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Bendroji informacija  
 

Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės 
viešasis juridinis asmuo. Įstaigos savininkė yra valstybė. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (kodas 
188621919, buveinė – Lietuvos Respublika, Vilnius, Gedimino pr. 38 ) (toliau – Įstaigos dalininkas) 
įgyvendina savininko teises ir pareigas.  

Įstaiga įsteigta 1993 m. gruodžio 31 d. kaip ne pelno organizacija Lietuvos investicijų agentūra. 2010 m. 
vasario 9 d. įregistruota kaip viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“, įmonės kodas 124013427, jos buveinės 
adresas: Jogailos g. 4, Verslo centras 2000, B korpusas, 2 a., 01116 Vilnius, Lietuva. 

Įstaigos veiklos tikslas – pritraukti į Lietuvos Respublikos pramonės ir paslaugų sektorius tiesiogines 
užsienio investicijas, ypač kuriančias didelę pridėtinę vertę. 

Įstaigos veiklos sritys: 

• Tiesioginių užsienio investicijų skatinimas; 

• Pasiūlymų dėl investicinės aplinkos gerinimo rengimas; 

• Investicijų skatinimo priemonių viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės srityje įgyvendinimas; 

• Analitinių apžvalgų apie šalies ekonomiką ir atskirus jos sektorius parengimas; 

• Konsultacijų teikimas vieno langelio principu ir pagalba Lietuvoje jau veikiantiems užsienio 
investuotojams, susidūrusiems su įvairaus pobūdžio investicinės aplinkos problemomis; 

• Investicinių ir verslo galimybių Lietuvoje bei jos regionų pristatymas užsienyje ir Lietuvoje. 
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Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas 2016 
metais  
 

Pagrindinis rezultatas – nuosekliai auga 
2016 metais VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pritraukė 36 TUI projektus – tai 29 proc. daugiau nei 2015 metais. 
Planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičius išaugo daugiau negu pusantro karto – per ateinančius keletą 
metų įgyvendinant minėtus projektus planuojama įdarbinti 3716 specialistų. Apie trečdalis šių darbo vietų bus 
sukurta apdirbamosios gamybos sektoriuje, likusios – paslaugų sektoriuje, daugiausia paslaugų centruose 
bei informacinių technologijų vystymo projektuose. 2016 metais pritrauktos užsienio įmonės planuoja 
investuoti daugiau nei 135 milijonus eurų į ilgalaikį turtą. 

86 proc. visų VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pritrauktų projektų bus vykdoma aukšto ir vidutinio technologinio ar 
žinių intensyvumo lygio sektoriuose. Paprastai tokių projektų vieno darbuotojo sukuriama pridėtinė vertė yra 
didesnė nei šalies vidurkis. Tokios veiklos prisideda prie šalies ekonominio augimo ir konkurencingumo 
didinimo.  

Beveik 1400 naujų darbo vietų bus sukurta ne Vilniuje, tai yra 63 proc. daugiau nei 2015 metais. Už Vilniaus 
miesto ribų daugiausia kuriasi gamybos įmonės, todėl net 98 proc. visų į ilgalaikį turtą pritrauktų investicijų 
atsidurs būtent Lietuvos regionuose.   

 

Sėkmės receptas – kryptinga ir iniciatyvi veikla 
Pasiekti numatytus tikslus padėjo darbuotojų kompetencijų didinimas, kryptingas darbo organizavimas, 
orientavimasis į tikslinius sektorius ir rinkas bei optimalus resursų panaudojimas. 2016 metais aktyviai 
dalyvauta 28 investicijų skatinimo renginiuose, kuriuose užmegzti ryšiai su 22 potencialiais investuotojais. 
Įvyko 273 tiesioginiai susitikimai su užsienio bendrovėmis (2015 metais buvo 253 susitikimai). Šie susitikimai 
peraugo į 176 potencialius TUI projektus. 

 

2016 m. pritraukti projektai, apie kuriuos buvo viešai skelbta 
Įmonės 
pavadinimas Šalis Įsikūrimo 

vieta Sektorius Trumpas aprašymas 

„Arc4dia“ Kanada Vilnius IT Kibernetinio saugumo bendrovė 
Vilniuje įsteigusi tyrimų, vystymo ir 
operacijų centrą. Įmonė planuoja 
įdarbinti apie 100 specialistų. 

„Blender“ Izraelis Vilnius Finansinės 
paslaugos 

Įmonė Lietuvoje veikia kaip 
tarpusavio skolinimo rinkos žaidėja, 
taip pat čia atlieka ir technologinį 
produkto vystymą. Kompanija ketina 
per artimiausius trejus metus 
pasamdyti per 30 darbuotojų ir iš 
Vilniaus ofiso aptarnauti Lietuvą, 
Estiją, Latviją ir galbūt Suomiją. 

„Century 
Genomics“ 

Jungtinė 
Karalystė 

Vilnius Biotechnologij
os 

Biotechnologijų įmonė Vilniuje įkūrė 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
veiklos padalinį, kuriame bus 
vystomas produktas, padėsiantis 
nuskaityti genomo informaciją ir 
suteiks mokslines diagnostikos 
galimybes gydyti nevaisingumo 
problemas.  
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„Citco“ Nyderlandai Vilnius Finansinės 
paslaugos 

CITCO įmonių grupė, teikianti 
apskaitos ir verslo teisės paslaugas 
ribotos rizikos fondams, 
nekilnojamojo turto bendrovėms, 
bankams ir tarptautinėms 
korporacijoms, plečia paslaugų centrą 
Vilniuje.  

„Dovista“ Danija Marijampolė Statybinės 
medžiagos 

Danijos langų ir durų gamybos lyderė 
„Dovista“ per artimiausius 10 metų 
Marijampolės LEZ investuos per 100 
mln. Eur ir sukurs apie 1000 darbo 
vietų. 

„GeoPhy“ Nyderlandai Kaunas Verslo 
paslaugos 

Įmonė, teikianti pasaulinės NT rinkos 
duomenų rinkimo, apdorojimo ir 
analitikos paslaugas, kuria paslaugų 
centrą Kaune. Bendrovė planuoja 
įdarbinti apie 30 patyrusių specialistų, 
kurie bus atsakingi už duomenų iš 
viso pasaulio rinkimą ir jų analizę. 

„Head X“ Vokietija Vilnius IT Šią IT vystymo įmonę Lietuvoje įkūrė 
Lietuva susižavėję Vokietijos 
kompanijos „Performance Media“ 
vadovai. Naują komandą per 
artimiausius 2 metus turėtų sudaryti 
50 IT specialistų. 

„Hella Group“ Vokietija Kauno r. Elektronikos 
komponentai 

Elektronikos komponentus 
automobilių pramonei gaminanti 
Vokietijos bendrovė „Hella“ statys 
gamyklą Kaune. Per trejus metus į 
naują gamybos kompleksą įmonė 
planuoja investuoti iki 30 mln. eurų ir 
įdarbinti iki 250 darbuotojų, 
planuojama ir tolimesnė plėtra. 

„IZP 
Technologies“ 

Kinija Vilnius Finansinės 
paslaugos 

Kinijos skaitmeninės rinkodaros 
kompanija Kauno laisvojoje 
ekonominėje zonoje (LEZ) steigia 
savo paslaugų centrą, kuriame 
įdarbins 20 IT specialistų. 

„Nasdaq“ JAV Vilnius Finansinės 
paslaugos 

Pasaulyje  pirmaujanti vertybinių 
popierių biržų operatorė ir kapitalo 
rinkų technologijų tiekėja, teigiamai 
įvertinusi Technologijų ir verslo 
kompetencijų centro Vilniuje pirmąjį – 
įkūrimo etapą, nusprendė plėstis 
toliau ir per ateinančius 2-3 metus 
įdarbinti dar apie 200 naujų 
darbuotojų 

„Outokumpu“ Suomija Vilnius Metalai Pasaulinė nerūdijančio plieno rinkos 
lyderė atidarė daugiafunkcinį 
paslaugų centrą. Jame sutelktos visai 
grupei svarbios funkcijos, 
reikalaujančios specifinių finansų, 
pirkimų, duomenų valdymo ir 
informacinių technologijų 
kompetencijų.  
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„Payobin“ (liet. 
pav. „Moneta 
International“ 

Izraelis Vilnius IT Finansinių technologijų bendrovė 
„Moneta International“, valdanti 
mokėjimų platformą ir teikianti 
paslaugas daugiausiai elektroninės 
prekybos įmonėms, įkūrė savo 
pagrindinę buveinę Vilniuje. 

„PKC Group“ Suomija Panevėžys Automobilių 
dalys 

Elektromechaninių sistemų 
automobiliams gamintoja, pasaulinė 
šios srities lyderė, prieš kelerius 
metus įsteigusi savo padalinį 
Lietuvoje, pernai Panevėžyje atidarė 
centrinį Šiaurės Europos logistikos 
sandėlį. 

„Promwad“ Baltarusija Vilnius IT Programinę įrangą kurianti bendrovė 
atidaro padalinį Vilniuje. Iš biuro 
sostinėje bendrovė planuoja teikti 
techninio palaikymo paslaugas 
klientams ES šalyse. 

„Ryanair“ Airija Kaunas Aviacija Airijos žemų sąnaudų skrydžių 
bendrovė plečia orlaivių remonto ir 
techninės priežiūros bazę Kaune. 

„Swedbank“ Švedija Vilnius Finansinės 
paslaugos 

Pernai pradėjo veikti „Swedbank“ 
grupės nefinansinių paslaugų filialas 
Lietuvoje, kuriame dirbantys 
darbuotojai atlieka įvairias funkcijas, 
reikalingas visai grupei. Per kelerius 
metus filiale planuojama įdarbinti 
daugiau nei 400 naujų darbuotojų. 

„Turkish 
Airlines“ 

Turkija Vilnius Transportas ir 
logistika 

Įmonė atidarė verslo klientų 
aptarnavimo centrą, kurio specialistai 
atsakingi už platų spektrą funkcijų, 
susijusių su svarbiausių bendrovės 
klientų Baltijos ir Skandinavijos šalyse 
aptarnavimu. Ketinama pradėti nuo 
20 profesionalų komandos. 

„WB21“ Singapūras Vilnius IT Finansinių paslaugų startuolis, 
Lietuvoje veikiantis kaip internetinis 
bankas. 

„WRAP“ JAV Vilnius IT Programinės įrangos vystymo įmonė, 
planuojanti įdarbinti apie 20 
specialistų. 

„Zenedge“ JAV Kaunas IT Kibernetinio saugumo bendrovė, 
vystanti dirbtinio intelekto pagrindu 
veikiančią kibernetinio saugumo 
sistemą, plečia produkto tobulinimo 
padalinį, kuriame kuriama ir nuolat 
tobulinama programinė įranga, 
nuotoliniu būdu vykdomas serverinių 
sistemų palaikymas ir kt. 

„7marketz“ Nyderlandai Vilnius IT Tarptautinę rinkodaros bendrovę į 
Lietuvą perkėlė projektų vadovas ir 
vadybininkas iš Minsko. Vadovo 
teigimu, per dvejus metus Lietuvoje 
planuojama įdarbinti apie 30 
darbuotojų. 
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2016 m. pritraukti projektai, kurie dar nebuvo viešinti 
Įmonės 
pavadinimas Šalis Įsikūrimo vieta Sektorius 

Konfidencialu Švedija Vilnius Telekomunikacijos 

Konfidencialu Šveicarija Vilnius Statybinės medžiagos 

Konfidencialu Australija Vilnius IT 

Konfidencialu Švedija Kaunas Automobilių dalys 

Konfidencialu Suomija Vilnius Telekomunikacijos 

Konfidencialu Rusija Vilnius IT 

Konfidencialu Jungtinė 
Karalystė 

Vilnius IT 

Konfidencialu Nyderlandai Vilnius Telekomunikacijos 

Konfidencialu Baltarusija Vilnius Žaidimų vystymas 

Konfidencialu Indija Kėdainiai Metalai ir metalinės dalys 

Konfidencialu Italija Marijampolė Elektronikos komponentai 

Konfidencialu Vokietija Klaipėda Automobilių dalys 

Konfidencialu Baltarusija Vilnius Žaidimų vystymas 

Konfidencialu Jungtinė 
Karalystė 

Vilnius Plataus vartojimo prekės 

Konfidencialu Baltarusija Vilnius Žaidimų vystymas 
 

 

 

Papildomos informacijos prašome kreiptis į Gediminą Koryzną, 
Investicijų plėtros departamento direktorių, 
tel. (8 5) 264 9068, el. paštas gediminas.koryzna@investlithuania.com 

  

mailto:justinas.pagirys@investlithuania.com
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Veiklos efektyvumas, ekonominis ir socialinis 
poveikis 
 

Geresni rezultatai su mažesniais kaštais 
„Investuok Lietuvoje“ 2016 metais pritraukė 29 proc. daugiau investicinių projektų nei 2015-aisiais, o 
suplanuotų darbo vietų skaičius buvo daugiau negu pusantro karto didesnis už pernykštį. Suplanuotų 
investicijų į ilgalaikį turtą dydis 2016 m. taip pat viršijo ankstesnių metų planą. Įstaigos biudžetas TUI 
pritraukimui1 išliko beveik nepakitęs, tad vienos pritrauktos darbo vietos kaina sumažėjo nuo 0,9 tūkst. eurų 
iki 0,6 tūkst. eurų. 

 

Finansinė ir ekonominė nauda 
2016 m. TUI projektai 

„Investuok Lietuvoje“ 2016 metais į Lietuvą pritraukė 36 užsienio investicijų projektus, kuriuos įgyvendinant 
per kelerius metus planuojama sukurti 3716 darbo vietų. Vien 2016 metais, kai dar tik dalis projektų buvo 
pradėti įgyvendinti, jau buvo įdarbinta beveik 900 asmenų. Tai reiškia, kad dėl šių įmonių veiklos 2016 
metais jau sumokėta apie 3,3 mln. eurų su darbo santykiais susijusių mokesčių2. Ši suma jau viršija 
atitinkamų metų „Investuok Lietuvoje“ TUI pritraukimo išlaidas.  

Per 8 metus, įgyvendinant šiuos projektus, turėtų būti sumokėta apie 122 mln. eurų su darbo santykiais 
susijusių mokesčių3. Ši suma viršija patirtus kaštus (įstaigos biudžetą ir TUI projektams skirtą finansinę 
paramą) net 9 kartus. 

Įgyvendinti investiciniai projektai kuria papildomą vertę šalies ūkiui: be tiesiogiai sukuriamų darbo vietų ir 
sumokamų mokesčių, nauja įmonė plėtoja verslo santykius su kitais vietiniais verslais, o jos darbuotojai 
kilsteli šalies vartotojų perkamąją galią. Todėl, vertinant užsienio investicijų įtaką šalies ekonomikai, būtina 
atsižvelgti ir į šį papildomą poveikį – multiplikacinį efektą. 

Skaičiuojama, kad dėl 2016 m. projektų multiplikacinio efekto 8 metų laikotarpiu papildomai sumokami 
mokesčiai sieks 134 mln. eurų. Bendras 2016 m. projektų ir papildomo poveikio mokestinis efektas 2016-
2023 m., skaičiuojant tik su darbo santykiais susijusius mokesčius, yra apie 290 mln. eurų. 

2010-2016 m. rezultatas 

Vertinant įstaigos rezultatus nuo 2010 metų, įgyvendinant „Investuok Lietuvoje“ projektus jau įdarbinta per 
14500 darbuotojų. Dėl multiplikacinio efekto papildomai buvo sukurta apie 14400 darbo vietų. Palyginimui – 
bendras beveik 29000 darbo vietų skaičius viršija užimtųjų skaičių Alytaus miesto savivaldybėje. 

 
1 Šioje dalyje įstaigos išlaidas TUI pritraukimui sudaro „Investuok Lietuvoje“ biudžetas be išlaidų jaunųjų profesionalų programai „Kurk 
Lietuvai“, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektams, atstovui Briuselyje bei su šiomis veiklomis susijusioms kitoms išlaidoms. 
2 Su darbo santykiais susiję mokesčiai: gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos bei įmokos į Garantinį fondą. 
3 Šioje dalyje pateikiamos grynosios dabartinės vertės 2017 m., taikant 0,97 proc. diskonto normą, 2017 m. pradžioje siūlomą Europos 
Komisijos komunikate.  
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2010-2016 m. įgyvendinant „Investuok Lietuvoje“ projektus buvo sumokėta 285 mln. eurų su darbo 
santykiais susijusių mokesčių. Įskaičiuojant ir multiplikacinį efektą, ši suma siekia 521 mln. eurų.     

Dėl įgyvendinamų TUI projektų ne tik mokami mokesčiai, bet ir kuriama pridėtinė vertė, prisidedanti prie 
šalies ekonomikos augimo. Skaičiuojama, kad 2010-2016 m. TUI projektų pridėtinė vertė, susidedanti iš 
darbo kaštų ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo4, siekia 848 mln. eurų. Visas poveikis, įskaičiuojant ir 
multiplikacinį efektą, yra apie 1,65 mlrd. eurų.  

Palyginimui – įstaigos projektų ir multiplikacinio efekto sukurta pridėtinė vertė 2016 m. siekia apie 1,5 
proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto. 

 

 

 

 

 

 
4 Pelnas nėra įtrauktas, nes nėra turimi įmonių finansiniai duomenys, o juos įvertinti yra sudėtinga. Be to, plėtros projektų atveju būtų 
sudėtinga numatyti, kuri pelno dalis tenka būtent plėtros projektui. 
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Veikla ir efektyvumas 2015 2016 2015–2016  
% pokytis 

Pritraukti TUI projektai 28 36 29% 

Numatomos investicijos į ilgalaikį turtą, mln. Eur 126,0 135,2 7% 

Numatomos sukurti naujos darbo vietos 2 370 3 716 57% 

IL išlaidos (išskyrus VPSP, JPP, atstovą Briuselyje ir 
su tuo susijusias kitas išlaidas), tūkst. Eur 

2 220 2 230 0% 

Visos išlaidos, skirtos 1 darbo vietai sukurti, tūkst. 
Eur 

0,9 0,6 -36% 

Vid. metinis gyventojų pajamų mokestis nuo 1 darbo 
vietos, tūkst. Eur 

2,3 1,8 -22% 

Vid. metinis socialinio draudimo mokestis nuo 1 
darbo vietos, tūkst. Eur 

6,6 5,4 -18% 

Nauji potencialūs projektai 168 290 73% 

Susitikimai su potencialiais investuotojais 253 273 8% 

Renginiai (investicijų skatinimo) 22 28 27% 

Išlaidos renginiams, tūkst. Eur 150,0 143,7 -4% 

Išlaidos vienam renginiui, tūkst. Eur 6,8 5,1 -25% 

 

Socialinė nauda 
Užsienio investuotojai kuria naujas darbo vietas, taip prisidėdami prie nedarbo mažinimo, auga gyventojų 
pajamos ir jų perkamoji galia, diegiamos naujausios technologijos, kurios kelia šalies technologinį 
išsivystymą bei darbuotojų kvalifikaciją, spartina regionų plėtrą. 
Užsienio kapitalo įmonėse mokamas atlyginimas dažnai yra didesnis – 2016 m. „Investuok Lietuvoje“ 
projektų vidurkis net 45 proc. lenkia šalies vidurkį. Tai didina gyventojų perkamąją galią ir prisideda prie 
vidaus paklausos didėjimo. Papildomai, užsienio kontroliuojamos įmonės pasižymi ir daugiau negu dvigubai 
didesniu produktyvumu. 
Jau keletą metų iš eilės geidžiamiausių darbdavių sąrašų pirmąsias pozicijas užima užsienio kapitalo 
įmonės. Šias įmones darbuotojai renkasi dėl palankios darbo atmosferos, karjeros ir tobulėjimo galimybių, 
gerų santykių su vadovybe ir bendradarbiais, bendrovės stabilumo, priimtino atlyginimo bei patrauklios 
motyvacinės sistemos. 
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Rinkodara Lietuvoje ir užsienyje 
 

„Investuok Lietuvoje“ rinkodaros ir komunikacijos skyrius vykdė Lietuvos investicinio klimato pristatymo bei 
kontaktų su potencialiais investuotojais paieškos veiklą.  
 
Lietuvos verslo klimato įvaizdis ir žinomumas 
 
Viešųjų ryšių kampanijų Danijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Baltarusijoje, 
Ukrainoje metu buvo inicijuotos 42 publikacijos, pristatančios Lietuvos investicinį klimatą ir verslo sąlygas. 
Suorganizuoti 8 užsienio žurnalistų vizitai į Lietuvą susipažinti su Lietuvos teikiamomis galimybėmis ir 
investuotojų sėkmės istorijomis.  
Rinkodaros kampanijoms tikslinėse rinkose buvo paruoštos ir išleistos industrijos sektorius pristatančios 3 
brošiūros bei Verslo perkėlimo į Lietuvą gidas. 
 
Naujų klientų pritraukimas 
 
Daugiau nei dukart išaugo „Investuok Lietuvoje“ gerbėjų skaičius socialiniuose tinkluose „Facebook“, 
„LinkedIn“ ir „Twitter“. 
Sukurti industriniai socialinių tinklų profiliai „Twitter“ ir „LinkedIn“ platformose – paslaugų centrų ir ICT 
industrijų auditorijoms. 
Naujienlaiškio auditorija metų pabaigoje sudarė daugiau nei 14 000 gavėjų. 
Skaitmeninės rinkodaros priemonėmis sugeneruota 38 vnt. potencialių projektų kontaktams. 
Suorganizuoti 3 tikslinių industrijų renginiai užsienio auditorijoms: lazeriai, paslaugų centrai bei finansinės 
technologijos. 
 
Investicinio klimato gerinimas 
 
Daugiau nei 80 iniciatyviai žiniasklaidoje inicijuotų temų (pranešimai spaudai ir kt.) Lietuvos auditorijai 
pristatant TUI naudas, užsienio investuotojus ir jų veiklą Lietuvoje bei investicinio klimato tobulinimo 
iniciatyvas. 
Investuok Lietuvoje paslaugų centrų industrijos klientų renginyje buvo išklausyta klientų problematika bei 
pristatytos investicinio klimato gerinimo iniciatyvos. 
 

 

Papildomos informacijos prašome kreiptis į Dalių Morkvėną, 
Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovą, 
tel. (8-5) 212 0776, el. paštas dalius.morkvenas@investlithuania.com 

  

mailto:dalius.morkvenas@investlithuania.com
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Investicinės aplinkos gerinimas 
 

„Vieno langelio“ konsultacijos ir pasiūlymai dėl investicinės aplinkos gerinimo: 

• Atsakingoms institucijoms pateikti 9 pasiūlymai dėl vizų tvarkos aprašo keitimo, prisijungimo prie 
elektros tinklų procedūrų gerinimo, statybos užbaigimo procedūrų tobulinimo, pedagogų rengimo, 
skyrimo, kvalifikacijos, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos 
krypčių, trūkstamų aukštos kvalifikacijos specialistų sąrašo sudarymo, investicinės aplinkos gerinimo 
pasiūlymų pagal Pasaulio Banko tyrimą "Doing Business 2017", leidimų laikinai gyventi tvarkos 
aprašo tobulinimo ir kt. 

• Remiantis „Investuok Lietuvoje“ ir kitų institucijų bei organizacijų pateiktais pasiūlymais: 

• LR Seimas priėmė Statybos įstatymo projektą, kuriuo statybos leidimo išdavimo procesas 
sutrumpinamas nuo 103 dienų ir 12 procedūrų iki 64 dienų ir 9 procedūrų; 

• LR Seimas priėmė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisų projektą, kuriuo įvirtinama atskira 
leidimų laikinai gyventi startuoliams procedūra, lengvinami kriterijai aukštos kvalifikacijos 
specialistams ir sudaromos palankesnės sąlygos užsienio studentams dirbti studijų metu ir baigus 
studijas; 

• Atidarytas verslo ir aukštos kvalifikacijos specialistų aptarnavimo padalinys Migracijos departamente; 

• Padidintas IT bei gamtos ir technologijos mokslų (angl. STEAM) studijų finansavimas atitinkamai 
50% ir 40%; 

• Pasirašyta pirmoji pirminio mokymo sutartis, taikant pameistrystės modelį, tarp Visagino 
technologijos ir verslo profesinio mokymo centro ir medicininių kvėpavimo sistemų gamintojos 
„Intersurgical“, kurios pagrindu bus suteikiamas profesinio parengimo diplomas; 

• Priimtos Laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) pagrindų ir Pelno mokesčių įstatymų pataisos, kuriomis 
sudaromos sąlygos paslaugų įmonėms LEZ įgyti pelno mokesčio lengvatas; 

• Sutrumpintos ir supaprastintos prisijungimo prie elektros tinklų procedūros; 

• Įgyvendinti įvairūs įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimai, didinantys migracijos procedūrų, 
mokestinės aplinkos ir kitų investicinei aplinkai svarbių sričių konkurencingumą.  

 

Valstybės parama (paskatos) investuotojams: 

• Pasirašyta 18 „TUI Invest LT+“ projektų finansavimo sutarčių pagal priemonę „TUI Invest LT+“ (6 
sutartys – 2014 m., 6 – 2015 m., 6 – 2016m.); 

• Finansuojamų projektų bendra vertė – 282,49 mln. eurų, juos įgyvendinus bus sukurtos 2917 darbo 
vietos; 

• Pagal priemonę „TUI Invest LT+“ 2016 m. investuotojams išmokėta 5,37 mln. eurų paramos; 

• Paramą gavusių projektų vykdytojai prisiėmė įsipareigojimus dėl 1,83 mln. eurų darniųjų investicijų, 
įgyvendinant įvairias socialines iniciatyvas. 

 

Papildomos informacijos prašome kreiptis į Tadą Jagminą, 
Projektų valdymo departamento direktorių, 
tel. (8-5) 262 7438, el. paštas tadas.jagminas@investlithuania.com  

 

mailto:tadas.jagminas@investlithuania.com
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Infrastruktūros investicijų skatinimo veikla 
  

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (VPSP) skatinimas 2016 m.: 

• Vykdyti 2 tęstiniai VPSP konkursai dėl 97 mln. eurų privačių investicijų; 

• Teiktos konsultacijos paskelbiant ir vykdant strateginės svarbos VPSP konkursą dėl 88 mln. eurų 
privačių investicijų; 

• Suteiktos 349 konsultacijos potencialiems investuotojams bei finansuotojams ir viešiesiems 
subjektams VPSP projektų rengimo, tvirtinimo, konkursų vykdymo bei juose dalyvavimo procedūrose 
ir įgyvendinimo etapuose; 

• Aktyviai dalyvauta teikiant pasiūlymus naujam Koncesijų įstatymo projektui; 

• Pasaulio Banko atliktame VPSP projektų įgyvendinimo vertinime Lietuva pripažinta 1-oji pagal VPSP 
projektų rengimo tvarką ir reglamentavimą5 ; 

• „Investuok Lietuvoje“ suteikta funkcija vertinti galimybes įgyvendinti infrastruktūros projektus, kurių 
vertė didesnė nei 25 mln. eurų, pasitelkiant privačius partnerius.  

• Paskelbtame VPSP konkurse užtikrinta konkurencija : 

− Paraiškas pateikė 3 dalyviai; 

− Dalyvauja vietos bei užsienio investuotojai. 

 

 

 

Papildomos informacijos prašome kreiptis į Tadą Jagminą, 
Projektų valdymo departamento direktorių, 
tel. (8-5) 262 7438, el. paštas tadas.jagminas@investlithuania.com 

  

 
5 Vietą dalijasi kelios šalys 

mailto:tadas.jagminas@investlithuania.com
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Jaunųjų profesionalų programa „Kurk Lietuvai“ 
 

2016 m. sausio–lapkričio mėn. programos „Kurk Lietuvai“ ketvirtoji karta įvykdė 11 projektų ir bendradarbiavo 
su įvairiomis viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus institucijomis šalies ūkio konkurencingumo 
klausimais. 

 Ypač daug dėmesio 2016 m. buvo skirta iššūkiams, susijusiems su ekonomikos augimu. Siekiant motyvuoti 
savivaldybes pritraukti privačias investicijas į regionus, buvo sukurtas naujas savivaldybių biudžeto 
nustatymo modelis. Nauja siūloma sistema atsižvelgia į pagrindinę savivaldybių motyvaciją stabdančią 
problemą – automatinį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) perskirstymą, kuris nepriklauso nuo pasiektų 
savivaldybės rezultatų. Pagal naująjį modelį aktyviai investicijas pritraukiančios ir darbo vietas kuriančios 
savivaldybės galėtų pasilikti daugiau uždirbamų per mokesčius savivaldybėje surenkamų lėšų, o skiriamos 
lėšos būtų skirstomos atsižvelgiant į išlaidų poreikį. Šis siūlymas įtrauktas į XVII Vyriausybės programą bei 
Vyriausybės programos įgyvendinimo planą.  

Programos dalyvių dėka pirmą kartą išanalizuotas gamybinės įmonės steigimo procedūrų kelias, kurį turi 
nueiti norintieji pradėti gamybinį projektą Lietuvoje. Dalyvių analizė parodė, kad būtina nedelsiant tvarkyti šią 
sistemą, nes įmonė gali užtrukti net 522 dienas. Per jas įmonė turi aplankyti 18 unikalių institucijų ir pateikti 
249 dokumentus. Ilgos ir ne visada efektyvios procedūros, dalyvių skaičiavimu, valstybei kainuoja 11,368 
mln. eurų per metus, o verslo įmonės patiria 33,539 milijonų eurų ekonominį nuostolį. Projekto metu parengti 
siūlymai, susiję su lieknos Vyriausybės įgyvendinimo idėja taip pat įtraukti į Vyriausybės programą. 

Siekiant padidinti viešojo sektoriaus renginių efektyvumą, tokiu būdu prisidedant prie ekonomikos augimo, 
programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai paruošė renginių vertinimo įrankius. Parengti remiantis tarptautinėmis 
renginių vertinimo praktikomis bei pritaikyti Lietuvos viešajam sektoriui, įrankiai padės išsiaiškinti, ar renginiai 
yra efektyvi priemonė įgyvendinant numatytus uždavinius, strateginius ar valstybinius valstybės prioritetus, 
kaip juos galima tobulinti, bei kokybiškiau komunikuoti renginių rezultatus. Pilotinio projekto metu įrankiai jau 
pradėti taikyti Kultūros taryboje įgyvendinant Lietuvos valstybės atkūrimo Šimtmečio projektus. 

Vieno iš vykdytų projektų metu atskleistas Visagino regiono potencialas siekiant  pritraukti investicijas į 
regioną. Taip pat pateikti siūlymai Valstybiniam Turizmo Departamentui dėl turizmo regionuose skatinimo. 
Spręsdami šią problemą programos „Kurk Lietuvai“ projektų vadovai pirmą kartą Lietuvoje susegmentavo 
tikslines rinkas pagal socialines grupes ir specifinius jų poreikius, pateikė siūlymus, kokie komunikacijos 
kanalai ir kokia informacija galėtų būti aktuali atitinkamoms grupėms ir paskatintų jas iš anksto planuotis 
ilgesnės trukmės keliones Lietuvoje. Dalyviai taip pat pateikė siūlymus atnaujinamam turizmo informacijos 
svetainės tinklalapiui, kuriame bus palengvintas vartotojo kelias, atsižvelgiant į jo poreikius ir pomėgius, bei 
pasiūlė priemonę – turisto kortelę kaip priemonę, kuri padėtų užtikrinti, kad jau po Lietuvą keliaujantys turistai 
čia pasiliktų ilgiau. 

Itin didelis dėmesys skirtas žmogiškųjų išteklių pritraukimui į Lietuvą. Atliktas išsamus tyrimas apie talentų 
pritraukimo problematiką ir pateikti konkretūs siūlymais institucijoms, kaip pastarosios galėtų prisidėti prie šių 
iššūkių sprendimo. Daugelis pateiktų siūlymų jau įgyvendinami arba įtraukti į Vyriausybės programos 
įgyvendinimo planą. 

2016 m. rugsėjo mėn. startavo penktoji programos „Kurk Lietuvai“ karta ir 24 profesionalai pradėjo 
įgyvendinti Lietuvos konkurencingumą didinančius projektus. Be Ūkio ministerijos, vienais iš svarbiausių 
programos partnerių tapo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, kartu su kuria yra įgyvendinamas 
„Atviros Vyriausybės projektas“. 

Visi ketvirtosios programos kartos dalyviai liko gyventi ir dirbti Lietuvoje, o net 60 proc. jų liko dirbti viešajame 
sektoriuje, tokiu būdu ir toliau prisidėdami prie šalies konkurencingumo augimo. 

 
  
Papildomos informacijos prašome kreiptis į Agilą Barzdienę, 
Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ vadovę, 
tel. (8-5) 219 4313, el. paštas agila.barzdiene@investlithuania.com 

mailto:agila.barzdiene@investlithuania.com
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Atstovas Briuselyje  
 

Atstovavo Lietuvos ekonominiams interesams Europos Sąjungos institucijose, dalyvavo specializuotuose 
renginiuose ir teikė informaciją apie Lietuvos verslo galimybes. Konsultavo ar teikė informaciją Lietuvos 
verslo atstovams, iš jų: 

• verslo asocijuotoms struktūroms suteiktos 158 konsultacijos; 

• Lietuvos ir užsienio įmonėms suteiktos 47 konsultacijos. 
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Verslo sąlygų Lietuvoje ir konkurencingumo 
vertinimai  
 

Global 
Competitiveness 
Report 2016–2017, 
Pasaulio 
ekonomikos 
forumas  

35 vieta Pasaulio konkurencingumo indekse. Lietuva pagerino 3 iš 12 kriterijų. 
Didžiausią progresą Lietuva padarė sveikatą ir pradinį išsilavinimą vertinančioje 
skiltyje – pakilo iš 36 į 32 vietą.  

Doing Business 
2017, Pasaulio 
bankas 

21 vieta 2017 metų reitinge. Nuo praėjusių metų reitingo Lietuva nusileido per 
1 poziciją.  

Best Countries for 
Business Ranking 
2016, „Forbes“ 

Verslo sąlygas vertinančiame reitinge Lietuva per metus iš 17 vietos pakilo į 15 
vietą. Šiame reitinge Lietuva aplenkė tokias valstybes kaip Šveicarija, Vokietija, 
Jungtinės Amerikos Valstijos, Izraelis ir kitas. Per trejus metus „Forbes“ 
sudaromame sąraše Lietuva pakilo net per 10 pozicijų. 

Networked 
Readiness Index, 
2016, Pasaulio 
ekonomikos 
forumas 

Pasaulinėje informacinių technologijų ataskaitoje, kurioje skelbiamas Įtinklinto 
pasirengimo indeksas (angl. Networked Readiness Index), įvertinantis valstybių 
galimybes išnaudoti informacinių ir ryšių technologijų potencialą, 2016 m. 
Lietuva užėmė 29 vietą tarp 139 pasaulio valstybių. 

IBM's Global 
Location Trends, 
2016, „IBM Institute 
for Business Value“ 

Ataskaita vertina TUI projektų sukurtų darbo vietų skaičių, projektų vertę, darbo 
vietų skaičių milijonui gyventojų ir pan. Pagal TUI projektų suplanuotų darbo 
vietų skaičių, tenkantį milijonui šalies gyventojų, Lietuva šioje ataskaitoje užima 
10 vietą pasaulyje. 

BPO and Shared 
Service Location 
Index, „Cushman & 
Wakefield“ 

Verslo paslaugų centralizavimo ir paslaugų centrų lokacijų indekse 2016 m. 
Lietuva užima trečia vietą tarp novatoriškų lokacijų. 

Manufacturing Risk 
Index 2016, 
„Cushman & 
Wakefield“ 

Palankiausių investicijoms į gamybą valstybių indekse Lietuva novatoriškų 
lokacijų kategorijoje užima ketvirtą vietą. 
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„Investuok Lietuvoje“ vertinimai 
  

• Vilniaus tarptautinio oro uosto bevielio interneto ryšys yra vienas greičiausių lyginant su kitais 
Europos oro uostais, rodo interneto paslaugų kokybę vertinančio startuolio „Rotten Wifi“ surinkti 
duomenys. Pagal vidutinį duomenų atsisiuntimo greitį pagrindinis šalies oro uostas užima antrąją 
vietą. Šaltinis: http://www.investlithuania.com/lt/naujienos/vilniaus-oro-uosto-internetas-vienas-
greiciausiu-europoje/?category=94  

• Pagal tiesioginių užsienio investicijų projektų planuojamas sukurti darbo vietas milijonui gyventojų 
Lietuva užima 10 vietą pasaulyje, rodo naujausia „IBM Global Location Trends 2016“ ataskaita. 
Praėjusiais metais tame pačiame reitinge Lietuva buvo 18 vietoje. Šaltinis: 
http://www.investlithuania.com/lt/naujienos/lietuva-isiverze-i-pasaulio-investiciju-lyderiu-
desimtuka/?category=94 

• 2016 m. „CV-Online“ organizuotuose apdovanojimuose užsienio investuotojai pripažinti geriausiais 
darbdaviais šalyje. Šaltinis: http://www.investlithuania.com/lt/naujienos/uzsienio-investuotojai-vel-
pripazinti-geriausiai-darbdaviais-salyje/?category=94  

• Centrinės ir Rytų Europos regiono paslaugų centrų apdovanojimuose Vilnius gavo pagrindinį prizą ir 
buvo pripažintas dinamiškiausiai besivystančiu paslaugų centrų miestu regione, „Danske Bank 
(DGITL)“ pripažintas unikaliausių paslaugų tiekėju, geriausiu paslaugų centru Baltijos šalyse 
išrinktas „Danske Bank (GSL)“, metų paslaugų centro vadove tapo Arminta Saladžienė („Nasdaq“), o 
geriausiu biurų pastatu paslaugų centrams – „Quadrum“ verslo centras Vilniuje. 

  

http://www.investlithuania.com/lt/naujienos/vilniaus-oro-uosto-internetas-vienas-greiciausiu-europoje/?category=94
http://www.investlithuania.com/lt/naujienos/vilniaus-oro-uosto-internetas-vienas-greiciausiu-europoje/?category=94
http://www.investlithuania.com/lt/naujienos/lietuva-isiverze-i-pasaulio-investiciju-lyderiu-desimtuka/?category=94
http://www.investlithuania.com/lt/naujienos/lietuva-isiverze-i-pasaulio-investiciju-lyderiu-desimtuka/?category=94
http://www.investlithuania.com/lt/naujienos/uzsienio-investuotojai-vel-pripazinti-geriausiai-darbdaviais-salyje/?category=94
http://www.investlithuania.com/lt/naujienos/uzsienio-investuotojai-vel-pripazinti-geriausiai-darbdaviais-salyje/?category=94
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Veiklos finansavimas 
  

Įstatinis 
kapitalas 

Įstaigos įstatinis kapitalas yra 71 029 eurai. 

Finansavimas 2016 m. įstaigos veiklos finansavimas buvo 2,81 mln. eurų. Finansavimas iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų paramos buvo 0,97 mln. eurų, valstybės biudžeto asignavimų 
–1,84 mln. eurų. Asignavimų valdytoja yra Ūkio ministerija. 

Įstaigos pardavimų pajamos 2016 m. buvo 32 tūkst. eurų.  

Darbuotojai 2016 metų pradžioje įstaigoje dirbo 67 darbuotojai, 2016 metų pabaigoje – 79 
darbuotojai, iš kurių 26 buvo JPP „Kurk Lietuvai“ dalyviai.  
Darbuotojų, be JPP „Kurk Lietuvai“ dalyvių ir atstovo Briuselyje, darbo užmokesčiui ir su 
juo susijusiems mokesčiams per metus panaudota 1,376 mln. eurų, iš jų – 40,95 tūkst. 
eurų įstaigos vadovo darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams. 

Veikla Tiesioginių užsienio investicijų plėtrai – susitikimų su investuotojais ir renginių 
organizavimui ar dalyvavimui juose, komandiruotėms išleista 311 tūkst. eurų. 

Rinkodarai – Lietuvos investicinio patrauklumo viešinimui tikslinėse rinkose, rinkodaros 
priemonių rengimui ir gamybai panaudota 188 tūkst. eurų. 

Viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės investicinių projektų rengimui, įgyvendinimui ir 
konsultacijoms panaudota 10 tūkst. eurų. 

Investicinės aplinkos gerinimui ir paskatų investuotojams administravimui – 104 tūkst. eurų. 

Atstovybės Briuselyje veiklai – 102 tūkst. eurų. 

Jaunųjų profesionalų programai „Kurk Lietuvai“ – 327 tūkst. eurų. 

Veiklos 
aprūpinimas 

Įstaigos veiklos aprūpinimo sąnaudos 2016 m. buvo 423 tūkst. eurų. 

Įsigyta ilgalaikio turto už 27 tūkst. eurų. 
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2017 metų veiklos tikslai ir uždaviniai 
  

Tikslai 
Pritraukti į Lietuvos Respublikos pramonės ir paslaugų sektorius tiesioginių užsienio investicijų, ypač kuriančių 
didelę pridėtinę vertę. 

Viešosios įstaigos ,,Investuok Lietuvoje“ uždaviniai, siekiant strateginio tikslo: 
1. Iki 2020 metų pritraukti 214 TUI projektų, kurie sukurs 13 350 naujų darbo vietų. Iš jų: 

1.1. 182 TUI projektai (85 proc.) vykdomi aukštos arba vidutinės pridėtinės vertės sektoriuose; 
1.2. 107 TUI projektai (50 proc.) vykdomi už Vilniaus miesto ribų*;  
1.3. pritraukti TUI projektai daugiau nei 50 proc. sukuriamos vertės eksportuos; 
1.4. 43 TUI projektai (20 proc.) vykdomi MTEPI srityje**. 

2. Gerinti investicinę aplinką, kasmet pateikiant ne mažiau kaip 10 pasiūlymų dėl investicinės aplinkos 
sisteminių problemų sprendimo ir sektorinio konkurencinio pranašumo tiksliniuose TUI sektoriuose didinimo. 

3. Padidinti VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ekspertines žinias ir brandą – sumažinti darbuotojų kaitą iki 17 
proc. 2020 metais ir padidinti vidutinį darbo stažą iki 5 metų 2020 metais. 

 

2017 m. tikslų rodikliai  

Rodiklis 
Planuojama 

reikšmė 
2017 m. 

1. Tiesiogiai dalyvaujant VšĮ ,,Investuok Lietuvoje“ į Lietuvą pritraukta TUI (mln. 
eurų) 

200*** 

2. Tiesiogiai dalyvaujant VšĮ ,,Investuok Lietuvoje“ į Lietuvą pritraukta vidutinės ir 
aukštos pridėtinės vertės TUI (mln. eurų) 

150 

3.VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pritrauktų  vidutinės ir aukštos pridėtinės vertės TUI 
projektų skaičius palyginti su  visų VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pritrauktų TUI projektų 
skaičiumi (proc.) 

85 

4. Pritrauktų užsienio investuotojų planuojamų sukurti darbo vietų vidutinės ir 
aukštos pridėtinės vertės sektoriuose skaičius per metus (kaup. vnt.) 

2200 

5. TUI projektai vykdomi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) 
srityje (skaičius)** 

7 

6. Įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės investicijų ir socialinės 
infrastruktūros modernizavimo projektų skaičius per metus (kaup. vnt.) 

2 

7. Pasiūlymų centrinės ir vietos valdžios institucijoms, jų įstaigoms ir įmonėms dėl 
investicinės aplinkos gerinimo skaičius 

20 

8. TUI projektų eksportuojamos sukuriamos vertės dalis (proc.) >50 

9. Planuojamos sukurti darbo vietos už Vilniaus miesto ribų (skaičius.) 1100 

10. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ darbuotojų kaita (proc.) 23 

11. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ darbuotojų vidutinis darbo stažas (metais) 4,4 
* skaičiuojamos planuojamos sukurti darbo vietos už Vilniaus miesto ribų 
**skaičiuojant rodiklį prie MTEPI veiklos priskiriami ir tie projektai, kurių viena iš funkcijų yra MTEPI 
***užsienio investuotojų  planuojamos investuoti lėšos įgyvendinant investicijų projektus Lietuvoje  

 
 



 
 

 
 

20 

Svarbiausi 2017 m. darbai 
1. Pritraukti 35 užsienio investuotojus: 

• iš kurių 30 įsipareigos sukurti 1800 darbo vietų vidutinės ir aukštos pridėtinės vertės sektoriuose; 

2. „Tesla“ projektas: parengti Lietuvos vertės pasiūlymą ir pateikti jį „Tesla“ kompanijai. 

3. Ekspertų tinklo sukūrimas: suburti ekspertų grupę (iki 10), kurie teiks ekspertinę pagalbą pritraukiant 
užsienio investicijas. 

4.Regionų atstovų tinklo plėtra (3-5 regioniniai atstovai). 

5. Talentų padalinio įsteigimas ir įveiklinimas. 

 

 

 

 

 

Generalinis direktorius       Mantas Katinas 
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