansavimo šaltinių. Dažniausiai
tokioms verslo idėjoms įgyvendinti tenka sukaupti asmeninių lėšų arba ieškoti artimųjų
paramos, nes komerciniai bankai nėra linkę finansuoti padidintos rizikos MTEPI projektų.
Priemonės tikslas – paskatinti privačių rizikos
kapitalo fondų investicijas į ankstyvos vystymosi stadijos MVĮ, kurios investuoja į
inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus MTEPI sumanios
specializacijos srityse ir pasižymi didelio augimo potencialu.
Remiama veikla – pradedančių ir jaunų, sparčiai augančių įmonių skatinimas sumanios
specializacijos srityse, siekiant užtikrinti finansavimo šaltinių prieinamumą.
Galutiniai naudos gavėjai - didelį augimo potencialą turinčios pradedančios ir jaunos
įmonės.
Finansavimo forma – finansinė priemonė*. Gali būti įgyvendinama kaip atskira finansinė
priemonė arba steigiant fondų fondą, kuris apimtų kelių finansinių priemonių įgyvendinimą.
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Paramos dydis – priklausys nuo to, kokios konkrečios finansinės priemonės bus
įgyvendinamos.
Projekto vieta – finansinės priemonės turi būti įgyvendinamos veiksmų programos
įgyvendinimo teritorijoje, t.y. Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas
vykdant sukurti
produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam
įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir laikomasi sąlygų, nurodytų Finansinių priemonių
įgyvendinimo taisyklių projekte.
*Kokios finansinės priemonės bus įgyvendinamos ir kokios bus jų įgyvendinimo sąlygos priklausys nuo
finansinių priemonių ex ante vertinimo.

1.2.2. Padidinti
įmonių
inovatyvumą,
plėtojant
inovacijoms kurti
ir diegti palankią
aplinką

Inogeb LT
Planuojama
paskirstyti 30 mln.
Lt.

Pagrindinė problema. Daugumai įmonių, pradedančių ar jau vykdančių MTEPI veiklas,
trūksta informacijos įvairiais su MTEPI veiklomis susijusiais klausimais. Inovacijų
konsultacinės paslaugos yra svarbus etapas kuriant/diegiant inovacijas.
Priemonės tikslas – teikiant inovacijų konsultacines paslaugas MVĮ, didinti įmonių
inovatyvumą, kartu siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių sklaidos terpę, kuri skatintų
šalies įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas.
Tinkami pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys (mokslo ir technologijų parkai, inovacijų
centrai, technologiniai inkubatoriai) (atskira valstybės pagalbos schema/de minimis).
Partneriai – viešieji juridiniai asmenys (mokslo ir technologijų parkai, inovacijų centrai,
technologiniai inkubatoriai). Galutiniai naudos gavėjai – MVĮ, ypač naujai susikūrusios
technologinės įmonės (būtų skaičiuojama valstybės pagalba pagal BBIR iki 50 proc.).
Finansuotinos veiklos:
Inovacijų konsultacinių paslaugų MVĮ teikimas. Inovacinės konsultacinės paslaugos – tai
konsultavimas žinių perdavimo, nematerialiojo turto nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei
naudojimo, licencijų sutarčių ir standartų naudojimo klausimais.
Tinkamos išlaidos:
1.Darbo užmokestis projektą vykdantiems ir administruojantiems asmenims;
2.Komandiruočių išlaidos projektą vykdantiems asmenims;
3.Projekto veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas, išskyrus 4 punkte
nurodytą turtą, ar nuoma;
4.Projekto veikloms naudojamo ir šių veiklų tęstinumui užtikrinti būtino ilgalaikio turto
pirkimas (įranga, prietaisai, įrenginiai, programinė įranga), tačiau ne daugiau kaip 10 proc.
tinkamų projekto išlaidų;
5.Išorinių konsultavimo ir kitų paslaugų, būtinų projekto veikloms įgyvendinti, pirkimas,
tačiau ne daugiau kaip 25 proc. tinkamų projekto išlaidų;
6. Pridėtinės išlaidos, patirtos dėl projekto įgyvendinimo, tačiau ne daugiau kaip 5 proc.
tinkamų projekto išlaidų.
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Paramos dydis:
mažiausias – 0,01 mln. Lt;
didžiausias – 2 mln. Lt (jei bus atskira valstybės pagalbos schema), arba 690 000 Lt (de
minimis atveju).
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 75 proc.
Projekto trukmė – 24 mėn.

Technostartas LT
Planuojama
paskirstyti apie 40
mln. Lt.

Problema – inovatyvioms, tačiau dar neišbandytoms ir rizikingoms pumpurinių ar
pradedančių įmonių idėjoms įgyvendinti yra labai sunku pritraukti išorinių finansavimo
šaltinių. Dažniausiai tokioms verslo naujoms inovatyvioms idėjoms įgyvendinti komerciniai
bankai nėra linkę suteikti finansavimą, nes projektai pasižymi gan didele rizika.
Priemonės tikslas – paskatinti privačių rizikos kapitalo fondų investicijas į jaunų inovatyvių
įmonių (pumpurinės įmonės, startuoliai ) inovatyvias idėjas, siekiant padėti joms sumažinti
verslo pradžios riziką ir spartinti jų sėkmingą augimą.
Remiama veikla – inovatyvių idėjų ekonominio panaudojimo ir jaunų inovatyvių įmonių
(pumpurinės įmonės, startuoliai) kūrimosi skatinimas.
Galutiniai naudos gavėjai – jaunos inovatyvios įmonės (pumpurinės įmonės, startuoliai).
Finansavimo forma – finansinė priemonė*. Gali būti įgyvendinama kaip atskira finansinė
priemonė arba steigiant fondų fondą, kuris apimtų kelių finansinių priemonių įgyvendinimą.
Paramos dydis – priklausys nuo to, kokios konkrečios finansinės priemonės bus
įgyvendinamos.
Projekto vieta – finansinės priemonės turi būti įgyvendinamos veiksmų programos
įgyvendinimo teritorijoje, t.y. Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas
vykdant sukurti
produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam
įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir laikomasi sąlygų, nurodytų Finansinių priemonių
įgyvendinimo taisyklių projekte.
*Kokios finansinės priemonės bus įgyvendinamos ir kokios bus jų įgyvendinimo sąlygos priklausys nuo
finansinių priemonių ex ante vertinimo.

Projekto vieta (jei nenurodyta kitaip) –projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (PAFT 411 punkte nustatytomis
sąlygomis).
General Block Exemption Regulation (GBER) arba Bendrasis bendrosios išimties reglamentas (BBIR), ES valstybės pagalbos politika. Tai Europos Komisijos
dokumentas, kuriuo siekiama supaprastinti valstybės pagalbą ir padaryti ją tikslingesne, siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Leidimas iš karto
skirti 26 rūšių pagalbos priemones, kad valstybės narės galėtų sutaupyti laiko skirdamos valstybės pagalbą.
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6.2.2. Verslo priemonės
Lentelė 29. 3 VP prioritetas smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas
Investicinis
prioritetas

Konkretus
uždavinys

3.1. Verslumo, ypač
sudarant palankesnes
sąlygas pritaikyti
naujas idėjas
ekonominei veiklai,
ir naujų įmonių
steigimo skatinimas,
įskaitant verslo
inkubatorius

3.1.1.
Padidinti
verslumo lygį

Finansavimo
priemonės
Verslo
konsultantas
LT
Planuojama
paskirstyti 40
mln. Lt.

Esminė informacija
Pagrindinė problema – žemas verslumo lygis, palyginus su ES-27 vidurkiu.
Priemonės tikslas – suteikti reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą verslo
pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų technologijų diegimo ir kitais
verslo organizavimo klausimais asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą ir ne ilgiau kaip 5
metus veikiantiems. Siekiant padidinti paslaugų verslui prieinamumą ir pasiūlą, planuojama sukurti
Nacionalinį konsultantų registrą* , kuriuo siekiama visose Lietuvos savivaldybėse atkurti galimybę
verslininkams esant poreikiui čekio pavidalu gauti aukštos kokybės informavimo/konsultavimo
paslaugas įvairiais verslo klausimais.
Tinkami pareiškėjai – MVĮ. Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos:
Verslo paslaugų krepšelis:
1)verslo čekis konsultacijoms apie verslo pradžią, pradedančiosioms iki 1 metų MVĮ, ypatingą
dėmesį skiriant MVĮ, veikiančioms regionuose (de minimis);
2) verslo čekis specializuotoms konsultacinėms paslaugoms, skirtas MVĮ, veikiančioms nuo 1 metų
iki 3 metų (de minimis);
3) verslo čekis konsultacijoms (informacinių, konsultacinių ir ekspertinių: mokestiniais, teisiniais,
finansiniais, technologiniais, vadybiniais ir pan. klausimais) nuo 3 iki 5 metų veikiančioms MVĮ
(BBIR). Vienos srities konsultaciją MVĮ gali gauti tik vieną kartą.
Tinkamos išlaidos: konsultacijų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto
įkainius arba fiksuotąsias sumas.
Paramos dydis:
Didžiausia galima projekto fiksuotoji suma (bendra projekto vertė) – 6.000 Lt. Priklausys nuo
fiksuoto įkainio arba fiksuotos sumos dydžio. Dydis bus nustatytas iš istorinių duomenų arba
tyrimo.
Paramos intensyvumas:
1.Pradedančiosioms iki 1 metų MVĮ – iki 100 proc.;
2. MVĮ, veikiančioms nuo 1 metų iki 3 metų – iki 85 proc.;
3. Nuo 3 iki 5 metų veikiančioms MVĮ – iki 50 proc.
Finansavimo forma: negrąžintina subsidija – priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu
(fiksuoti įkainiai, fiksuota suma).
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Projekto trukmė – 12 mėn.
Projektų atrankos būdas -tęstinė atranka (atsakinga INVEGA).

Verslumas FI*
Planuojama
paskirstyti 290
mln. Lt.
*Kokios
finansinės
priemonės bus
įgyvendinamos
ir kokios bus jų
įgyvendinimo
sąlygos
priklausys nuo
finansinių
priemonių ex
ante vertinimo.

Verslumas LT
Planuojama
paskirstyti 30
mln. Lt.

Pagrindinė problema – nepakankamas SVV subjektų, ypatingai pradedančiųjų, prieinamumas prie
reikalingų išorinių finansavimo šaltinių.
Priemonės tikslas – paskatinti naujų SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą, įgyvendinant įvairius verslo
finansavimo modelius (teikiant paskolas, garantijas arba kitokios rizikos pasidalijimo priemones),
tuo pačiu didinant verslumo lygį šalyje.
Remiama veikla – pradedančiojo verslo, veikiančio ne ilgiau kaip 5 metus, poreikius atitinkančių
finansavimo modelių rėmimas.
Galutiniai naudos gavėjai: SVV subjektai iki 5 metų.
Finansavimo forma – finansinė priemonė. Gali būti įgyvendinama kaip atskira finansinė priemonė
arba steigiant fondų fondą, kuris apimtų kelių finansinių priemonių įgyvendinimą.
Paramos dydis – priklausys nuo to, kokios konkrečios finansinės priemonės bus įgyvendinamos.
Projekto vieta –finansinės priemonės turi būti įgyvendinamos veiksmų programos įgyvendinimo
teritorijoje, t. y. Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti
produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui)
atitenka Lietuvos Respublikai ir laikomasi sąlygų, nurodytų Finansinių priemonių įgyvendinimo
taisyklių projekte.
Pagrindinė problema – nepakankamas MVĮ, ypatingai pradedančiųjų, prieinamumas prie
reikalingų išorinių finansavimo šaltinių. Todėl 2014 – 2020 m. programavimo laikotarpiu
planuojama diegti ir įgyvendinti įvairius verslo finansavimo modelius, ypatingą dėmesį skiriant
pradedančiajam verslui.
Priemonės tikslas – palengvinti MVĮ, grąžinančių finansų įstaigoms paskolas ar vykdančių lizingo
(finansinės nuomos) sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą ir papildomai skatinti
naujų verslų kūrimąsi.
Tinkami pareiškėjai – MVĮ iki 5 metų.
Remiamos veiklos:
 Garantuotų ir negarantuotų paskolų palūkanų dalinis kompensavimas tiems MVĮ, kurie yra gavę
paramą per Verslumas FI priemonę arba iš banko.
 Palūkanų, mokamų pagal garantuotų ir negarantuotų finansinės nuomos (lizingo) sutartis, dalinis
kompensavimas tiems MVĮ, kurie yra gavę paramą per Verslumas FI priemonę arba iš banko.
Paramos dydis: gautos garantuotos arba negarantuotos paskolos arba nuomos (lizingo) sutarties
dydis negali viršyti 500 000 Lt, o kompensuotos vienai įmonei palūkanos negali viršyti 690 000 Lt
per 3 fiskalinius metus. Kompensuojama 80% sumokėtų palūkanų per nustatytą laikotarpį, bet ne
daugiau kaip 5proc. metinių palūkanų.
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Projekto trukmė –
 garantuotos paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties palūkanos MVĮ iš dalies
kompensuojamos, jei palūkanos buvo sumokėtos INVEGOS garantijos galiojimo laikotarpiu, bet ne
ilgiau kaip 36 mėnesius nuo garantijos išdavimo dienos.
 negarantuotos paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties palūkanos MVĮ iš dalies
kompensuojamos, jei palūkanos buvo sumokėtos ne vėliau kaip per 60 mėnesių nuo paskolos
sutarties pasirašymo dienos.
Finansavimo forma: subsidija su 80% palūkanų kompensavimu.
Projektų atrankos būdas - tęstinė atranka (atsakinga INVEGA).
Inkubatoriai
LT+
Planuojama
paskirstyti 50
mln. Lt.

Pagrindinė problema – tam tikroms SVV subjektų grupėms reikia ne vienkartinių paslaugų, bet
nuolatinės kompleksinės globos pirmuosius penkerius veiklos metus (pvz., kūrybinių industrijų
atstovai turi labai didelį aukštos ir unikalios pridėtinės vertės kūrimo potencialą, tačiau labai silpnus
verslumo, vadybinius ir pan. įgūdžius).
Priemonės tikslas – sutelkti verslą norinčius plėtoti asmenis vienoje erdvėje (inkubatoriuje) ir taip
sudaryti sąlygas pradėti nuosavą verslą ir jį plėtoti.
Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys;
Partneriai – privatus juridinis asmuo, jeigu pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo (projektas
įgyvendinamas Viešosios ir privačios partnerystės (PPP) principu). Partneris yra privalomas.
Galutiniai naudos gavėjai – SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip 5 metus, kurie galės būti
inkubuojami sukurtoje infrastruktūroje ne ilgiau negu 5 metus.
Finansuotinos veiklos:
Investicijos į inkubatorių* pastatų statybą, rekonstravimą ir įrengimą,
siekiant sudaryti sąlygas teikti kokybiškas inkubavimo paslaugas naujai įsisteigusiems ir ne ilgiau
kaip penkerius metus veikiantiems SVV subjektams.
Tinkamos išlaidos:
1.inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtinų statinių (patalpų) projektavimo darbai, projekto
ekspertizė, statybos, rekonstravimo ir įrengimo techninės priežiūros darbai; statinio infrastruktūros
projektavimo vykdymo priežiūra;
2. inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtinų statinių (patalpų) statybos, kapitalinio remonto (išskyrus
einamąjį remontą), rekonstravimo išlaidos;
3.inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtiniems statiniams (patalpoms) įrengti reikalingų specializuotų
rezidavimui pritaikytų baldų įsigijimo išlaidos;
4.inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtiniems statiniams (patalpoms) įrengti reikalingos įrangos,
prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos;
5. inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtiniems statiniams (patalpoms) įrengti reikalingos
kompiuterinės įrangos įsigijimas, finansinė nuoma (lizingas); standartinės programinės įrangos
esančios rinkoje įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įstaigos poreikiams.
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Paramos dydis: iki 7 mln. Lt.
Pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo.
Veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis
prognozėmis arba taikant lėšų susigrąžinimo mechanizmą.
Projekto trukmė – 36 mėn.
Finansavimo forma: negrąžintina subsidija.
Projektų atrankos būdas: projektų konkursas.
* verslo, menų inkubatoriai, kūrybinės rezidencijos.

3.2. Naujų mažų ir
vidutinių įmonių
(MVĮ) verslo, ypač
internacionalizavimo,
modelių kūrimas ir
įgyvendinimas

3.2.1.
Padidinti MVĮ
tarptautiškumą

Expo
konsultantas
LT
Planuojama
paskirstyti 40
mln. Lt.

Naujos
galimybės LT
Planuojama
paskirstyti 100
mln. Lt.

Pagrindinė problema – Lietuvos vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo
tendencijos, nors šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos ženkliam rezultatui pasiekti.
Priemonės tikslas – suteikti reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą eksporto,
potencialių rinkų paieškos klausimais.
Siekiant padidinti paslaugų verslui prieinamumą ir pasiūlą, planuojama sukurti Nacionalinį
konsultantų registrą, kuriuo siekiama sukurti galimybę verslininkams esant poreikiui čekio pavidalu
gauti aukštos kokybės informavimo/konsultavimo paslaugas eksporto klausimais.
Tinkami pareiškėjai – MVĮ. Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos: konsultacijos MVĮ eksporto klausimais – INVEGA išduodamas čekis,
su kuriuo MVĮ gali kreiptis į Nacionalinį konsultantų registrą* ir gauti jai
skirtas paslaugas. Vienos rūšies konsultaciją MVĮ gali gauti tik vieną kartą.
Tinkamos išlaidos: konsultacijų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto
įkainius arba fiksuotąsias sumas.
Paramos dydis: didžiausia galima projekto fiksuotoji suma (bendra projekto vertė) – 10.000 Lt.
Priklausys nuo fiksuoto įkainio arba fiksuotos sumos dydžio. Dydis bus nustatytas iš istorinių
duomenų arba tyrimo.
Intensyvumas:
1. MVĮ iki 3 metų – iki 85 proc.;
2. MVĮ virš 3 metų – iki 50 proc.
Projekto trukmė – 12 mėn.
Finansavimo forma: negrąžintina subsidija – priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu
(fiksuoti įkainiai, fiksuota suma).
Projektų atrankos būdas - tęstinė atranka. Atsakinga įstaiga – INVEGA.
Pagrindinė problema – lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis,
Lietuvos vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo
metu ir teigiamos, nėra pakankamos ženkliam rezultatui pasiekti.
Priemonės tikslas – paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir
esamų rinkų plėtrai.
Tinkami pareiškėjai:
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1. MVĮ (pavienis dalyvavimas);
2. Grupinis dalyvavimas:
VšĮ Versli Lietuva;
Asocijuotos verslo struktūros;
Pramonės, prekybos ir amatų rūmai;
Klasterio koordinatorius. (Galutiniai naudos gavėjai -SVV subjektai). Partneriai–nėra.
Finansuotinos veiklos:
1-a veikla – veikla, susijusi su MVĮ ir jos produkcijos pristatymu tarptautinėse parodose/mugėse:
1 variantas.
Fiksuotasis įkainis–stendo nuomos, sukūrimo ir eksploatavimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet
kurioje konkrečioje mugėje ar parodoje.(BBIR);
Fiksuotasis įkainis – parodos ploto nuomos; dalyvio registracijos mokesčio; kelionės ir
pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta paroda; projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo
užmokesčio išlaidos (de minimis).
2 variantas - vienas fiksuotasis įkainis – stendo nuomos, sukūrimo ir eksploatavimo išlaidos įmonei
dalyvaujant bet kurioje konkrečioje mugėje ar parodoje; parodos ploto nuomos; dalyvio
registracijos mokesčio; kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta paroda,
projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidos (de minimis).
Tinkamos išlaidos 1 veiklai:
stendo nuomos, sukūrimo ir eksploatavimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje
mugėje ar parodoje;
2) parodos ploto nuomos; dalyvio registracijos mokesčio; kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje
vyksta paroda, išlaidos;
3)projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo
užmokesčio išlaidos.
2-a veikla – įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose,mugėse, verslo
misijose) (galutinis naudos gavėjas – SVV subjektas).
Tinkamos išlaidos 2 veiklai:
1) stendo nuomos, sukūrimo ir eksploatavimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje
mugėje ar parodoje (SVV subjektų išlaidos);
2) parodos ploto nuomos; dalyvio registracijos mokesčio; parodos, mugės, verslo misijos dalyvių
kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta paroda, mugė, verslo misija, išlaidos (SVV subjektų
išlaidos);
3) darbo užmokestis projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims, ir projektą vykdančių
asmenų komandiruočių išlaidos (pareiškėjo išlaidos);
4)viešinimo išlaidos (pareiškėjo išlaidos).
Intensyvumas:
1-ai veiklai – iki 50 proc.;
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2-ai veiklai: ─ iki 100 proc., kai pareiškėjas VšĮ Versli Lietuva arba asociacija;
─ iki 50 proc., kai pareiškėjas klasterio koordinatorius;
─ iki 50 proc. galutiniam naudos gavėjui – SVV subjektui.
Projekto trukmė – 24 mėn.
Verslo klasteris
LT
Planuojama
paskirstyti 45
mln. Lt.

Pagrindinė problema –lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis,
Lietuvos vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, ojų augimo tendencijos, nors šiuo
metu ir teigiamos, nėra pakankamos ženkliam rezultatui pasiekti.Daugeliu atveju Lietuvos įmonės
veikia pavieniui, todėl nepavyksta pasiekti geresnių rezultatų tarptautinėje rinkoje.
Priemonės tikslas –paskatinti MVĮ, nutarusių veikti kartu, grupes, įsitraukti į tarptautines tinklų
grandines, siekiant susirasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.
Tinkami pareiškėjai:
1)viena iš verslo klasterio įmonių: maža, labai mažai ar vidutinė įmonė;
2)klasterio koordinatorius;
3)asocijuotos verslo struktūros;
4)pramonės, prekybos ir amatų rūmai.
Partneriai – MVĮ. Galutiniai naudos gavėjai – MVĮ.
Finansuotinos veiklos:
1)Narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis;
2)Eksperto darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
3)Išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų,analizių ir kitų
paslaugų pirkimu;
4)Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems
nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius) išlaidos.
Klasterissuprantamas kaip tarpusavyje ekonomiškai susijusių ir viena kitą palaikančių įmonių,
orientuotų į baigtinį skaičių galutinių produktų, visuma. Tai pagal geografinį principą vienoje
vietoje sukoncentruotos tarpusavyje sąveikaujančios įmonės, vykdančios bendrą veiklą. Gali būti
regioniniai verslo klasteriai, kurie apima smulkųjį verslą, amatus, mažas įmones arba pagal veiklos
sritis
– pramoniniai klasteriai, biotechnologijų, informacijos technologijų, mašinų gamybos ir kt.
Tinkamos išlaidos:
1)Narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis;
2)Eksperto darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
3)Išlaidos tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių ir kitų
paslaugų pirkimu;
4)Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems
nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), išlaidos;
5)Darbo užmokestis projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims ir projektą vykdančių
asmenų komandiruočių išlaidos;
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6)Viešinimo išlaidos.
Paramos dydis: iki 690.000 Lt. vienai įmonei.
Didžiausias projekto dydis – iki 1,5 mln. Lt., bet kiekvienas iš verslo klasterio narių gali gauti ne
daugiau kaip 690 000 litų per 3 fiskalinius metus.
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų išlaidų;
─ iki 100 proc. –jei pareiškėjas – klasterio koordinatorius, asocijuota verslo struktūra arba
prekybos, pramonės ir amatų rūmai,intensyvumas g. b. (tik DU -projektą administruojantiems ir
vykdanties asmenims; komandiruočių išlaidos - projektą vykdanties asmenims ir viešinimo išlaidos.
Projekto trukmė – 24 mėn.
Projektų atrankos būdas - projektų konkursas (II etapų konkursas).
Faktoringas
LT/ Portfelinės
faktoringo
garantijos*
Planuojama
paskirstyti 14,5
mln. Lt.

*Kokios
finansinės
priemonės bus
įgyvendinamos
ir kokios bus jų
įgyvendinimo
sąlygos
priklausys nuo
finansinių
priemonių ex
ante vertinimo.
Expo
sertifikatas LT
Planuojama
paskirstyti 5
mln. Lt.

Problema – šiai dienai egzistuoja daug įmonių tarptautiškumą ribojančių veiksnių. Vienas jų yra
MVĮ riboti finansiniai ištekliai, kurie yra būtini pradedant bendradarbiauti su naujais verslo
partneriais tarptautinėse rinkose.
Priemonės tikslas – pagerinti MVĮ priėjimą prie išorinių finansavimo šaltinių (trumpalaikio
efektyvaus kreditavimo), sudarant galimybes garantijų institucijoms užtikrinti kredito įstaigoms
faktoringo sutartyje nustatyto piniginio reikalavimo dalinį arba visišką apmokėjimą, kai pagal
garantijas tokių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė bei skatinti įmonių tarptautiškumą.
Remiama veikla: finansavimo modelių, lengvinančių MVĮ atsiskaitymus su partneriais vietinėje ir
užsienio rinkose, rėmimas.
Galutiniai naudos gavėjai – MVĮ.
Finansavimo forma – finansinė priemonė*.
*Gali būti įgyvendinama kaip atskira finansinė priemonė arba steigiant fondų fondą, kuris apimtų kelių
finansinių priemonių įgyvendinimą.

Paramos dydis – priklausys nuo to, kokios konkrečios finansinės priemonės bus įgyvendinamos.
Projekto vieta – finansinės priemonės turi būti įgyvendinamos veiksmų programos įgyvendinimo
teritorijoje, t.y. Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti
produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui)
atitenka Lietuvos Respublikai ir laikomasi sąlygų, nurodytų Finansinių priemonių įgyvendinimo
taisyklių projekte.

Pagrindinė problema –lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis,
Lietuvos vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo
metu ir teigiamos, nėra pakankamos ženkliam rezultatui pasiekti.
Priemonės tikslas – paremti įmonių, norinčių eksportuoti, gaminių ir paslaugų sertifikavimo
išlaidas, kas padėtų sukurti tarptautinėse rinkose teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia
kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius gaminius ir paslaugas.
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Tinkami pareiškėjai: – MVĮ. Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos: planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas.
Tinkamos išlaidos:planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimo išlaidos.
Paramos dydis: MVĮ – iki 0,5 mln.Lt.
Intensyvumas – iki 50 proc.
Projekto trukmė – 24mėn.
Projektų atrankos būdas – konkursas.
3.3. Mažų ir
vidutinių įmonių
gebėjimų dalyvauti
ekonomikos augimo
ir inovacijų
procesuose rėmimas

3.3.1.
Padidinti MVĮ
produktyvumą

Invest LT+ (FI)
Planuojama
paskirstyti 270
mln. Lt.

Problema – mažėja MVĮ darbo našumas, todėl būtinos įmonių investicijos į modernių technologijų
diegimą, kurį riboja menkos priėjimo prie finansinių šaltinių galimybės.
Priemonės tikslas –paskatinti MVĮ, naudojantis finansinėmis priemonėmis, investuoti į esamų
gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų pritaikymą bei naujų gamybos ir paslaugų teikimo
pajėgumų, skirtų inovatyviems produktams gaminti ir inovatyvioms paslaugoms teikti, diegimą,
kuris savo ruožtu didintų įmonių produktyvumą.
Remiama veikla – modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir
paslaugų teikimo pajėgumus naujiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti. Finansavimas bus
teikiamas skatinti įmonių investicijas į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą,
esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia
naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir
efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat užtikrinti šių gamybos ir paslaugų
teikimo pajėgumų veikimą.
Galutiniai naudos gavėjai – MVĮ.
Finansavimo forma – finansinė priemonė*. Gali būti įgyvendinama kaip atskira finansinė
priemonė arba steigiant fondų fondą, kuris apimtų kelių finansinių priemonių įgyvendinimą.
Paramos dydis – priklausys nuo to, kokios konkrečios finansinės priemonės bus įgyvendinamos.
Projekto vieta – finansinės priemonės turi būti įgyvendinamos veiksmų programos įgyvendinimo
teritorijoje, t.y. Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti
produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui)
atitenka Lietuvos Respublikai ir laikomasi sąlygų, nurodytų Finansinių priemonių įgyvendinimo
taisyklių projekte.
*Kokios finansinės priemonės bus įgyvendinamos ir kokios bus jų įgyvendinimo sąlygos priklausys nuo
finansinių priemonių ex ante vertinimo.

Regio invest
LT+
Planuojama

Pagrindinė problema -Lietuva beveik trigubai atsilieka nuo ES-27 vidurkio pagal gamybos
sąnaudomis sukuriamą pridėtinę vertę, tenkančią vienam MVĮ darbuotojui. Nors Lietuvą EK
priskiria vieno tikslo regionui, tačiau egzistuoja gan ženklūs socialiniai ir ekonominiai skirtumai
tarp skirtingų šalies regionų.
Priemonės tikslas – paskatinti MVĮ investicijas į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų
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paskirstyti 300
mln. Lt.

verslo pradžią ir plėtrą, taip sudaryti sąlygas įmonių darbo našumo augimui ir Lietuvos regionų
spartesniam vystymuisi ir jų ekonominiam augimui.
Tinkami pareiškėjai: labai maža, maža ir vidutinė įmonė. Partneriai: nėra.
Finansuotinos veiklos:
1.Finansavimas teikiamas naujų gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų, skirtų naujiems
produktams gaminti ir inovatyvioms paslaugoms (įskaitant sveikatos ir medicininio turizmo
paslaugas) teikti, kūrimą ir įrengimą.
Tinkamos išlaidos:
a) įmonių investicijos į naujo pastato statybą (ir) arba rekonstrukciją;
b) įmonių investicijos į inovatyvių gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, įmonės
vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia inovatyvioms gamybos technologinėms linijoms diegti,
įrengimas;
c) inovatyvių ir efektyvių technologijų diegimas paslaugų sektoriuose ;
d) darbo užmokestis (tinkamos finansuoti išlaidos yra numatytos darbo užmokesčio išlaidos,
susidariusios dėl pradine investicija sukurtų darbo vietų, apskaičiuotos per dvejus metus);
e)darbuotojų mobilumo skatinimas (MVĮ sąnaudoms padengti vežiojant darbuotojus į darbą ir iš jo)
(kryžminis finansavimas) (de minimis);
f)darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir mokymai (kryžminis finansavimas) (de minimis).
Paramos dydis: iki 3 mln. Lt. (jeigu projektas skirtas tik įrangai/įrenginiams/technologijoms
įsigyti); iki 7 mln. Lt (jeigu projektas skirtas tiek statybai ir rekonstravimui, tiek
įrangai/įrenginiams/technologijoms įsigyti).
Intensyvumas: 25 - 45% (Regioninė investicinė pagalba); 35% vidutinėms įmonėms; 45% mažoms
ir labai mažoms įmonėms.
Projekto trukmė – 36 mėn.
Projektų atrankos būdas: projektų konkursas.

DPT pramonei
LT+

Pagrindinė problema – Lietuvos apdirbamosios pramonės, kuri yra svarbiausias Lietuvos ūkio
sektorius, produktyvumas ženkliai atsilieka nuo ES-27 vidurkio.
Priemonės tikslas – paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant svarbių pramonės
inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas – Didelio poveikio technologijas (toliau –
DPT) MVĮ gamybos procesuose.
Tinkami pareiškėjai: labai maža, maža ir vidutinė įmonė. (Besivystantis ir pažengęs verslas).
Partneriai:nėra.
Finansuotinos veiklos: Investicijos į DPT diegimą Lietuvos tradicinės pramonės šakose, siekiant
stiprinti ir modernizuoti MVĮ pramoninę bazę, sudarant sąlygas masinei inovatyvių produktų,
panaudojant DPT, gamybai plėtoti.
Tinkamos išlaidos:
1. Investicijos į didelio poveikio technologijų (DPT) įsigijimą ir diegimą įmonėse.

Planuojama
paskirstyti 180
mln. Lt.

140
Jurbarko rajono savivaldybės investicijų pritraukimo galimybių studija, 2014

2. Investicijos darbo užmokesčiui, jeigu ši įmonė veiklą vysto regione. (Tinkamos finansuoti
išlaidos yra numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija sukurtų
darbo vietų,apskaičiuotos per dvejus metus).
3. Darbuotojų, dirbančių su įdiegtomis technologijomis, mokymai (kryžminis finansavimas) (de
minimis).
Paramos dydis: iki 10 mln. Lt.
Intensyvumas: 25 - 45 %
25% vidutinėms įmonėms;
35% mažoms ir labai mažoms;
35% vidutinėms įmonėms, jeigu veiklą vykdo regionuose, nurodytuose nacionaliniame teisės akte;
45% mažoms ir labai mažoms įmonėms, jeigu veiklą vykdo regionuose, nurodytuose
nacionaliniame teisės akte.
Projekto trukmė – 36 mėn.
Projektų atrankos būdas: projektų konkursas.
Produktyvumas
LT
Planuojama
paskirstyti 30
mln. Lt.

Pagrindinė problema – Lietuva beveik trigubai atsilieka nuo ES-27 vidurkio pagal gamybos
sąnaudomis sukuriamą pridėtinę vertę, tenkančią vienam MVĮ darbuotojui. MVĮ produktyvumo
augimas skatina įmonių konkurencinį pranašumą. Tačiau MVĮ vis dar stokoja galimybių
pasinaudoti išoriniais finansiniais ištekliais, įgalinančiais didinti įmonių darbo našumą, o kartu
skatinti MVĮ konkurencingumą.
Priemonės tikslas – palengvinti MVĮ, grąžinančių finansų įstaigoms paskolas ar vykdančios
finansinės nuomos (lizingo) sutarties nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą, tuo pačiu
papildomai skatinant įmonių produktyvumo augimą.
Tinkami pareiškėjai: MVĮ.
Remiamos veiklos:
Garantuotų ir negarantuotų paskolų palūkanų dalinis kompensavimas tiems MVĮ, kurie yra gavę
paramą per Invest LT+ (FI) priemonę.
Palūkanų, mokamų pagal garantuotų ir negarantuotų finansinės nuomos (lizingo) sutartis, dalinis
kompensavimas tiems MVĮ, kurie yra gavę paramą per Invest LT+ (FI) priemonę.
Paramos dydis: gautos garantuotos arba negarantuotos paskolos arba nuomos (lizingo) sutarties
kompensuotos vienai įmonei palūkanos negali viršyti 690 000 Lt per 3 fiskalinius metus.
Kompensuojama 50% sumokėtų palūkanų per nustatytą laikotarpį.
Projekto trukmė:
Investicinės garantuotos paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties palūkanos MVĮ iš dalies
kompensuojamos, jei palūkanos buvo sumokėtos INVEGOS garantijos galiojimo laikotarpiu, bet ne
ilgiau kaip 36 mėnesius nuo garantijos išdavimo dienos.
Investicinės negarantuotos paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties palūkanos MVĮ iš
dalies kompensuojamos, jei palūkanos buvo sumokėtos ne vėliau kaip per 60 mėnesių nuo paskolos
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sutarties pasirašymo dienos.
Finansavimo forma: subsidija su 50 % palūkanų kompensavimu.
Projektų atrankos būdas: tęstinė atranka (atsakinga INVEGA).
E-verslas LT
Planuojama
paskirstyti 50
mln. Lt.

Procesas LT
Planuojama
paskirstyti 30
mln. Lt.

Pagrindinė problema – Lietuva beveik trigubai atsilieka nuo ES – 27 vidurkio pagal gamybos
sąnaudomis sukuriamą pridėtinę vertę, tenkančią vienam MVĮ darbuotojui.
Priemonės tikslas – skatinti MVĮ įsidiegti naujausius IRT (informacinių ryšio technologijų)
sprendimus, skirtus verslo procesų (klientų aptarnavimo, tiekimo grandinės valdymo, įmonės
išteklių valdymo ir pan.) optimizavimui, taip sudarant palankias sąlygas jų darbo našumo augimui.
Tinkami pareiškėjai: labai maža, maža ir vidutinė įmonė. Partneriai: nėra.
Finansuotinos veiklos: Įmonės investicijos, tiesiogiai susijusios su IRT sprendimo pritaikymu
keliems įmonės išoriniams verslo procesams (klientų aptarnavimo, tiekimo logistikos, el.
rinkodaros,
valdymo informacijos, užsakymų pateikimo, gamybos pateikimo, el. pirkimų, atsargų valdymo arba
distancinio darbo) suderinti, palaikant ryšį kompiuteriu arba diegiant inovatyvius IRT grindžiamus
verslo procesus.
Tinkamos išlaidos: Investicijos į įrangą, įrenginius ir kitą turtą (kompiuterinės programinės įrangos
įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonėse, patentų/licencijų įsigijimas,
lizingas (finansinė nuoma). Lizingo laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo
laikotarpį, t.y. lizingo būdu įsigyta kompiuterinė įranga iki projekto įgyvendinimo pabaigos
nuosavybes teise turi priklausyti projekto vykdytojui.
Paramos dydis: 200.000 Lt
Intensyvumas: 25 - 45%
35% vidutinėms įmonėms,
45% mažoms ir labai mažoms įmonėms.
Projekto trukmė – 24 mėn.
Pagrindinė problema – Lietuva beveik trigubai atsilieka nuo ES-27 vidurkio pagal gamybos
sąnaudomis sukuriamą pridėtinę vertę, tenkančią vienam MVĮ darbuotojui.
Priemonės tikslas – skatinti įmones, remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais
standartais, diegtis pažangių vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas
didinti įmonių darbo našumą.
Tinkami pareiškėjai: labai maža, maža ir vidutinė įmonė. Partneriai: nėra.
Finansuotinos veiklos: MVĮ veiklos kokybės gerinimas, remiantis tarptautiniais, europiniais arba
nacionaliniais standartais pažangių (inovatyvių) vadybos metodų ar valdymo sistemų diegimas
(tinkamos išlaidos įmonių išorinių konsultavimo paslaugų įsigijimas). Neremiama personalo
valdymo sistemų kūrimas ir diegimas įmonėse, investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą.
Tinkamos išlaidos:
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išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių pažangiems (šiuolaikiškiems) vadybos
metodams ir valdymo sistemoms diegti, įsigijimas (BBIR).
 standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar)
konfigūravimą įmonės poreikiams. Programinė įranga turi būti tiesiogiai susijusi su šiuolaikišku
vadybos metodu ir valdymo sistemų diegimu. Programinės įrangos įsigijimo išlaidos gali sudaryti
ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų (de minimis);
 šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų sertifikavimo / akreditavimo išlaidos (de
minimis);
 projektą vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos, kurios yra būtinos projekto tikslams pasiekti
ir tiesiogiai susijusios su šiuolaikišku vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimu. Projektą
vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto
tinkamų finansuoti išlaidų (de minimis).
Paramos dydis: iki 200.000 Lt
Intensyvumas: 50% (skaičiuojama de minimis pagalba)
Projekto trukmė – 24 mėn.
Projektų atrankos būdas -projektų konkursas.
Dizainas LT
Planuojama
paskirstyti 20
mln. Lt.

Pagrindinė problema – Lietuva beveik trigubai atsilieka nuo ES-27 vidurkio pagal gamybos
sąnaudomis sukuriamą pridėtinę vertę, tenkančią vienam MVĮ darbuotojam. Sėkminga įmonių
veikla pirmiausia priklauso nuo produkto ar paslaugos paklausos rinkoje, kurioje konkurencinę
kovą laimi vartotojų poreikius atitinkantys patrauklūs produktai ar paslaugos.
Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į gaminių ir paslaugų dizaino kūrimą bei tobulinimą
ir pritaikyti originalius sprendimus, siekiant išlaikyti įmonės konkurencinį pranašumą rinkoje, kuris
pamatuojamas įmonės produktyvumo ir pajamų iš parduoto produkto augimu.
Tinkami pareiškėjai: MVĮ. Partneriai: nėra.
Finansuotinos veiklos: gaminių/produktų dizaino kūrimas.
Tinkamos išlaidos:
1) Gaminio/produkto dizaino kūrimas;
2) Grafinio dizaino kūrimas.
Dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos
specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos.
Gaminys – pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas, įskaitant sudėtiniam gaminiui
sukonstruoti skirtas sudedamąsias dalis, pakuotę, apipavidalinimą, grafinius simbolius ir spaustuvės
šriftus, išskyrus kompiuterių programas.
Sudėtinis gaminys – gaminys, susidedantis iš sudedamųjų dalių, kurias galima pakeisti tą gaminį
išardant ir vėl jį surenkant (daiktų rinkiniai, kompozicijos).
Siekiamas tikslas (rezultatas): MVĮ, gavusi finansavimą, privalo pateikti įrodymus, kad naujai
sukurtas dizainas sėkmingai panaudotas ir duoda apčiuopiamos naudos, t.y. auga įmonės
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produktyvumas ir pajamos iš parduoto produkto, kuriam buvo kuriamas dizaino sprendinys.
Naujai sukurtas dizainas turi būti užregistruotas kaip tai numato ES ir nacionaliniai teisės aktai bei
įdiegtas per 3 (5) metus po projekto įgyvendinimo.
Tinkamos išlaidos: MVĮ, gaminančios produktą ar teikiančios paslaugą, išlaidos susijusios su:
1)gaminio/produkto dizaino sukūrimu;
2)grafinio dizaino sukūrimu.
Paramos dydis: iki 35 000 Lt.
Nesudėtingiems gaminiams/produktams –iki 10 000 Lt.
Vidutinio sudėtingumo gaminiams/produktams – iki 20 000 Lt.
Sudėtingiems gaminiams/produktams – iki 35 000 Lt.
Intensyvumas:
Nesudėtingiems gaminiams/produktams –iki 50%.
Vidutinio sudėtingumo gaminiams/produktams – iki 70%.
Sudėtingiems gaminiams/produktams – iki 85 %.
Projekto trukmė – 24 – 36 mėn.
Projektų atrankos būdas -projektų konkursas.
3.3.2.
Padidinti MVĮ
investicijas į
eko-inovacijas
ir kitas,
efektyviai
resursus
naudojančias,
technologijas

Eco-inovacijos
LT+
Planuojama
paskirstyti 300
mln. Lt.

Pagrindinė problema - Lietuva vis dar atsilieka nuo ES-27 vidurkio pagal investicijų į ekoinovacijas lygį, mažai dėmesio skiria ekonominį šalies augimą lemiančiam MVĮ technologiniam,
ypač į išteklių taupymą nukreiptam, proveržiui.
Priemonės tikslas – skatinti MVĮ investicijas į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį
įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir
užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas ir
jų įdiegimą, tokiu būdu sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.
Tinkami pareiškėjai: labai maža, maža ir vidutinė įmonė. (Besivystantis ir pažengęs verslas).
Partneriai: nėra.
Finansuotinos veiklos:
Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius ), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis
aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y.
investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (ir jų įdiegimą), kuriose taikomi tokie racionalių išteklių
naudojimo ir taršos prevencijos metodai, kaip:
1.Proceso modernizavimas (optimizavimas), siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar)
tausoti gamtos išteklius. Gali būti optimizuojami ne tik pagrindiniai technologiniai procesai, bet ir
pagalbiniai.
2.Įrangos pakeitimas: esamos gamybos įrangos modifikavimas siekiant pagerinti proceso
efektyvumą bei sumažinti taršą.
3.Technologijos pakeitimai: technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (ar) šių pasiūlymų
sintezė siekiant, kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtinių resursų sąnaudos.
4.Žaliavų pakeitimas: esamų žaliavų ir arba papildomų medžiagų pakeitimas mažai toksiškomis ar
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atsinaujinančiomis medžiagomis arba naudojimas tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis
procesui yra ilgesnis, t.y. suvartojama mažiau medžiagų.
5.Gaminio pakeitimas: gaminio savybių modifikavimas siekiant sumažinti gaminio poveikį aplinkai
jo vartojimo metu ar po jo deponavimo arba sumažinti gaminio gamybos poveikį aplinkai.
6.Atliekų antrinis panaudojimas: gamybinių atliekų panaudojimas tame pačiame procese, kuriame
jos susidarė, arba kitiems naudingiems tikslams pačioje įmonėje.
7.Atliekų perdirbimas: naujojo produkto gamyba iš atliekų įmonėje, kurioje šios atliekos susidaro.
Tinkamos išlaidos:
Išlaidos šių procesų modernizavimui (optimizavimui):
atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), apšvietimas, šiluminės
energijos gamyba ir tiekimas, ventiliacija, kondicionavimas, drėkinimas, šaldymo energijos gamyba
ir tiekimas; vandens, nuotekų valymas, kt.
Išlaidos įrangos (įrengimų, kurie negamina atliekų arba mažai jų gamina; perprojektuotiems
įrengimams arba gamybos linijoms taip, kad sumažėtų atliekų; įrengimų, gerinančių eksploatavimo
efektyvumą, taip patįrengimų, panaikinančių ištekėjimų, pratekėjimų bei išsiliejimų priežastis ir kt.)
diegimui.
Išlaidos, susijusios su technologijų, reikalingų energetinę vertę turinčių atliekų (pavyzdžiui,
pakuočių, biologiškai skaidžių atliekų, kt.), naudojamų energijai gauti, diegimui įmonėse, kai šias
atliekas deginant atskirai ar kartu su kitomis atliekomis ar kuru, gaunama energija būtų naudojama
įmonių vidaus poreikiams tenkinti (jos netiekiant į šalies energetinius tinklus).
Išlaidos, susijusios su technologijų, reikalingų žaliavų, gaminio pakeitimui, atliekų antriniam
panaudojimui bei atliekų perdirbimui, diegimu įmonėse, siekiant kad gamybos procesų metu
sumažėtų tarša bei gamtinių resursų sąnaudos.
Darbo užmokestis, jeigu ši įmonė veiklą vysto regione. (Tinkamos finansuoti išlaidos yra
numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija sukurtų darbo vietų,
apskaičiuotos per dvejus metus).
Darbuotojų, dirbančių su įdiegtomis technologijomis, mokymai (kryžminis finansavimas) (de
minimis).
Paramos dydis: iki 10 mln. Lt
Intensyvumas: 25 - 45 %.
25% vidutinėms įmonėms;
35% mažoms ir labai mažoms;
35% vidutinėms įmonėms, jeigu veiklą vykdo regionuose, nurodytuose nacionaliniame teisės akte;
45% mažoms ir labai mažoms įmonėms, jeigu veiklą vykdo regionuose, nurodytuose
nacionaliniame teisės akte.
Projekto trukmė – 36 mėn.
Projektų atrankos būdas -projektų konkursas.
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Eco-inovacijos
LT
Planuojama
paskirstyti 15
mln. Lt.

Eco
Konsultantas
LT
Planuojama
paskirstyti
5 mln. Lt.

Pagrindinė problema -Lietuva vis dar ženkliai atsilieka nuo ES-27 vidurkio pagal investicijų į
eko-inovacijas lygį.
Priemonės tikslas – skatinti MVĮ, remiantis tarptautiniais standartais, diegti procesų ir
organizacines eko-inovacijas, kurios suteiks joms galimybę racionaliau naudoti išteklius, leis
užtikrinti taršos prevenciją, o taip pat taikyti įvarias ekologinio projektavimo priemones.
Tinkami pareiškėjai: labai maža, maža ir vidutinė įmonė. Partneriai: nėra.
Finansuotinos veiklos:
1.Aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių aplinkosaugos standartų reikalavimus
diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių rezultate pateiktos
racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos
inovacijų įvykdomumo analizė. (de minimis)
2.Gaminio dizaino kūrimas, taikant ekologinio projektavimo priemones, atsižvelgiant į
ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius aspektus; darnaus dizaino marketingo sprendimai;
Tokio dizaino registravimas. (de minimis)
Tinkamos išlaidos:
Išlaidos, susijusios su aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių aplinkosaugos
standartų reikalavimus diegimu.
Išlaidos, susijusios su gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų atlikimu.
Eco–dizaino kūrimo išlaidos (produkto ar paslaugos, projektavimas/kūrimas, siekiant patobulinti
produkto/paslaugos gyvavimo ciklą, pasirenkant atitinkamas medžiagas ir gamybos metodus,
numatant medžiagų/produktų pakartotiną panaudojimą, perdirbimą ar pan., resursų taupumo
galimybes ir t.t. Eco-inovatyvaus dizaino sritys: produkto svorio mažinimas; pakuotės mažinimas;
padidintos perdirbimo galimybės; prailgintas ilgaamžiškumas; energetinio efektyvumo
padidinimas; pakeitimas pavojingų medžiagų nepavojingomis ir kt.).
Išlaidos susijusios su darnaus dizaino marketingo sprendimais.
Išlaidos, susijusios su eco-dizaino registravimu.
Paramos dydis: iki 0,1 mln. Lt.
Intensyvumas:50 %.
Projekto trukmė – 24 mėn.
Projektų atrankos būdas -projektų konkursas.
Pagrindinė problema - Lietuva vis dar ženkliai atsilieka nuo ES-27 vidurkio pagal investicijų į
eko-inovacijas lygį.
Priemonės tikslas – suteikti įmonėms galimybę gauti savalaikę naudingą informaciją bei
konsultacijas efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo klausimais, kas savo
ruožtu jas paskatintų dažniau diegti efektyviai resursus ir išteklius naudojančias technologijas.
Tinkami pareiškėjai: – MVĮ. Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos: konsultacijos MVĮ efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų
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tausojimo , eco-technologijų ir kt. eko-klausimais–INVEGA išduodamas čekis, su kuriuo MVĮ gali
kreiptis į Nacionalinį konsultantų registrą ir gauti jai skirtas paslaugas. Vienos srities konsultaciją
MVĮ gali gauti tik vieną kartą.
Tinkamos išlaidos: konsultacijų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto
įkainius arba fiksuotąsias sumas.
Paramos dydis: iki 6 000 Lt. Priklausys nuo fiksuoto įkainio arba fiksuotos sumos dydžio. Dydis
bus nustatytas iš istorinių duomenų arba tyrimo.
Intensyvumas: 85 %.
Projekto trukmė – 12 mėn.
Projektų atrankos būdas -tęstinė atranka. Atsakinga įstaiga –INVEGA.

*Bendrasis bendrosios išimties reglamentas (BBIR), ES valstybės pagalbos politika. Tai Europos Komisijos dokumentas, kuriuo siekiama supaprastinti valstybės pagalbą ir
padaryti ją tikslingesne, siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Leidimas iš karto skirti 26 rūšių pagalbos priemones, kad valstybės narės galėtų sutaupyti laiko
skirdamos valstybės pagalbą.
Standartinis projekto dydis (jei nenurodyta kitaip), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis, negali būti didesnis kaip 172,64
mln. litų. Standartinė projektų finansavimo forma - negrąžintina subsidija (jei nenurodyta kitaip).
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6.2.3. Energijos efektyvumo priemonės
Lentelė 30. 4 VP prioritetas energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas
Investicinis prioritetas

Konkretus uždavinys

4.2. Energijos vartojimo
efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių
energijos vartojimo
įmonėse skatinimas

4.2.1. Sumažinti
energijos vartojimo
intensyvumą pramonės
įmonėse

Finansavimo
priemonės

Auditas pramonei LT+
Priemonės biudžetas- 25
mln. Lt.

RES pramonei LT
Priemonės biudžetas- 35

Esminė informacija
Pagrindinė problema – Lietuvos pramonės įmonių energijos
suvartojimo intensyvumas dvigubai didesnis negu ES-27 vidurkis.
Pramonės įmonės produkcijos gamybai sunaudoja žymiai daugiau
energijos negu kitų ES šalių įmonės. Tai tiesiogiai mažina pramonės
įmonių konkurencingumą rinkoje ir didina produkcijos savikainą.
Priemonės tikslas – skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo
apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti
atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.
Tinkami pareiškėjai: pramonės įmonės. Vadovaujantis valstybės
pagalbos taisyklėmis pagalba teikiama labai mažoms, mažoms ir
vidutinėms įmonėms. Didelių įmonių energetiniai auditai bus
finansuojami nebent energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai
su pagal Direktyvą 2012/27/ES privalomu energijos vartojimo auditu.
Partneriai:nėra.
Finansuotinos veiklos: energetinio audito atlikimas pramonės įmonėse.
Tinkamos išlaidos: investicijos, susijusios su energetinio audito
atlikimu.
Paramos dydis: iki 0,25 mln. Lt.
Intensyvumas:
50% didelėms įmonėms;
60% vidutinėms įmonėms;
70% labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Projekto trukmė – 6 mėn.
Projektų atrankos būdas: projektų konkursas
Pagrindinė problema – Lietuvos pramonės įmonių energijos
suvartojimo intensyvumas dvigubai didesnis negu ES-27 vidurkis.
Pramonės įmonės produkcijos gamybai sunaudoja žymiai daugiau
energijos negu kitų ES šalių įmonės. Tai tiesiogiai mažina pramonės
įmonių konkurencingumą rinkoje ir didina produkcijos savikainą.
Priemonės tikslas – skatinti įmones didinti atsinaujinančių energijos
išteklių vartojimą, finansuojant atsinaujinančius energijos išteklius

148
Jurbarko rajono savivaldybės investicijų pritraukimo galimybių studija, 2014

mln. Lt.

naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimą, naujų efektyvesnio
panaudojimo technologijų kūrimą ir diegimą pramonės įmonėse,
siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti,
sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms
ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.
Tinkami pareiškėjai: MVĮ ir didelės pramonės įmonės. (besivystantis
ir pažengęs verslas). Partneriai: nėra.
Finansuotinos veiklos: investicinė pagalba atsinaujinančių išteklių
energijos gamybai skatinti teikiama tik naujiems įrenginiams. Įrenginiui
pradėjus veikti, pagalba neteikiama ir neišmokama, ir pagalba
nepriklauso nuo produkcijos.Atsinaujinantys energijos ištekliai
suprantami kaip tokie atsinaujinantys neiškastiniai energijos šaltiniai:
vėjas, saulė, aeroterminiai, geoterminiai ir hidroterminiai ir vandenynų
energijos ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė, sąvartynų dujos,
nuotekų perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos.
Tinkamos išlaidos:tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos
investicinės išlaidos, būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai
skatinti. Jos nustatomos taip (BBIR Nr.651/2014 41 str.6 punktas):
a) jeigu investicijų į atsinaujinančių išteklių energijos gamybą išlaidų
dalį visose investicinėse išlaidose galima
lengvai nustatyti kaip atskirą investiciją, pavyzdžiui, kaip jau esamų
įrenginių papildomą dalį, ši su atsinaujinančių išteklių energija susijusių
išlaidų dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos;
b) jeigu investicijų į atsinaujinančių išteklių energijos gamybą išlaidų
dalį galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai
naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be
pagalbos, šis abiejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su
atsinaujinančiąja energija susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas
finansuoti išlaidas;
c) tam tikrų mažos galios įrenginių atveju, kai mažiau aplinkai naudingų
investicijų negalima nustatyti, kadangi nėra riboto dydžio įrenginių,
bendros investicinės išlaidos siekiant užtikrinti aukštesnį aplinkos
apsaugos lygį yra tinkamos finansuoti išlaidos.
Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio
užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti.
Paramos dydis: iki 3 mln. Lt
Intensyvumas:
Didelėms įmonėms:
1) iki 60 % (45 %+ 15%) tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tinkamos
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finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal BBIR
41 str. 6 dalies a arba b punktą;
2) iki 45 % (30 %+ 15%) tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tinkamos
finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal BBIR
41 str. 6 dalies c punktą.
Vidutinėms įmonėms:
1) iki 70 % (45 %+ 15%+10%) tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu
tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal BBIR 41 str. 6
dalies a arba b punktą;
2) iki 55 % (30 %+ 15%+10%) tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu
tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal BBIR 41 str. 6
dalies c punktą.
Labai mažoms ir mažomsįmonėms:
1) iki 80 % (45 %+ 15%+20%) tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu
tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal BBIR 41 str. 6
dalies a arba b punktą;
2) iki 65 % (30 %+ 15%+20%) tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu
tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal BBIR 41 str. 6
dalies c punktą.
Projekto trukmė –36 mėn.
Projektų atrankos būdas: projektų konkursas

Kogeneracija
pramonei LT
Priemonės biudžetas11,98 mln. Lt.

Pagrindinė problema – Lietuvos pramonės įmonių energijos
suvartojimo intensyvumas dvigubai didesnis negu ES-27 vidurkis.
Pramonės įmonės produkcijos gamybai sunaudoja žymiai daugiau
energijos negu kitų ES šalių įmonės. Tai tiesiogiai mažina pramonės
įmonių konkurencingumą rinkoje ir didina produkcijos savikainą.
Priemonės tikslas – skatinti pramonės įmonių produkcijos gamyboje
intensyviau išnaudojant kogeneracinių (bendro proceso metu
gaminančių ir šilumą ir elektrą, kurių savikaina dėl to tampa iki 30 proc.
mažesnė) jėgainių teikiamus pranašumus, įgalinančius mažinti
produkcijos energetinį intensyvumą.
Tinkami pareiškėjai: MVĮ ir didelės pramonės įmonės (besivystantis ir
pažengęs verslas). Partneriai: nėra.
Finansuotinos veiklos: investicinė pagalba didelio naudingumo
kogeneracijai (papildomos įrangos, kurios reikia, kad būtų padidintas
kogeneracinės jėgainės energetinis naudingumas, kai esamas įrenginys
jau atitinka didelio naudingumo ribą, diegimas).
Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicijų į įrangą,

150
Jurbarko rajono savivaldybės investicijų pritraukimo galimybių studija, 2014

kurios reikia, kad įrenginys veiktų kaip didelio naudingumo
kogeneracijos įrenginys, palyginti su to paties pajėgumo įprastais
elektros energijos ar šilumos gamybos įrenginiais, išlaidos arba
papildomos investicijų, kad būtų padidintas naudingumas, kai esamas
įrenginys jau atitinka didelio naudingumo ribą, išlaidos.
Sąlygos: investicinė pagalba teikiama tik naujiems arba atnaujintiems
įrenginiams.
Šia priemone gali pasinaudoti įmonės, siekiant naudoti vienu metu
generuojamą elektrą ir šilumos energiją pačių įmonių vidiniams
poreikiams tenkinti, sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms
pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.
Tinkamos išlaidos: investicijų į papildomą įrangą, kurios reikia, kad
įrenginys veiktų kaip didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys,
išlaidos arba kad būtų padidintas naudingumas, kai esamas įrenginys jau
atitinka didelio naudingumo ribą.
Paramos dydis: iki 1 mln. Lt
Intensyvumas: 45 % didelėms įmonėms;
55% vidutinėms įmonėms;
65% labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Projekto trukmė – 36 mėn.
Projektų atrankos būdas: projektų konkursas

Pramonės įmonių
energetinis
efektyvumas LT
Priemonės biudžetas- 15
mln. Lt.

Pagrindinė problema – Lietuvos pramonės įmonių, siekiančių didinti
energijos vartojimo efektyvumą ir norinčių investuoti į įrangą bei
tinkamų technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose,
ribota prieiga prie finansinių šaltinių.
Priemonės tikslas – palengvinti pramonės įmonių, grąžinančių finansų
įstaigoms paskolas ar vykdančios finansinės nuomos (lizingo) sutarties
nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą, taip didinant pramonės
įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimo
intensyvumą.
Tinkami pareiškėjai: pramonės įmonės.
Remiamos veiklos:
Garantuotų ir negarantuotų paskolų, skirtų įrangos ir technologijų
(technologinių sprendimų), įgalinančių didinti įmonių energijos
vartojimo efektyvumą, diegimui, palūkanų kompensavimas pramonės
įmonėms.
Palūkanų, mokamų pagal garantuotų ir negarantuotų finansinės
nuomos (lizingo) sutartis, skirtų įrangos ir technologijų (technologinių
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sprendimų), įgalinančių didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą,
diegimui, palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms.
Paramos dydis: gautos garantuotos arba negarantuotos paskolos arba
nuomos (lizingo) sutarties kompensuotos vienai įmonei palūkanos
negali viršyti 690 000 Lt per 3 fiskalinius metus.
Intensyvumas: kompensuojama 100% sumokėtų palūkanų per
nustatytą laikotarpį.
Projekto trukmė:
Investicinės garantuotos paskolos ar finansinės nuomos (lizingo)
sutarties palūkanos pramonės įmonėms iš dalies kompensuojamos, jei
palūkanos buvo sumokėtos INVEGOS garantijos galiojimo laikotarpiu,
bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius nuo garantijos išdavimo dienos.
Investicinės negarantuotos paskolos ar finansinės nuomos (lizingo)
sutarties palūkanos pramonės įmonėms iš dalies kompensuojamos, jei
palūkanos buvo sumokėtos ne vėliau kaip per 60 mėnesių nuo paskolos
sutarties pasirašymo dienos.
Projektų atrankos būdas: tęstinė atranka (atsakinga INVEGA).
*BBIR- Bendrasis bendrosios išimties reglamentas, ES valstybės pagalbos politika. Tai Europos Komisijos dokumentas, kuriuo siekiama supaprastinti valstybės
pagalbą ir padaryti ją tikslingesne, siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Leidimas iš karto skirti 26 rūšių pagalbos priemones, kad valstybės narės
galėtų sutaupyti laiko skirdamos valstybės pagalbą.
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6.2.4. Kultūros ir gamtos paveldo priemonės
Lentelė 31. 5 VP prioritetas aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
Investicinis prioritetas

Konkretus uždavinys

5.4. investicinis
prioritetas „Kultūros ir
gamtos paveldo
apsauga, propagavimas
ir vystymas“

5.4.1. konkretus
uždavinys „Padidinti
kultūros ir gamtos
paveldo aktualumą,
lankomumą ir
žinomumą, visuomenės
informuotumą apie juos
supančią aplinką“

Finansavimo
priemonės

Savivaldybes
jungiančių turizmo
trasų ir turizmo
maršrutų
informacinės
infrastruktūros plėtra
Priemonės biudžetas20 mln. Lt.

Esminė informacija
Pagrindinė problema: informacinės ir ženklinimo infrastruktūros
trūkumas turi neigiamos įtakos gamtos ir kultūros paveldo objektų,
turizmo maršrutų ir trasų žinomumui ir patrauklumui, lankytojų bei
turistų pasitenkinimui kelione. Informacinė infrastruktūra planuojama
įrengti savivaldybes jungiančiose turizmo trasose ir turizmo maršrutuose
(regioninės reikšmės maršrutai). Savivaldybės, patenkančios į
nacionalinius turizmo maršrutus, taip pat galės įrengti informacinę
infrastruktūrą nacionaliniuose turizmo maršrutuose.
Priemonės tikslas – įrengti turizmo informacinę infrastruktūrą ir
užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir
trasose esančias lankytinas vietas.
Tinkami pareiškėjai: savivaldybių administracijos. Galimi partneriai –
valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys,
kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina valstybės ar
savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Finansuotinos veiklos:
Ženklų (išskyrus didžiųjų informacinių ženklų prie svarbiausių turizmo
objektų), nuorodų, informacinių stendų ir kitos informacinės
infrastruktūros projektavimas, gamyba, įrengimas.
Tinkamos išlaidos:
1.Materialios investicijos (išskyrus pastatų ir transporto priemonių
įsigijimą);
2.Statinių projektavimo išlaidos;
3.Projektui įgyvendinti būtinų perkamų paslaugų įsigijimo išlaidos;
4.Išlaidos, tiesiogiai atsirandančios dėl paramos skyrimo sutarties
reikalavimų: turto, kuriam įsigyti skiriama parama, draudimo išlaidos (tik
projekto įgyvendinimo laikotarpiu); projekto viešinimo išlaidos;
pridėtinės išlaidos.
Paramos dydis: mažiausias – 0,09 mln. Lt; didžiausias – 2 mln. Lt
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 85 proc.
Projekto trukmė – 24 mėn.
Projektų atrankos būdas: regionų projektų planavimas.
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Prioritetinių turizmo
plėtros regionų erinkodara
Priemonės biudžetas70,95 mln. Lt.

Pagrindinė problema – nepakankamai išnaudojamos turizmo erinkodaros galimybės siekiant pritraukti turistus ir teikti jiems reikalingas
paslaugas internete. E-rinkodara apimtų bet kurias rinkodaros veiklas,
įgyvendinamas naudojant informacines ir ryšių technologijas.
Priemonės tikslas – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų
lankomumą
ir žinomumą e-rinkodaros priemonėmis.
Tinkami pareiškėjai:
1.Savivaldybių, patenkančių į prioritetinius turizmo plėtros regionus*,
administracijos;
2.Asocijuotos verslo struktūros, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmai. Galimi partneriai – valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos,
viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas
įgyvendina valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Finansuotinos veiklos: e-rinkodara, skirta viešųjų kultūros ir gamtos
paveldo objektų lankomumui ir žinomumui didinti (rinkodara internete,
rinkodara naudojant mobiliąsias technologijas, reklama el. paštu, reklama
televizijoje ir pan.) (pagal šią veiklą planuojami tik į prioritetinius
turizmo plėtros regionus patenkančių savivaldybių projektai).
Tinkamos išlaidos:
1. Projektą vykdančių ir administruojančių darbuotojų darbo užmokesčio
ir komandiruočių išlaidos arba jų dalis;
2. Projektui įgyvendinti būtinų perkamų paslaugų (pavyzdžiui, vertimo,
projektavimo, transportavimo, transliavimo) įsigijimo išlaidos;
3. Nematerialus turtas;
4. Išlaidos, tiesiogiai atsirandančios dėl paramos skyrimo sutarties
reikalavimų: turto, kuriam įsigyti skiriama parama, draudimo išlaidos (tik
projekto įgyvendinimo laikotarpiu);
projekto viešinimo išlaidos;
pridėtinės išlaidos.
Paramos dydis: mažiausias – 0,1 mln. Lt; didžiausias – 1 mln. Lt
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas – iki 85 proc.
Projekto trukmė– 24 mėn.
Projektų atrankos būdas: projektų konkursas

*Jurbarko rajonas patenka į prioritetinių turizmo plėtros regionų sąrašą (ŪM parengta Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 238)
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To paties prioriteto dar vienos priemonės „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo
ženklinimo infrastruktūros plėtra“ pareiškėju gali būti tik valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos. Galimi
partneriai – valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas
įgyvendina valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga .
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6.2.5. Žmogiškųjų išteklių priemonės
Lentelė 32. 9 VP prioritetas visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
Investicinis
prioritetas
9.4. Vienodų
galimybių formaliai,
neformaliai ir
savarankiškai mokytis
visą gyvenimą
suteikimas visoms
amžiaus grupėms,
darbuotojų žinių,
įgūdžių ir
kompetencijos
ugdymas ir lanksčių
mokymosi būdų, be
kita ko pasitelkiant
profesinį mokymą ir
įgytos kompetencijos
pripažinimą,
skatinimas

Konkretus uždavinys

Finansavimo
priemonės

9.4.3. Didinti dirbančių
žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą

Kompetencijų
vaučeris
Priemonės biudžetas 216,98 mln. Lt

Žmogiškieji ištekliai
invest LT+

Esminė informacija
Pagrindinė problema – kintanti ekonomika ir nuolat atsinaujinančios
technologijos sudaro tokias sąlygas, kad retas darbuotojas gali išsiversti
vien tik su kadaise įgyta kvalifikacija, jos netobulindamas ir
neatnaujindamas žinių bei įgūdžių.
Priemonės tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio
palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito
ūkio sektoriaus veiklas, sukuriant ir įdiegiant vaučerių sistemą.
Tinkami pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys ir valstybės bei
savivaldybės valdomos bendrovės, prioritetą teikiant labai mažoms,
mažoms ir vidutinėms įmonėms. Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos: bendrieji ir specialieji mokymai įmonėms, taikant
„kompetencijų vaučerio“ sistemą.
Tinkamos išlaidos: mokymų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotąsias
sumas.
Paramos dydis: iki 10.000 Lt. (vienam darbuotojui). Kompetencijų
vaučerio dydis priklausys nuo:
1)mokymų pobūdžio (bendrieji ar specialieji mokymai);
2)įmonės dydžio;
3)fiksuoto įkainio arba fiksuotos sumos dydžio. Dydis bus nustatytas iš
istorinių duomenų arba ESTEP* atlikto tyrimo.
Intensyvumas: iki 50 proc.
+ 10 proc. vidutinėms įmonėms;
+ 20 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Projekto trukmė – 12 mėn.
Finansavimo forma: negrąžintina subsidija – priemonė įgyvendinama
visuotinės dotacijos būdu (fiksuoti įkainiai, fiksuota suma).
Projektų atrankos būdas: tęstinė atranka. Atsakinga įstaiga – INVEGA.
Pagrindinė problema – siekiant paskatinti tiesioginių užsienio investicijų
pritraukimą į Lietuvą ir padidinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie
rinkos poreikių, būtina parama investuotojams žmogiškųjų išteklių
tobulinimui.
Priemonės tikslas – suteikti naujas įmones steigiantiems ir jau
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Priemonės biudžetas 40 mln. Lt

vykdantiems veiklą užsienio investuotojams galimybę finansuoti
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
Tinkami pareiškėjai: užsienio investuotojai (įmonės) arba užsienio įmonių
filialai. Partneriai – nėra.
Finansuotinos veiklos: užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos
Respublikos teritorijoje į gamybą ir paslaugas, darbuotojų mokymas ir
kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis
kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius
įgūdžius), įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
Tinkamos išlaidos:
1) Projektą vykdančių asmenų darbo užmokestis, jei pareiškėjas pats vykdo
mokymo veiklas, nepirkdamas paslaugų;
2) Mokymo paslaugų pirkimo išlaidos;
3) Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas.
Paramos dydis: projektui iki 2 mln. Lt.; vienam darbuotojui iki 15.000 Lt.
Intensyvumas: iki 50 proc.
+ 10 proc. vidutinėms įmonėms;
+ 20 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Projekto trukmė – 36 mėn.
Projektų atrankos būdas - tęstinė atranka.
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Pameistrystė
Priemonės biudžetas 38 mln. Lt

Inopraktika
(inomokymai)
Priemonės biudžetas 5 mln. Lt.

Pagrindinė problema: kintanti ekonomika ir nuolat atsinaujinančios
technologijos sudaro tokias sąlygas, kad retas darbuotojas gali išsiversti
vien tik su kadaise įgyta kvalifikacija, jos netobulindamas ir
neatnaujindamas žinių bei įgūdžių.
Priemonės tikslas –užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio
palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito
ūkio sektoriaus veiklas. Todėl planuojama remti mokymus, vykstančius
pameistrystės būdu.
Tinkami pareiškėjai: juridiniai privatūs ir viešieji asmenys. Partneriai –
mokymo įstaigos.
Finansuotina veikla – veikla, skirta remti įmonių mokymus, vykstančius
pameistrystės būdu,prioritetą teikiant MVĮ. Prioritetas – regioninės
dimensijos užtikrinimas.
Tinkamos išlaidos: mokymų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotąsias
sumas arba fiksuotąjį įkainį (už mokymo valandą). Dydis bus nustatytas iš
istorinių duomenų arba ESTEP atliekamo tyrimo.
Paramos dydis: iki 20.000 Lt. (vienam darbuotojui). Priklausys nuo
fiksuoto įkainio arba fiksuotos sumos dydžio. Dydis bus nustatytas iš
istorinių duomenų arba tyrimo.
Intensyvumas: iki 50 proc. Intensyvumas gali būti padidintas 10 proc.
punktų, jei pagalba teikiama vidutinėms įmonėms ir 20 proc. punktų, jei
pagalba teikiama labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Projekto trukmė – 24 mėn.
Projektų atrankos būdas: projektų konkursas.
Pagrindinė problema – kintanti ekonomika ir nuolat atsinaujinančios
technologijos sąlygoja didelį darbuotojų, mokančių dirbti su naujomis
technologijomis, poreikį.
Priemonės tikslas – padidinti šalies įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su
naujomis technologijomis, sudarant galimybes įgyti reikiamų įgūdžių
užsienio MTEPI centruose.
Tinkami pareiškėjai: įmonės, vykdančios MTEPI** veiklas. Partneriai –
nėra.
Finansuotinos veiklos: įmonių, vykdančių MTEPI veiklas, darbuotojų
mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI
centruose/įmonėse. Viena iš sąlygų – užsienio MTEPI centro/įmonės
kvietimas. Parama teikiama iki 6 mėn. praktiniams mokymams.
Tinkamos išlaidos:
Kelionės išlaidos;
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Išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims;
Įrankių ir įrenginių nusidėvėjimo išlaidos;
MVĮ – išlaidos apmokomiems asmenims už valandas, kurias jie dalyvauja
mokyme.
Paramos dydis: nuo 10.000 iki 50.000 Lt. (vienam darbuotojui).
Intensyvumas: iki 50 proc.
+ 10 proc. vidutinėms įmonėms;
+ 20 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Projekto trukmė – 6 mėn.
Projektų atrankos būdas - tęstinė atranka.

Mokymai LT
Priemonės biudžetas 30 mln. Lt.

Pagrindinė problema – kintanti ekonomika ir nuolat atsinaujinančios
technologijos sudaro tokias sąlygas, kad retas darbuotojas gali išsiversti
vien tik su kadaise įgyta kvalifikacija, jos netobulindamas ir
neatnaujindamas žinių bei įgūdžių. Dėl ribotų finansinių išteklių įmonės
dažniausiai neturi galimybės skirti finansavimo aukščiausios
kompetencijos, tarptautinio lygio lektorių samdymui specializuotiems
mokymams. Norint padidinti įmonių darbuotojų konkurencingumą, būtina
sudaryti įmonėms galimybes dalyvauti specializuotuose mokymo
renginiuose, kuriuose mokytų aukščiausios kvalifikacijos lektoriai bei
tarptautinio lygio ekspertai.
Priemonės tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio
palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito
ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti
aukščiausios kokybės specializuotus mokymus. Tinkami pareiškėjai: 1)
Asocijuotos verslo struktūros; 2) Pramonės, prekybos ir amatų rūmai; 3)
Klasterio koordinatorius (galutiniai naudos gavėjai – įmonės). Partneriai –
nėra.
Finansuotinos veiklos: specialiųjų mokymų įmonėms teikimas. Tinkamos
išlaidos:
a) projektą vykdančių asmenų darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio
įsipareigojimų išlaidos (įmonių išlaidos);
b) darbo užmokestis projekto dalyviams (įskaitant projekto dalyvius, kurie
nėra projekto vykdytojo darbuotojai) bei išlaidos su darbo santykiais
susijusiems darbdavio įsipareigojimams (įmonių išlaidos);
c) specialiesiems mokymams reikalingų patalpų nuoma (įmonių išlaidos);
d) specialiesiems mokymams reikalingų baldų nuoma (įmonių išlaidos);
e) tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti būtinų mokymo ir ugdymo
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priemonių bei kito trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui
priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius, pirkimo išlaidos (įmonių išlaidos);
f) kitų su projekto veiklomis susijusių paslaugų, įskaitant mokymų
organizavimo paslaugas, ekspertų keliones, pirkimas. Apgyvendinimo
išlaidos neįtraukiamos, išskyrus būtinas mokytojų, kurie yra neįgalūs,
apgyvendinimo išlaidas.
h) projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos (ir susijusių
darbdavio įsipareigojimų išlaidos) už laiką, dirbtą administruojant projektą
(pareiškėjo išlaidos);
e) viešinimo išlaidos (pareiškėjo išlaidos).
h) ir e) punktuose nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10
procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.
Paramos dydis: didžiausias projekto dydis – iki 2 mln. Lt.
Intensyvumas: pareiškėjui – iki 100 proc. (projekto administravimo
išlaidoms); galutiniam naudos gavėjui – įmonei – iki 50 proc. + 10 proc.
vidutinėms įmonėms;
+ 20 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Projekto trukmė – 12 mėn. Projektų atrankos būdas: projektų
konkursas.
* Vertinimo paslaugas teikianti VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ (ESTEP)
** Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos (MTEPI)

To

paties

prioriteto

dar

vienos

priemonės

„Žmogiškųjų

išteklių

stebėsenos,

prognozavimo

ir

plėtros

mechanizmai“ pareiškėjais gali būti tik Ūkio ministerija, Žmogiškųjų išteklių skyrius. Projektų atrankos būdas - valstybės projektų
planavimas.
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7. JURBARKO RAJONO SSGG ANALIZĖ
Šioje dalyje pateikiama Jurbarko rajono stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.
Lentelė 33. SSGG analizėStipr
STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

Geografinė aplinka
 Strategiškai patogi rajono geografinė padėtis –
Jurbarko rajonas įsikūręs prie Nemuno upės, Kauno Klaipėdos plento;
 Rajono pakraščiu apie 70 kilometrų teka didžiausia
Lietuvos upė Nemunas, kurio potencialą galima
išnaudoti vandens transporto ir turizmo vystymui;
 Rajono kraštovaizdis ir gamtinis turtas (Panemunės
regioninis parkas, ežerai, upės, miškai) užtikrina
pakankamą rekreacinį potencialą;
 Jurbarko rajonas turtingas gamtiniais ištekliais - rajone
veikia keturi dideli smėlio ir žvyro karjerai;
 Geografinė rajono padėtis palanki turizmo vystymui,
nes per rajoną keliauja tranzitiniai turistų srautai.
Susisiekimo sistema
 Jurbarko rajoną juosia 5 krašto keliai, kurie sudaro
pakankamą transporto infrastruktūrą;
 Rajone yra išvystytas automobilių kelių tinklas,
didžioji dalis kelių yra asfaltuoti;
 Rajone patogus susisiekimas automobiliu, plėtojamas
susisiekimas visuomeniniu transportu.
 Rajonu driekiasi vienas įdomiausių ir vaizdingiausių
turizmo bei kraštovaizdžio požiūriu Lietuvos kelių valstybinis kelias Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda
(Valdovų kelias);
Ekonominė situacija
 Jurbarko rajone, kaip ir Tauragės apskrityje
sukuriamas BVP nuolat auga;
 Rajone, kaip ir šalyje, vyrauja mažos ir vidutinio
dydžio įmonės, labiausiai išvystytas paslaugų
sektorius.
 Nusistovėję infrastruktūriniai, socialiniai, ekonominiai
ryšiai su Tauragės, Kauno ir Marijampolės rajonais,
taip pat su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi.
Socialinė demografinė aplinka
 Jurbarko rajono socialinė-demografinė aplinka
atspindi šalies tendencijas ir yra priklausoma nuo
Lietuvos ir regiono ekonominės padėties.
Turizmo ištekliai
 Jurbarko rajonas pasižymi ypač gražiu kraštovaizdžiu
– Nemuno žemumos, Panemunės kalvos, piliakalniai,
ežerai, ąžuolynai;

Geografinė aplinka
 Jurbarko rajonas dėl savo geografinės padėties yra
neigiamai veikiamas didelės šalies didžiųjų miestų
konkurencijos;
 Rajono gamtiniai ištekliai nepakankami žemės ūkio ar
pramonės vystymui;
 Rajonas pasiekiamas valstybiniu ir krašto keliais,
tačiau nepakankamai išplėtotos kitos transporto rūšys.
Susisiekimo sistema
 Rajone neišvystyta geležinkelio infrastruktūra,
susisiekimas galimas tik autotransportu;
 Neišvystyta ir nepanaudojama vandens susisiekimo
sistema;
 Rajone nepakankamai išvystytas visuomeninis
transportas, viešojo transporto infrastruktūra bei
technika yra pasenusi;
 Nemaža dalis rajono kelių yra žvyrkeliai, Jurbarko
mieste trūksta aplinkkelių;
 Neišvystyta dviračių infrastruktūra, veikia tik
pagrindinės trasos;
 Nepakankamai išvystyta turizmo infrastruktūra trūksta automobilių stovėjimo aikštelių, eismo
reguliavimą ir saugumą užtikrinančių priemonių;
Ekonominė situacija
 Nėra pajėgių pramonės centrų, stambių įmonių,
vyrauja smulkus verslas;
 Jurbarko rajonas – vienas mažiausiai investicijų
pritraukiantis Lietuvos rajonas, sukuriantis mažiausią
šalies BVP dalį;
 Materialinės įmonių investicijos vienam gyventojui
Jurbarko rajone mažesnės už šalies vidurkį;
 Tiesioginės užsienio investicijos tenkančios vienam
gyventojui (TUI) taip pat mažesnės nei šalies vidurkis;
 Neefektyvus
savivaldybei
priklausančio
turto
valdymas – nenaudojamų pastatų vidurkis didesnis nei
šalies.
Socialinė demografinė aplinka
 Senėjanti visuomenė, neigiamas gyventojų prieaugis
bei didėjanti emigracija sąlygoja gyventojų skaičiaus
mažėjimą;
 Jurbarke nedarbo lygis net 5,5 proc. aukštesnis,
lyginant su šalies vidurkiu;
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 Rajono teritorijoje yra didžioji dalis Panemunių
regioninio parko, kuriame gausu lankytinų gamtos ir
kultūros paveldo objektų;
 Jurbarko rajono kultūros ir istorijos paveldo objektai
(pilys, dvarai, bažnyčios) svarbūs ne tik rajono, bet ir
Lietuvos mastu.
 Rajonu tęsiasi nacionalinės svarbos vandens turizmo
trasa - Nemuno vandens kelias, kurioje Jurbarko
miestas užima ypatingą vietą, Jurbarke ir
Smalininkuose yra laivybos paveldo objektų;
 Rajoną kerta nacionalinės svarbos Nemuno dviračių
turistinė trasa;
 Veikia Jurbarko turizmo ir verslo informacinis centras,
teikiantis paslaugas rajono svečiams ir turistams.
Investicijų aplinka
 Jurbarko savivaldybėje yra daug neišnaudotų gamtos
ir kultūros paveldo objektų, didinančių rajono
patrauklumą;
 Savivaldybėje yra nemažai vertingų sklypų, kuriuose
gali būti sukurta turizmo ar rekreacinė infrastruktūra;
 Savivaldybė turi nemažai nenaudojamų objektų,
tinkamų verslui ir antrinėms turizmo paslaugoms
vystyti;
 Veikia Jurbarko turizmo ir verslo informacinis centras,
teikiantis paslaugas verslo vystymo klausimais.

 Dėl didėjančio nedarbo bei menkų užimtumo
galimybių didėja darbingo amžiaus gyventojų
emigracija;
 Rajono gyventojų išsilavinimo lygis žemesnis nei
šalies vidurkio, nėra mokslo įstaigų, rengiančių
specialistus;
 Santykinai didesnis nei vidutiniškai šalyje gyventojų
užimtumas žemės ūkio sektoriuje mažina Jurbarko
rajono sukuriamą bendrąją pridėtinę vertę;
 Mažėjantis demografinis potencialas Jurbarko rajone
mažina galimybes pritraukti investuotojus bei stabdo
rajono ekonomikos augimą.
Turizmo ištekliai
 Rajone nepakankamai išvystytas pėsčiųjų ir dviračių
takų tinklas, yra sudėtinga dviračiu pasiekti lankytinus
objektus, neužtikrinamas dviratininkų saugumas;
 Ne visi turizmo traukos objektai sutvarkyti ir paruošti
naudojimui turistiniais tikslais;
 Nevystomas vandens turizmas, nepanaudojami turimi
ištekliai ir paveldo objektai;
 Antriniai turizmo ištekliai – pramogų, apgyvendinimo,
maitinimo, laisvalaikio, kultūros ir sporto įstaigos nepakankamai išplėtoti;
 Nėra veikiančio kempingo automobilių turistams,
norintiems rajone apsistoti ilgesnį laiką;
 Nėra organizuojama renginių, skatinančių turizmo
plėtrą ir informacijos sklaidą apie lankytinus objektus.
Investicijų aplinka
 Žemesni nei šalies vidutiniai ekonominiai bei
demografiniai rodikliai rodo, kad rajono investicinė
aplinka nepalanki verslo vystymui;
 Objektai neparengti investicijoms – nepakeista žemės
paskirtis, nesutvarkyti nuosavybės dokumentai;
 Galimuose investiciniuose objektuose neišplėtota
inžinerinė infrastruktūra ir komunikacijos, kas mažina
šių objektų patrauklumą;
 Riboti savivaldybės ištekliai bei nevystoma miestų ir
turizmo infrastruktūra stabdo privačių ir užsienio
investicijų pritraukimą.

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

Geografinė aplinka
 Jurbarko rajono geografinė aplinka, gamtiniai ištekliai
(Nemunas, Panemunė, piliakalniai, ežerai, ąžuolynai)
puikiai tinkama turizmo kaip prioritetinio sektoriaus
vystymui;
 Nemuno upė suteikia puikias sąlygas vandens
transporto ir vandens turizmo vystymui;
 Rajono žvyro karjerų modernizacija gali paskatinti
verslą, o tinkama rekultivacija gali sukurti puikias
rekreacines teritorijas;
 Būtina sulaikyti tranzitinį turistų srautą, vykstantį iš
Kauno į Klaipėdą, sudarant sąlygas apsistoti, aplankyti
vertingus objektus, pailsėti.

Geografinė aplinka
 Neprižiūrima aplinka, apleisti gamtos paveldo
objektai, nevystomos rekreacinės zonos smarkiai
sumažina rajono patrauklumą;
 Netinkamai
prižiūrimos
Nemuno
pakrantės,
netvarkoma upės vaga gali apgadinti ar sunaikinti
gamtos ir paveldo objektus.
Susisiekimo sistema
 Nevystoma transporto infrastruktūra gali tapti viena iš
problemų, stabdančių rajono ekonominę plėtrą.
 Nesutvarkyta turizmo infrastruktūra mažina turizmo
srautus;
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Susisiekimo sistema
 Numatoma nauja geležinkelio linijos Pilviškiai Tauragė trasa labai pagerintų susisiekimą su Jurbarko
rajonu;
 Atnaujinta viešojo transporto infrastruktūra ir
technika, optimizuoti maršrutai padidintų viešojo
transporto patrauklumą;
 Sutvarkyta transporto infrastruktūra (automobilių
aikštelės, miestelių gatvės, degalinės, poilsio aikštelės)
padidintų objektų lankomumą;
 Išvystyta
dviračių
infrastruktūra,
užtikrintas
dviratininkų saugumas, galimybė aplankyti miestelius
ir paveldo objektus labai padidintų turistų srautus.
 Vietinis aerodromas sudarytų sąlygas pasiekti rajoną
privačiu oro transportu ir prisidėtų prie turizmo
vystymo.
Ekonominė situacija
 Jurbarko rajono ekonominį potencialą galima stiprinti
skatinant smulkų ir vidutinį verslą, ypač turizmo
sektoriuje;
 Reikėtų atrinkti prioritetinius objektus, tinkamiausius
verslo ir turizmo plėtrai, rasti būdų pagerinti jose
inžinerinę infrastruktūrą;
 Viešosios turizmo infrastruktūros plėtojimas skatintų
privataus sektoriaus investicijas į turizmo paslaugų
teikimo infrastruktūrą.
 Vykdyti miestų, miestelių visuomeninių pastatų
modernizavimo programą, mažinant savivaldybės
išlaidas energijai;
 Ilgalaikių programų ir strategijų sudarymas padėtų
planingai vystyti verslą ir pasiekti geresnių
ekonominių rodiklių.
Socialinė demografinė aplinka
 Vykdyti
miestų,
miestelių
daugiabučių
modernizavimo
programą,
sukuriant
geresnes
gyvenimo sąlygas;
 Aktyviau vykdyti verslumo populiarinimo veiklą
visuomenėje bei formuoti palankų požiūrį į verslą ir
verslininkus.
 Skatinti jaunimo verslumą mokyklose ir popamokinėje
veikloje (organizuoti verslumo konkursus, susitikimus
su žymiais žmonėmis, mokyklose kurti imitacines
verslo įmones ir pan.).
 Skatinti žemės ūkio sektoriuje dirbančių gyventojų
perorientavimą prie alternatyvios veiklos - vystyti
kaimo turizmo sodybų ar paslaugų sektoriaus
vystymą;
 Šviesti ir informuoti rajono gyventojus, skatinti vystyti
turizmo paslaugas, įkurti kvalifikacijos kėlimo centrą.
Turizmo ištekliai
 Išnaudoti vertingiausias turistiniu požiūriu rajono
teritorijas, skatinti jose turistinių maršrutų bei turizmo
infrastruktūros plėtrą;

Ekonominė situacija
 Jurbarko rajono ekonominė situacija labai priklausoma
nuo šalies ir regiono ekonomikos, todėl blogėjant
regiono rodikliams, blogės ir rajono padėtis;
 Savivaldybės finansiniai ištekliai labai riboti, todėl
infrastruktūros vystymas be papildomų investicijų yra
neįmanomas;
 Nesudarius sąlygų smulkaus ir vidutinio verslo
augimui, rajono ekonominė situacija gali dar
pablogėti.
Socialinė demografinė aplinka
 Nevystant gyventojų verslumo, darbingo amžiaus
žmonių emigracija tik didės;
 Nevystant gyvenamųjų pastatų modernizavimo
programų, gyvenviečių patrauklumas dėl didelių
išlaidų būstui tik mažės;
 Nevystant turizmo ir neskatinant alternatyvių verslo
rūšių, didės gyventojų socialinė atskirtis.
Turizmo ištekliai
 Neprižiūrimi gamtos ir kultūros paveldo objektai
nyksta (kaip Belvederio dvaro rūmai), gali būti
negrąžinamai prarastas nacionalinis paveldas ir turtas;
 Nevystoma turizmo infrastruktūra mažina rajono
miestelių patrauklumą, formuoja neigiamą įvaizdį;
 Neišnaudojamas Nemuno potencialas stabdo vandens
turizmo vystymą ne tik rajono, bet Lietuvos mastu.
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 Kurti rekreacines teritorijas ir pramogas jose, skatinant
ne tik pažintinį, bet ir poilsinį turizmą;
 Įkurti kempingą, sudaryti sąlygas tranzitiniams
turistams apsistoti rajone;
 Parengti lankytinus objektus ir turistinę infrastruktūrą
(automobilių aikšteles, informacinius stendus,
privažiavimus) objektų lankymui;
 Skatinti antrinių turizmo išteklių plėtrą vertingiausiose
turistiniu požiūriu rajono teritorijose, skatinti naujų
turizmo produktų plėtrą rajono centre – Jurbarko
mieste;
 Vystyti turistinį vandens transportą, paruošti
lankytinus objektus, vystyti laivybos infrastruktūrą
(uostus, prieplaukas, krantines);
 Turistinių trasų parengimas ir sujungimas į vieningą
turizmo sistemą;
 Įtraukti Jurbarko rajono turizmo objektus į
nacionalinės svarbos turistinius maršrutus;
 Stiprinti turizmo ir verslo informacinio centro veiklą,
teikti išsamesnę ir platesnę informaciją Europos
mastu, siekiant pritraukti turistų srautus.
Investicijų aplinka
 Atrinkti ir parengti tinkamus objektus investicijoms –
parengti teritorijų planavimo dokumentus, pakeisti
žemės paskirtį, sutvarkyti nuosavybės dokumentus;
 Pasinaudoti galimomis ES finansavimo priemonėmis,
rengti paraiškas ES finansavimui gauti;
 Samdyti kvalifikuotus ekspertus ir/ar konsultacines
įmones,
sprendžiant turizmo ir verslo plėtros
problemas, rengiant paraiškas finansavimui;
 Skleisti informaciją apie investicinius objektus,
siekiant pritraukti privačias investicijas, sukurti
efektyvią paramos verslui sistemą;
 Įsteigti verslo inkubatorių, remti pradedančius
verslininkus, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, padėti
įmonėms, turinčioms gerų verslo idėjų;
 Aktyviau viešinti informaciją apie ES paramą.
Formuoti teigiamą gyventojų ir verslininkų požiūrį į
ES paramą bei aktyviau teikti konkrečią informaciją
apie šios paramos teikiamas konkrečias galimybes ir
jos gavimo sąlygas.
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8. JURBARKO RAJONO INVESTICINIO POTENCIALO VIEŠINIMAS
Siekiant pritraukti investicijas galimybių studijos rengimo metu buvo išskirtos šios
viešinimo priemonės ir veiksmai:


Aktyvus savivaldybės atstovų dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose,
vizituose, specializuotose turizmo ir verslo parodose, investiciniuose forumuose ir
konferencijose, Lietuvoje bei užsienyje pristatant Jurbarko rajono strateginius tikslus ir
investicines galimybes.



Bendradarbiauti su VšĮ “Investuok Lietuva”. Viena iš pagrindinių šios institucijos veiklų
- šalies regionų pristatymas investuotojams bei pagalba savivaldybėms pačioms
komunikuoti savo privalumus, kad užsienio įmonėms neliktų abejonių dėl Lietuvos
regionų potencialo. Galimybių studija turėtų būti pateikta susipažinimui šiai institucijai ir
parengtas tolimesnių veiksmų planas, kuriame būtų numatytas VšĮ „Investuok
Lietuvoje“ indėlis platinant galimybių studijos informaciją susitikimuose su potencialiais
investuotojais, parodose ir verslo misijose.



Bendradarbiauti su konsultacinėmis/teisininkų įmonėmis, kurios aktyviai dirba su
potencialiais investuotojais.



Potencialių investuotojų paieška pasinaudojant lietuvių išeivių bendruomenių pagalba.
Siūloma supažindinti išeivių bendruomenes su Jurbarko rajono privalumais ir
galimybėmis, bendradarbiaujant su bendruomenėmis numatyti priemones dėl investicinių
galimybių viešinimo bendruomenės renginiuose užsienyje.



Savivaldybė kartu su Jurbarko verslo ir turizmo informacijos centru galėtų rengti
kasmetines temines verslo konferencijas Jurbarko rajone, kuriose būtų pakviesti dalyvauti
rajono ir Lietuvos politikai, bendruomenių lyderiai, verslo ir švietimo atstovai,
ekonomistai. Tai stiprintų rajono įvaizdį bei padėtų vietos bendruomenei užmegzti ryšius
su įtakingais verslo ir visuomenės veikėjais.



Per savivaldybės viešųjų ryšių skyrių arba pasitelkiant privačią viešųjų ryšių įmonę
sukurti komunikacijos planą, orientuotą į tikslines grupes (bendruomenės, regioninė bei
nacionalinė žiniasklaida, verslo atstovai ir asociacijos), išgryninti logotipą, šūkį, Jurbarko
rajono privalumus pateikti skirtingoms auditorijoms – aplinkinių miestų gyventojams
(pvz. Kauno) akcentuoti nebrangų nekilnojamąjį turtą, verslui – išvystytą infrastruktūrą,
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Lietuvos žmonėms – Jurbarko rajoną kaip poilsio, gražaus kraštovaizdžio ir istorinių bei
kultūros paveldo kupiną rajoną.
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IŠVADOS

Jurbarko rajonas yra strategiškai patogioje geografinėje padėtyje, prie Nemuno upės, yra
turtingas gamtiniais ištekliais ir turtais, kraštovaizdžiu. Rajoną kerta tranzitiniai turistų srautai,
keliaujantys vienu įdomiausių ir vaizdingiausių turizmo bei kraštovaizdžio požiūriu Lietuvos
kelių - valstybiniu keliu Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda. Visa tai užtikrina pakankamą
turizmo vystymo potencialą. Tačiau dėl savo geografinės padėties rajonas yra neigiamai
veikiamas didelės šalies didžiųjų miestų konkurencijos, o rajono gamtiniai ištekliai nepakankami
žemės ūkio ar pramonės vystymui. Todėl būtina skirti didelį prioritetą turizmo sektoriaus
vystymui - sulaikyti tranzitinį turistų srautą, vykstantį Panemune, Kauno ar Klaipėdos kryptimi,
sudarant sąlygas apsistoti, aplankyti vertingus objektus, pailsėti.
Rajone yra išvystytas automobilių kelių tinklas, didžioji dalis kelių yra asfaltuoti, yra
sudaryta pakankama transporto infrastruktūra. Rajonu driekiasi vienas įdomiausių ir
vaizdingiausių turizmo bei kraštovaizdžio požiūriu Lietuvos kelių - valstybinis kelias KaunasJurbarkas-Šilutė-Klaipėda (Valdovų kelias). Tačiau geležinkelio infrastruktūra rajone nėra
išvystyta, vandens transporto infrastruktūra apleista ir nenaudojama, visuomeninio transporto,
dviračių, bei pėsčiųjų turizmo infrastruktūros išvystytos nepakankamai. Tai stabdo rajono
turizmo plėtrą ir mažina turistų srautus. Todėl šių susisiekimo infrastruktūrinių sistemų
plėtojimas padidintų rajono patrauklumą.
Jurbarko rajone, kaip ir Tauragės apskrityje sukuriamas BVP lėtai, tačiau nuolat auga,
vyrauja mažos ir vidutinio dydžio įmonės, labiausiai išvystytas paslaugų sektorius. Tačiau rajone
nėra pajėgių pramonės centrų, stambių įmonių, čia sukuriama mažiausia šalies BVP dalis, o
tiesioginės užsienio investicijos, materialinės investicijos, gyventojų verslumas turi vienus
mažiausių rodiklių šalyje. Vyrauja paslaugų ir pardavimo verslas, tačiau jis skirtas rajono
gyventojų aptarnavimui ir yra priklausomas nuo rajono ekonominės padėties, nemaža rajono
gyventojų dalis dirba žemės ūkyje. Nesudarius sąlygų smulkaus ir vidutinio verslo augimui,
alternatyvių verslų ugdymui, rajono ekonominė situacija gali dar pablogėti. Būtina skatinti
rajono gyventojų verslumą, siekti pritraukti investicijas, prioritetą teikiant turizmo vystymui.
Būtina gerinti viešąją infrastruktūrą, atrinkti prioritetinius objektus verslo ir turizmo plėtrai,
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parengti objektus antrinėms turizmo paslaugoms vystyti. Verslo inkubatoriaus įkūrimas būtų
tikslingas verslo skatinimui rajone.
Jurbarko rajone nėra tradiciškai vystomų pramonės šakų, nerengiami specialistai,
stambiausia rajono įmonė – statybos bendrovė, kuri darbus vykdo ne Jurbarko rajone. Rajone
išvystyta tik kelių transporto infrastruktūra, tačiau nėra magistralinių kelių, taip pat nėra
galimybės organizuoti logistiką geležinkelio ar vandens transportu, todėl stambių pramonės
įmonių įsikūrimas šiame rajone mažai tikėtinas. Tinkamai parengus infrastruktūrą, tikėtinos
investicijos į pramonės šakas, nereikalaujančias intensyvaus krovinių pervežimo ir kvalifikuotos
darbo jėgos (pvz., trikotažo, žemės ūkio perdirbamosios pramonės). Aukštųjų technologijų
vystymas šiame rajone nėra tikslingas dėl specialistų trūkumo. Tačiau siekiant sulaukti
investicijų, būtina parengti objektus, kuriuose galėtų kurtis pramonės įmonės, sutvarkyti
infrastruktūrą ir skleisti informaciją apie tokias galimybes.
Jurbarko rajono socialinė-demografinė aplinka atspindi šalies tendencijas ir yra
priklausoma nuo Lietuvos ir regiono ekonominės padėties. Senstanti visuomenė, neigiamas
gyventojų prieaugis aukštas nedarbo lygis, žemesnis išsilavinimo lygis, didėjanti emigracija
Jurbarko rajone mažina galimybes pritraukti investuotojus bei stabdo rajono ekonomikos augimą.
Nevystant gyventojų verslumo, darbingo amžiaus žmonių emigracija ir rajono gyventojų
socialinė atskirtis tik didės. Todėl siūloma aktyviau vykdyti verslumo populiarinimo veiklą
visuomenėje bei formuoti palankų požiūrį į verslą ir verslininkus, įkurti kvalifikacijos kėlimo
centrą, skatinti jaunimo verslumą mokyklose ir popamokinėje veikloje. Taip pat reiktų vystyti
gyvenviečių modernizavimo programas, renovuojant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatu,
taip didinant gyvenviečių patrauklumą.
Jurbarko rajone būtina kurti rekreacines teritorijas ir pramogas jose, įkurti kempingą,
parengti lankytinus objektus ir turistinę infrastruktūrą, vystyti laivybos infrastruktūrą, įtraukti
Jurbarko rajono turizmo objektus į nacionalinės svarbos turistinius maršrutus, teikti išsamesnę ir
platesnę informaciją Europos mastu.
Reikia išnaudoti visas galimas finansavimo priemones ir investicijų pritraukimo
galimybes prieinamas savivaldybes. Tam būtina sudaryti projektų planą, numatyti ES
struktūrinių fondų priemones, tinkamas verslo ir turizmo plėtrai, informuoti ir skatinti rajono
verslo įmones, parengti investicinius objektus. Tuo tikslu reikia parengti teritorijų planavimo
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dokumentus, pakeisti žemės paskirtį, sutvarkyti nuosavybės dokumentus, pritraukti kvalifikuotus
ekspertus ir/ar konsultacines įmones, sprendžiant turizmo ir verslo plėtros problemas, rengiant
paraiškas ES projektų finansavimui. Taip pat tikslinga įsteigti verslo inkubatorių, remti
pradedančius verslininkus, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, padėti įmonėms, turinčioms gerų
verslo idėjų, aktyviau viešinti informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą.
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