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Vadovo žodis  
2020 metai buvo kupini iššūkių visiems. Išties, pandemijos pradžia signalizavo apie dramatiškus pokyčius, tačiau 

pirmąjį karantiną išnaudojome greitam potencialių nišų identifikavimui ir veiklos perorientavimui: atsirado virtualūs 

vizitai, suaktyvinta skaitmeninė rinkodara, didesnis dėmesys skirtas krizės metu nenukentėjusioms industrijoms. 

Metų antroje pusėje savo vaidmenį suvaidino ir Baltarusijoje susiklosčiusi situacija. Visa tai leido Lietuvai išlaikyti 

aukštas pozicijas tiesioginių užsienio investicijų (TUI) pritraukimo  fronte. Iš viso per 2020 m. pritraukti 42 TUI 

projektai, tarp kurių - Fortune 100 Fastest Growing apdovanojimą kelis metus iš eilės gavusi JAV technologijų 

milžinė „Epam Systems”, kylanti JAV gyvybės mokslų sektoriaus žvaigždė „Dexcom“, Fintech inovatorius „Curve“. 

Įgyvendinant projektus planuojama sukurti 4229 darbo vietas ir investuoti 106,6 mln. Eur į ilgalaikį turtą.   

Ne vienerius metus stabiliai auganti Lietuvos Globalių paslaugų centrų industrija ir 2020-ais metais išliko viena 

stipriausių, ir toliau augino darbuotojų skaičių šalyje. Preliminariais duomenimis, 2020 m. pabaigoje industrijoje 

dirbo 20 170 specialistų - tai 5 proc. daugiau nei 2019 m. Praėjusiais metais šį sektorių papildė JAV technologijų 

milžinė „Epam Systems“, JAV gyvybės mokslų sektoriaus kylanti žvaigždė „Dexcom“ bei Japonijos gigantui 

„Mitsubishi“ priklausanti „MUFG“ . Sektoriaus augimą skatino ne tik nauji investuotojai, bet ir pripažinti industrijos 

lyderiai  – vienas jų, „Nasdaq“, nusprendė savo komandą padidinti  dar 100 darbuotojų.  

Pavasarį prasidėjęs karantinas buvo iššūkis visiems, tačiau net ir pandemijos akivaizdoje, technologijų sektorius 

buvo vienas tų, kuris ir toliau sparčiai augo. Per praėjusius metus savo padalinius šalyje įsteigė tiek ilgametę 

tarptautinę patirtį programinės įrangos vystyme turinčios įmonės, tiek dirbtiniu intelektu ir duomenų analitika grįstus 

sprendimus kuriančios įmonės „Satalia“, „Cast AI“ ir „Eliq“. Ambicingus plėtros planus patvirtino jau ne vienerius 

metus sėkmingai Lietuvoje veikiančios „Unity Technologies“, „Revel Systems“ ir „Devbridge“.  

Gamybos sektorius buvo vienas labiausiai pandemijos paveiktų visame pasaulyje, todėl dalis sprendimų buvo 

atidėti vėlesniam laikotarpiui, tačiau Lietuvoje jau investavusios įmonės suplanavo nemažai naujų gamyklų: 

ThermoFisher Scientific“, „Harju Elekter“ ir „AQ Wiring“nusprendė ir toliau vystyti savo plėtros projektus, taip pat 

buvo patvirtinti du nauji -  „Rehau“ ir „Metso“ gamybiniai projektai. Tai tik įrodo, kad dėmesys investuotojų 

poreikiams, tinkamos infrastruktūros ir investicinės aplinkos užtikrinimas bei nuolatinis vystymas yra kritiškai 

svarbūs, nes krizės metu investicijoms ryžtasi tik šalimi pasitikinčios kompanijos. Stebėdami ir analizuodami rinkos 

pokyčius, identifikavome ir naujas galimybes šaliai. Artimiausiu metu ir toliau augs Lietuvos potencialas automobilių 

komponentų bei medicinos pramonės industrijose, žaliosios energetikos technologijų (angl. energy-tech) ir mikro 

judumo (angl. micro mobility) srityse. 

Finansinių technologijų (fintech) sektorius vis dar išlieka šalies vizite kortele, o Lietuva vis labiau įsitvirtina kaip 

vienas sparčiausiai augančių Fintech centrų Europoje. 2020 m. siekiant užtikrinti finansinių paslaugų prieinamumą 

pandemijos sąlygomis, fintech sektorius tapo ypatingai svarbus ir daliai įmonių pasaulyje susiklosčiusi situacija 

atvėrė naujas galimybes. Tai iliustruoja ir tokių tarptautinių įmonių kaip „Curve“, „Mambu“, „Ria Financial“ ar „AML 

Analytics“ atėjimas į Lietuvą. Fintech įmonės domisi Lietuva dėl aiškios ir konkurencingos reguliacinės aplinkos, 

išskirtinės infrastruktūros, vis stiprėjančios Lietuvos Fintech ekosistemos bei patyrusių ir kompetentingų specialistų, 

dirbančių šioje srityje. Praėjusių metų įvykiai Baltarusijoje įtraukė bene visą pasaulį, įskaitant ir „Investuok 

Lietuvoje“  komandą. Intensyviai dirbdami su kitomis Lietuvos institucijomis, formavome ir nuolat 

tobulinome specializuotą sprendimą greitam ir efektyviam investavimo procesui kompanijoms iš 

Baltarusijos. Efektyvūs sprendimai ir greita reakcija netruko pavirsti į rezultatus. Šiuo metu Lietuvą jau yra 

pasirinkusios tokios pasaulyje pripažintos technologijų kompanijos, kaip „Epam“, „Wargaming” „Flo Health“, 

„Coherent Solutions“, „Godel Technologies“ ir kt. Šios ir kitos įmonės planuoja Lietuvoje steigiamuose padaliniuose 

įdarbinti tiek Baltarusijos, tiek Lietuvos specialistus.  

Esame pajėgūs pritraukti aukštą pridėtinę vertę kuriančius verslus, dėl kurių dėmesio neretai konkuruojame su 

gerokai žinomesnėmis ar didesnėmis šalimis. Matydami, jog Lietuvą pasirinko tokie žaidimų industrijos gigantai 

kaip „Wargaming“ leidžia artimiausiu metu tikėtis intensyvesnės Lietuvos žaidimų kūrimo industrijos plėtros 

ir reikšmingo jos indėlio į šalies technologijų sektoriaus vystymąsi.  
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Nors 2020-aisiais pasaulį užklupusi Covid-19 pandemija sulėtino ekonominio augimo tempus, „Investuok Lietuvoje“ 

parengta Lietuvos ekonomikos būklės ir jos potencialą ribojančių sisteminių problemų analizė rodo, jog 

įsibėgėjantys struktūriniai pasaulio ekonomikos pokyčiai gali tapti gera proga Lietuvai užimti svarbesnį vaidmenį 

pasaulinėse vertės grandinėse. Artimiausiais metais įgyvendinant priemones, skatinančias ekonomikos atsigavimą 

po pandemijos sukelto šoko, bus svarbu užtikrinti, kad jos ne tik spręstų kilusius iššūkius, bet ir prisidėtų prie 

ilgalaikio ekonomikos potencialo didinimo.  

Kas toliau? 2021 metais aktualios išliks pandemijos metu išryškėjusios tendencijos: tiekimo grandinių 

diversifikavimas, skaitmenizavimą, dėmesys gyvybės mokslų industrijai, todėl, siekdama jomis pasinaudoti, Lietuva 

turi ir toliau stiprinti savo investicinį patrauklumą. Siekiant transformuoti šalies ekonomiką, būtina užtikrinti 

reikiamas kompetencijas turinčių darbuotojų pasiūlą. Žmonių įgūdžiai ir žinios lemia, kokias darbo vietas šalyje bus 

įmanoma kurti, kokias plėtros kryptis pasirinks Lietuvoje jau esančios ar savo padalinius dar tik kuriančios įmonės. 

Tad švietimo sistemos reorganizavimas išliks aktualia tema ne tik ateinantiems metams. Norėdami kurti sėkmingą 

valstybę, turime auginti kūrėjų visuomenę, gebančią pasitelkti šiuos technologinius įrankius ateities problemų 

sprendimui. Dabartinė švietimo sistema, deja, suteikia per mažai galimybių vaikams įgyti reikalingų įgūdžių ir, nieko 

nekeičiant, šie vaikai ateities darbo rinkoje gali tiesiog tapti nekonkurencingi. 

 

 

 

 

Mantas Katinas 
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Bendroji informacija  
Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 

Nuo 2019 sausio 1 d. įstaiga įgijo viešojo sektoriaus subjekto statusą. Įstaigos savininkė yra valstybė. Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų 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: Upės g. 

23-1, Verslo centras Green Hall 2, 3 aukštas, 08128 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 (toliau – TUI) skatinimas; 

 Pasiūlymų dėl investicinės aplinkos gerinimo rengimas; 

 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, talentų pritraukimo 
veikla. 
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Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas 
2020 metais  

Įstaigos rezultatai 

2020 metais viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ pritraukė 42 TUI projektus – tai 11 proc. mažiau nei 2019 metais. 

Per ateinančius keletą metų įgyvendinant minėtus projektus planuojama įdarbinti 4 229 specialistų. 38 proc. šių 

darbo vietų bus sukurta paslaugų sektoriuje, 35 proc. informacinių technologijų vystymo projektuose, dar 23 proc. – 

apdirbamosios gamybos sektoriuje, o likusios – gyvybės mokslų projektuose. 2020 metais pritrauktos užsienio 

įmonės planuoja investuoti 106,6 milijonus eurų į ilgalaikį turtą.  

81 proc. visų viešosios įstaigos „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.   

Daugiau nei 1 200 naujų darbo vietų bus sukurta ne Vilniaus mieste. Už Vilniaus miesto ribų bus investuota  

56,1 mln. eurų į ilgalaikį turtą. 

2020 m. pritraukti projektai, apie kuriuos buvo viešai skelbta 

Įmonės pavadinimas Šalis Įsikūrimo 
vieta 

Veikla Trumpas aprašymas 

„AML Analytics“ JK Vilnius IT 
vystymas 

JK įsteigta reguliavimo ir priežiūros 
technologijų (Regtech / Suptech) įmonė 
„AML Analytics“ steigia IT produktų 
vystymo biurą Lietuvoje. Įmonė plečia 
savo veiklą visame pasaulyje ir per 
ateinančius kelerius metus planuoja 
Vilniuje suburti iki 50 darbuotojų 
komandą. 

„Cast AI“ JAV Vilnius R&D Floridoje įsikūrusi debesijos sprendimų 
kūrėja CAST AI paskelbė Lietuvoje 
atidaranti programinės įrangos kūrimo 
centrą. Bendrovė, kuri 2020 m. pradžioje 
pritraukė 4,8 mln. USD investicijų, 
planuoja Vilniuje turėti iki 100 žmonių 
komandą. 

„Clearshift“ Izraelis Vilnius Paslaugų 
centras 

Bendrovė, turinti registruotąsias 
buveines Izraelyje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, sustiprino savo 
pozicijas Europos rinkoje. „Clearshift“ iš 
karto planuoja plėsti Vilniaus komandą, 
pasamdydama pinigų plovimo 
prevencijos ir procesų saugumo 
užtikrinimo specialistus. 
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„Coherent Solutions“ JAV Vilnius IT 
vystymas 

JAV programinės įrangos kūrimo įmonė 
„Coherent Solutions“ pranešė apie 
planus Lietuvoje atidaryti programinės 
įrangos kūrimo centrą. Įmonė tikisi per 
artimiausius trejus metus įdarbinti bent 
šimtą specialistų. 

„CSD Engineers“ Šveicarija Vilnius Paslaugų 
centras 

Per artimiausius keletą metų „CSD 
Engineers“ Vilniaus biuras planuoja 
padvigubinti savo komandos narių 
skaičių ir pasamdyti civilinės inžinerijos ir 
projektavimo specialistų.  

„Cureline“ JAV Vilnius R&D JAV įsikūrusi įmonė „Cureline“ yra viena 
lyderiaujančių žmogaus biologinių 
mėginių (ŽBM) tiekėja pasaulinei 
biomedicinos tyrimų bendruomenei. 
Kompanija Lietuvoje kuria klinikinių 
operacijų ir mokslinių tyrimų komandą, 
kurią sudarys magistro ir daktaro laipsnį 
turintys specialistai ir medicinos 
profesionalai. 

„Curve“ JK Vilnius IT 
vystymas 

Inovatyvi bankininkystės platforma 
„Curve“ steigia bendrovę Lietuvoje. 
Vertinamai 210 mln. eurų, įmonei 
suteikta elektroninių pinigų įstaigos 
licencija. Lietuvą, kaip Europos 
ekonominės erdvės būstinę, bendrovė 
pasirinko dėl inovatyvios reguliacinės 
sistemos bei  tinkamų kompetencijų 
kovai su pinigų plovimu. 

„Demivolt“ Kinija Vilnius Centrinė 
būstinė 

Sparčiai augantis mokėjimo paslaugų 
startuolis „Demivolt“ gavo Lietuvos banko 
elektroninių pinigų įstaigos licenciją. Ši 
licencija leis įmonei teikti įvairias 
paslaugas verslo klientams visoje ES – 
nuo mokėjimo inicijavimo iki užsienio 
valiutos operacijų ir tarptautinių pinigų 
pervedimų. 

„Devbridge“ JAV Kaunas IT 
vystymas 

JAV programavimo paslaugų įmonė 
„Devbridge“ ir šiemet išlaikė spartų 
augimą: plėtė komandas Lietuvoje, 
pritraukė naujų užsakymų bei aštuntąjį 
kartą iš eilės pateko tarp 5000 
sparčiausiai augusių JAV kompanijų. 
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„Dexcom“ JAV Vilnius Paslaugų 
centras 

Nuolatinės gliukozės stebėsenos, skirtos 
diabetu sergantiems žmonėms, 
technologijų lyderė pasaulyje 
„Dexcom“ paskelbė Vilniuje atidarysianti 
globalių paslaugų centrą (GBS). 
Planuojama, kad naujasis centras duris 
atvers 2021 m. ir reikšmingai prisidės 
prie bendrovės teikiamų paslaugų 
pacientams, rūpinsis klientais ir vykdys 
įmonės apskaitos ir finansų operacijas 
visoje Europoje. 

„DiPocket “ JK Vilnius IT 
vystymas 

JK įsikūrusi finansinių technologijų 
(Fintech) bendrovė „DiPocket“, savo 
klientams siūlanti įvairius atsiskaitymo 
negrynaisiais pinigais sprendimus, 
neseniai gavo elektroninių pinigų įstaigos 
(EPĮ) licenciją Lietuvoje. Šis žingsnis leis 
bendrovei toliau aptarnauti klientus 
žemyninėje Europos dalyje. 

„Eliq“ Švedija Vilnius IT 
vystymas 

Švedijos technologijų įmonė „Eliq“, 
kurianti klientų įtraukimo programinę 
įrangą energijos tiekėjams, paskelbė 
apie savo planus atidaryti plėtros biurą 
Vilniuje. Įmonė siekia suburti 
programinės įrangos kūrėjų, duomenų 
analitikų ir produktų vadybininkų 
komandą, padėsiančią įmonei toliau 
plėstis ir kurti naujus produktus. 

„Epam systems“ JAV Vilnius IT 
vystymas 

Pasaulinė technologijų lyderė, 
skaitmeninių platformų inžinerijos ir 
programinės įrangos kūrimo paslaugų 
teikėja skelbia atidaranti naują biurą 
Vilniuje. JAV kompanija prisijungs prie 
sparčiai augančios Lietuvos technologijų 
ekosistemos ir per artimiausius 
penkerius metus planuoja suburti apie 
600 aukštos kvalifikacijos IT inžinierių 
komandą. 

„Flo Health“ JAV Vilnius IT 
vystymas 

Įmonė „Flo Health“, sukūrusi „Flo“, 
pirmąją, dirbtiniu intelektu veikiančią, 
moterų sveikatos programėlę, rengiasi 
atidaryti naują filialą Vilniuje. Per 
ateinančius 3 metus, įmonė planuoja 
aktyvų inžinerijos specialistų įdarbinimą. 
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„Godel Technologies“ JK Vilnius IT 
vystymas 

Baltarusijos sostinėje, Minske 18 metų 
veikianti Jungtinės Karalystės 
informacinių technologijų įmonė „Godel 
Technologies“ nutarė Vilniuje atidaryti 
biurą. 

„Harju Elekter“ Estija Panevėžys Gamyba UAB „Harju Elekter“ Lietuvoje investuoja 
dar 6 mln. EUR ir planuoja įdarbinti 
daugiau nei 100 naujų darbuotojų. 

„Intrum“ Norvegija Vilnius Paslaugų 
centras 

Pirmaujanti kreditų valdymo paslaugų 
įmonė „Intrum“ nusprendė padidinti 
Lietuvoje suburtą verslo paslaugų 
komandą ir 2020 m. įdarbinti dar 70 
specialistų. 

„Juni“ Švedija Vilnius IT 
vystymas 

Švedijos finansinių technologijų startuolis 
„Juni“ pranešė apie planus įsteigti 
produkto kūrimo centrą Lietuvoje, 
Vilniuje. Įmonė planuoja sparčią plėtrą ir 
ketina samdyti programinės įrangos 
kūrėjus, už atitiktį atsakingų darbuotojus 
bei kitus specialistus. 

„Mambu“ Vokietija Vilnius IT 
vystymas 

Bankams, finansinių technologijų 
įmonėms ir finansinių paslaugų teikėjams 
skirta inovatyvi debesijos platforma 
„Mambu“ patvirtino Lietuvoje kursianti 
inžinerijos centrą. Naujasis Vilniaus 
padalinys, kuriame per trejus metus 
planuojama įdarbinti iki 100 specialistų, 
bus vienas pagrindinių bendrovės 
inžinerijos centrų, atsakingas už 
produktų vystymą. 

„Metso“ Suomija Šiauliai Gamyba „Metso Corporation“ plečia pasaulinę 
kasybos mašinų gamybos veiklą – 
bendrovė steigia guminių ir „Poly-
Met“ susidėvinčių detalių gamyklą 
Lietuvoje. Nauja gamykla Šiauliuose 
pradėjo veikti 2020 m. antrąjį ketvirtį. 

„MUFG Investor 
Services FinTech 
Limited“ 

Kipras Vilnius IT 
vystymas 

„MUFG Investor Services FinTech 
Limited“ (MUFG ISFT) pranešė 
planuojanti atidaryti atstovybę Lietuvoje. 
Šis pirmasis šalyje bendrovės biuras 
sieks pritraukti gabius technologijų 
specialistus, taip siekdamas didinti jau 
turimą profesionalų komandą. 
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„Nasdaq“ JAV Vilnius Paslaugų 
centras 

Viena iš pasaulyje pirmaujančių 
transatlantinių vertybinių popierių biržų 
operatorių ir technologijų bendrovių 
„Nasdaq“ ruošiasi plėsti technologijų ir 
verslo kompetencijų centrą Vilniuje, 
samdydama dar 100 aukštos 
kvalifikacijos technologijų specialistų. 

„Norian Accounting“ Norvegija Vilnius Paslaugų 
centras 

Norvegijos buhalterinės apskaitos, darbo 
užmokesčio skaičiavimo ir 
automatizavimo paslaugų teikimo lyderė 
NORIAN praneša apie tolesnę savo 
veiklos plėtrą Vilniaus kompetencijų 
centre. Lietuvoje bendrovė veikia nuo 
2005 m. Joje jau dirba beveik 300 
specialistų. 

„Rehau“ Vokietija Klaipėda Gamyba Šeimos valdoma specializuota polimerų 
gamybos bendrovė REHAU, kurios 
metiniai pardavimai siekia apie 3,5 mlrd. 
eurų, Klaipėdoje steigia vieną 
moderniausių gamybos padalinių. 

„RIA“ JAV Vilnius IT 
vystymas 

Tarptautinei pinigų perlaidų sektoriaus 
lyderei „Ria“ oficialiai suteikta mokėjimo 
įstaigos licencija Lietuvoje. „Euronet 
Worldwide, Inc.“ patronuojamoji įmonė 
su šia licencija plės savo skaitmeninę 
veiklą Europoje. Planuojama, kad 
Lietuva taps „Ria“ skaitmeniniu centru 
visam Europos regionui. 

„Saldo Finance“ Suomija Vilnius IT 
vystymas 

Suomijos finansinių technologijų 
bendrovė „Saldo Finance Plc“, plėtojanti 
atsakingo skolinimo sprendimus, 
pranešė per ateinančius metus 
planuojanti dvigubai padidinti produktų 
kūrimo komandą Vilniuje.  

„Satalia“ JK Kaunas R&D Jungtinės Karalystės dirbtinio intelekto ir 
duomenų mokslo kompanija 
„Satalia“ plės veiklą Kaune. Įmonė per 
dvejus metus ketina pasamdyti dar 50 
darbuotojų ir tikisi, kad Kauno biuras taps 
jos mokslinių tyrimų ir plėtros projektų 
centru. 
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„Stanhope Financial“ JK Vilnius IT 
vystymas 

Vilniuje savo biurą atidaro finansinių 
technologijų startuolis „Stanhope 
Financial“. Tarp jo akcininkų, vokiečių 
korporacijos „Siemens“ įkūrėjo anūkas, 
kompanijos „Small World“ įkūrėjas ir kiti 
žinomi verslininkai. 

„Thermo Fisher 
Scientific“ 

JAV Vilnius Gamyba „Thermo Fisher Scientific“, didžiausia 
pasaulyje kompanija, gaminanti ir 
tiekianti mokslui skirtus produktus bei 
paslaugas, išplėtė savo gamybos veiklą 
Lietuvoje, sukurdama 140 naujų darbo 
vietų. 

„Unity“ Danija Vilnius R&D „Unity Technologies“ – įmonė, kurianti 
visame pasaulyje naudojamas 
priemones virtualiosios realybės, 
papildytosios realybės ir 3D žaidimams 
kurti, paskelbė apie planus gerokai 
išplėsti savo veiklą Lietuvoje. 

 

2020 m. pritraukti projektai, kurie dar nebuvo viešinti 

Įmonės pavadinimas Šalis Įsikūrimo vieta Veikla 

Konfidencialu JAV Kaunas Paslaugų centras 

Konfidencialu Kipras Vilnius IT vystymas 

Konfidencialu Lenkija Sergeičikai Gamyba 

Konfidencialu Baltarusija Vilnius IT vystymas 

Konfidencialu JK Pabradė Gamyba 

Konfidencialu Nyderlandai Vilnius IT vystymas 

Konfidencialu Baltarusija Vilnius IT vystymas 

Konfidencialu Švedija Panevėžys Gamyba 

Konfidencialu Baltarusija Vilnius IT vystymas 

Konfidencialu Vokietija Jonava Priežiūra ir aptarnavimas 

Konfidencialu JAV Vilnius R&D 

Konfidencialu JAV Vilnius IT vystymas 

 

Papildomos informacijos 
prašome kreiptis: 

Vida Staskonienė 
Pardavimų procesų vadovė 

 +370 5 219 4310 

 vida.staskoniene@investlithuania.com 

mailto:vida.staskoniene@investlithuania.com
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Veiklos efektyvumas, ekonominis ir socialinis 
poveikis 

Finansinė ir ekonominė nauda  

2020 m. TUI projektai  

Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ 2020 metais į Lietuvą pritraukė 42 užsienio investicijų projektus, kuriuos 

įgyvendinant per kelerius metus planuojama sukurti 4 229 darbo vietų ir investuoti į ilgalaikį turtą (CAPEX) 106,6 

mln. eurų (2019 m. – 126,8 mln. eurų).  

Per 8 metus, įgyvendinant šiuos projektus, turėtų būti sumokėta apie 229,8 mln. eurų su darbo santykiais susijusių 

mokesčių1. Ši suma viršija patirtus kaštus (įstaigos biudžetą ir TUI projektams skirtą finansinę paramą) beveik 4 

kartus.  

2010-2020 m. rezultatas  

Vertinant įstaigos rezultatus nuo 2010 metų, įgyvendinant „Investuok Lietuvoje“ projektus jau įdarbinta apie 25 

tūkst. darbuotojų. Palyginimui, šis skaičius viršija užimtųjų skaičių Marijampolės savivaldybėje, kuris siekia beveik 

25 tūkst. asmenų.   

 

2010-2020 m. periodu dėl įgyvendinamų „Investuok Lietuvoje“ projektų tiesiogiai buvo sumokėta apie 1,3 mlrd. 

eurų su darbo santykiais susijusių mokesčių. 

  

 
1 Su darbo santykiais susiję mokesčiai: gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos bei įmokos į 

garantinį fondą. Šioje dalyje pateikiamos grynosios dabartinės vertės 2020 m., taikant 5,8 proc. diskonto normą. 
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Veikla ir efektyvumas 2019 2020 2019-2020 
% pokytis  

Pritraukti TUI projektai  47 42 -11%  

Numatomos investicijos į ilgalaikį turtą, mln. Eur  126,8 106,6 -16%  

Numatomos sukurti naujos darbo vietos  4 558 4 229 -7%  

IL išlaidos (išskyrus “Kurk Lietuvai”, atstovą Briuselyje ir su 
tuo susijusias kitas išlaidas), tūkst. Eur  

5 020  5 142 2,4%  

Visos išlaidos, skirtos 1 darbo vietai sukurti, tūkst. Eur  1,0 1,2 20%  

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

4,5 4,8 5% 

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

4,8 5,0 4% 

Nauji potencialūs projektai  265 238 -10% 

Susitikimai su potencialiais investuotojais  705 501 -29%  

Renginiai  94 45 -48%  

Išlaidos renginiams, tūkst. Eur  296,8 199,1 -33%  

Išlaidos vienam renginiui, tūkst. Eur  3,2       4,4 38%  

 

* 2019 m. duomenys keitėsi dėl 1 neįgyvendinto projekto. 

** Vertinami tiesiogiai su darbo santykiais susiję mokesčiai, skaičiuojant nuo vidutinio “Investuok Lietuvoje” kliento darbo 

užmokesčio. 

 

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 mėnesinis atlyginimas dažnai yra didesnis – 2020 m. „Investuok Lietuvoje“ 

pritrauktų projektų darbo užmokesčio vidurkis (2118 Eur) net 49 proc. lenkia šalies vidurkį. Tai didina gyventojų 

perkamąją galią ir prisideda prie vidaus paklausos didėjimo.  

Jau keletą metų iš eilės geidžiamiausių darbdavių finalinio dvidešimtuko sąraše daugumą sudaro 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  
Nepaisant pasaulį ištikusios pandemijos krizės, viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ rinkodaros ir komunikacijos 

departamentui 2020 m. pavyko sėkmingai prisitaikyti prie pakitusių sąlygų, įdarbinti naujas rinkodaros taktikas 

siekiant pristatyti Lietuvos investicinį klimatą, stiprinti Lietuva-verslui įvaizdį bei prisidėti prie kontaktų su 

potencialiais investuotojais paieškos. Ypatingas dėmesys buvo skirtas rinkodaros automatizacijai ir kokybinių 

rodiklių gerinimui. 

Lietuvos verslo klimato pristatymas ir žinomumo didinimas 

Praėjusių metų pandeminė situacija neleido išnaudoti visų viešinimo galimybių, tokių kaip žurnalistų vizitai ar 

renginiai, tačiau buvo atrasti nauji veiksmingi būdai, leidę per 2020 m. inicijuoti 55 užsienio publikacijas tokiose 

šalyse kaip JAV, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Danija, Suomija, Švedija, Vokietija, Singapūras. Verslo temomis 

apie Lietuvą rašė tokie žiniasklaidos kanalai kaip „Financial Times“, „Bloomberg“, „Yahoo Finance“, „Forbes“, 

„Reuters“, „The Banker“, „FDI Intelligence“ ir kt. 

Tarp dominuojančių temų išliko finansinių technologijų sektorius bei Brexit poveikis šio sektoriaus vystymuisi 

Lietuvoje, kryptingai augo susidomėjimas gyvybės mokslų sektoriaus potencialu. Antroje metų pusėje ypatingo 

dėmesio iš užsienio žiniasklaidos sulaukė Lietuvos pagalba Baltarusijos verslams ir talentams.   

2020 m. buvo atnaujintas “Invest Lithuania” prekės ženklas bei vizualinis identitetas (įskaitant visas priemones ir 

Įstaigos valdomus kanalus), siekiant stiprinti Lietuva-verslui žinomumą pasaulyje. Taip pat daug dėmesio skirta 

Lietuvos reputacijos stiprinimo pasaulyje strategijos kūrimui (dalyvavimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

įvaizdžio grupės projekte), kuriame didelis dėmesys skiriamas pasiekimams ekonomikos ir talentų pritraukimo 

sritims (Co-create Solutions) - ją, kartu su kitomis institucijomis, atstovauja ir viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“. 

Ypatingas dėmesys skirtas Lietuva-verslui žinomumo didinimui socialiniuose tinkluose, rekordiškai augo tiek 

parodymų skaičius – iki 3,6 mln., tiek įsitraukimas - 15 proc. Pagrindinė „Invest Lithuania“ Linkedin paskyra pateko į 

daugiausiai sekėjų turinčių Linkedin Company Page Lietuvoje TOP10. 

Naujų klientų pritraukimas 

2020 metais buvo sugeneruota 256 000 sesijų į investlithuania.com puslapį, daugumą kokybinių parametrų pavyko 

išlaikyti arti rekordinio 2019 m. lygio: atmetimo rodiklis (bounce rate) – 31,50 %, vidutinis svetainėje praleidžiamo 

laiko rodiklis - 2:12min. Svetainėje buvo atlikta beveik 122 000 veiksmų, tokių kaip: ne mažiau 1 min. praleista 

puslapyje, 3 aplankyti puslapiai, atsiųsta užklausa, parsisiųsta medžiaga ar užsiprenumeruotas naujienlaiškis.  

Tam buvo įgyvendinta virš 10 tęstinių kampanijų, nukreiptų į potencialių kontaktų generavimą prioritetiniuose 

sektoriuose (finansinių technologijų, paslaugų, gamybos, gyvybės mokslų ir t.t.), jiems, priklausomai nuo keliamų 

tikslų, buvo sukurti nukreipimo puslapiai, skirtingi turinio vienetai, pvz.: įvairios apimties leidiniai, video klipai, 

internetiniai seminarai (webinar) ir kt. 

Paskutinius keturis mėnesius daug dėmesio skirta rinkodaros veiksmams, nukreiptiems į Baltarusijos IT sektorių – 

sukurtas dedikuotas nukreipimo puslapis, originalus turinys, vykdyti taktiniai veiksmai, leidę sugeneruoti reikšmingą 

kiekį užklausų.  

Siekiant ir toliau didinti rinkodaros veiksmų atsekamumą, gerinti konversiją ir tiksliau pamatuoti kuriamą vertę, kartu 

su pardavimų komandos naudojamu CRM įrankiu, buvo įdiegtas Rinkodaros automatizavimo įrankis – Pardot, 

atlikti būtini svetainės funkcionalumų atnaujinimai bei išbandyti pirmieji automatizavimo būdai, kurie bus toliau 

diegiami ir naudojami 2021 m. 

Investicinio klimato gerinimas 

2020 m. Lietuvos žiniasklaidoje buvo inicijuota virš 55 temų (pranešimai spaudai, interviu ir kt.), siekiant Lietuvos 

auditorijai pristatyti TUI naudas, užsienio investuotojus ir jų veiklą Lietuvoje bei investicinio klimato tobulinimo 

iniciatyvas. Ypatingas dėmesys skirtas viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ leidinio „Lietuvos ekonomikos 

transformacija: 4 strateginės kryptys“ komunikacijai, kuriuo siekiama išryškinti būtinus pokyčius tam, kad Lietuva ir 

toliau išliktų konkurencinga pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas. Buvo inicijuojamos publikacijos, interviu 
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pagrindinėmis leidinio temomis, tokiomis kaip švietimas, talentų pritraukimas (bei migracija). Nemažai prie tam tikrų 

užsienio verslams ir talentams aktualių sprendimų išryškinimo prisidėjo ir Baltarusijos krizė bei Lietuvos, kaip 

šalies, galimybės konkuruoti dėl stipriausių Baltarusijos IT žaidėjų. 

2020 m. suorganizuotas jau tradiciniu tapęs „Lithuania‘s bussines service‘s report“ leidinio pristatymo renginys 

globalių verslo centrų (GBS) sektoriaus įmonių bendruomenei. Renginys organizuotas šeštus metus iš eilės. 

Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, leidinys pirmą kartą buvo pristatytas virtualaus renginio formatu. Renginio 

tikslas – GBS bendruomenei pristatyti viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ ekspertų parengtą sektoriaus 

ataskaitą, supažindinti su planuojamomis įgyvendinti iniciatyvomis, stiprinti bendradarbiavimą bei skatinti bendrą 

problemų sprendimą. Renginyje dalyvavo GBS centrų vadovai, suinteresuotų institucijų bei įstaigų atstovai 

(universitetai, HR kompanijos ir pan.), o taip pat ir potencialūs investuotojai ieškantys plėtros galimybių įvairiose 

šalyse.  

Po sėkmingo ir didelį susidomėjimą sukėlusio 2019 m. vykusio “RPA meetup” renginio, skirto paslaugų centrams, 

besidiegiantiems robotinių procesų automatizavimą, 2020 m. buvo suorganizuotas antrasis bendruomenės 

susitikimas. Renginio metu paslaugų centrų atstovai dalinosi savo sėkmės istorijomis bei išmoktomis pamokomis 

bediegiant robotinių procesų automatizavimo sprendimus. Renginys buvo skirtas tiek organizacijoms, kurios jau yra 

įsidiegusios robotinių procesų automatizavimo procesus, tiek ir toms organizacijoms, kurios planuoja juos diegtis.  

Finansinių technologijų sektoriaus atstovams suorganizuotas 2-asis kasmetinis renginys „Lithuanian Fintech 

Ecosystem Overview‘19“. Renginio tikslas – pristatyti viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ ekspertų parengtą 

sektoriaus apžvalgą, tendencijas, reguliacinės, teisinės aplinkos pokyčius. Renginyje dalyvavo finansinių 

technologijų sektoriaus įmonės, instituciniai partneriai (Finansų bei Ekonomikos ir Inovacijų ministerijų atstovai, 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Lietuvos Bankas), teisininkų kontoros dirbančios su finansinių 

technologijų sektoriumi.  

Augant finansinių technologijų sektoriui Lietuvoje, pastebėtas renginių, skirtų bendruomenei, trūkumas.  Viešoji 

įstaiga „Investuok Lietuvoje“ pristatė iniciatyvą – “Global Fintechs in LT” bendruomenės susitikimus, skirtus stiprinti 

bendruomenę, palaikyti diskusijas dėl reikalingų pokyčių teisinėje reguliacinėje sistemoje, kuri padėtų gerinti 

sąlygas jau Lietuvoje esantiems finansinių technologijų sektoriaus atstovams, o tuo pačiu ir prisitraukti naujų 

investuotojų. 

 

Papildomos informacijos 
prašome kreiptis: 

Rūta Nemunytė 
Rinkodaros ir komunikacijos departamento direktorė 

 +370 650 29428 

 ruta.nemunyte@investlithuania.com 

 

Talentų pritraukimo veikla  
2020 m. „Work in Lithuania“ programai buvo kupini permainų bei poreikio greitai reaguoti į Covid-19 sąlygotus 

asmenų judėjimo, masinių susibūrimų bei visuomenės sveikatos saugumo reikalavimus. Atitinkamų veiksmų bei 

papildomų iniciatyvų pareikalavo ir dėl politinės situacijos Baltarusijoje išaugęs specialistų susidomėjimas 

gyvenimo ir darbo galimybėmis Lietuvoje bei praktiniai iššūkiai, su kuriais šiems asmenims tenka susidurti 

persikeliant į šalį. Nepaisant permainingo laikotarpio, „Work in Lithuania“ programai pavyko sėkmingai prisitaikyti 

prie pakitusių veiklos sąlygų, efektyviai perorientuoti veiklas į daugiausiai talentų pritraukimui potencialo turinčius 

segmentus, toliau stiprinti Lietuva-karjerai įvaizdį. Ypatingas dėmesys 2020-aisiais skirtas iniciatyvoms, 

didinančioms šalies institucijų bei Lietuvos darbdavių pasirengimą priimti į šalį darbo tikslais atvykstančius 

užsieniečius.  

 

mailto:ruta.nemunyte@investlithuania.com
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Lietuva-karjerai: rinkodara ir viešinimas  

Atsakant į dėl viruso susiklosčiusią situaciją buvo peržiūrėtos ir pakoreguotos „Work in Lithuania“ suplanuotų 

viešinimo kampanijų tikslinės auditorijos bei šalys. Didžioji dalis pirmojo pusmečio viešinimo veiklų buvo nukreiptos 

į tarptautinius studentus Lietuvoje, kaimyninių šalių aukštos kvalifikacijos specialistus bei pastebimai dažniau 

sugrįžimo galimybėmis susidomėjusius užsienio lietuvius. Pradedančiojo lygmens pozicijoms bei darbinės praktikos 

galimybėms Lietuvoje viešinti buvo parengtas specializuotas programos portalo skiltis užsienio studentams. 

Antrajame pusmetyje daugiausiai dėmesio skirta technologijų srities specialistų iš Baltarusijos pritraukimui 

viešinimo kampanijoms, pradėta vykdyti komunikacija rusų kalba, parengtas specializuotas polapis. Dėl 

pandeminės situacijos atsisakius vykti ir organizuoti fizinius renginius, persiorientuota į internetinė erdvę: dalyvauta 

penkiose virtualiose karjeros mugėse, parengta video medžiaga apie paklausiausias specialybes bei užsieniečių 

įsidarbinimo procedūras. 

Atlikti pokyčiai viešinimo strategijoje leido užtikrinti stabilų workinlithuania.lt portalo lankytojų bei aplikavusių į 

programos įmonių-partnerių siūlomas darbo vietas skaičių. Per visus 2020 m. „Work in Lithuania“ portale apsilankė 

daugiau nei 155 tūkst. vartotojų.  Didžioji portalo lankytojų dalis buvo iš Baltarusijos, Jungtinės Karalystės, 

Ukrainos bei Jungtinių Amerikos Valstijų. Nors, lyginant su 2019 metais, portalo lankytojų skaičius išliko stabilus, 

srauto tikslingumą - konversiją į aplikavimus – pavyko išauginti net 87 proc. Per visus 2020 m. workinlithuania.lt 

portale savo kandidatūras Lietuvos darbdaviams pateikė šiek tiek daugiau nei 6700 asmenų. Socialinių tinklų 

(Facebook, Linkedin ir Instagram) auditorija paaugo 6400 asmenų.  

Šalies darbdavių pasirengimo tarptautinei samdai didinimas 

Siekiant didinti „Work in Lithuania“ įmonių pasirengimą specialistų iš užsienio samdymui, 2020 m. atliktas 

Baltarusijos technologijų sektoriaus ir darbo rinkos tyrimas, o jo rezultatais pasidalinta su suinteresuotais 

darbdaviais. Pradėtos teikti nuotolinės tarptautinės samdos eksperto konsultacijos įmonių žmogiškųjų išteklių 

specialistams ir samdantiesiems vadovams. Reaguojant į išaugusį kartu su baltarusiškais verslais persikeliančių 

specialistų skaičių, kartu su „Go Vilnius“ bei „Renkuosi Lietuvą“, organizuotos reguliarios dirbtuvės, kurių dalyviai 

supažindinti su svarbiausiais persikėlimo, įsikūrimo, migracijos procedūrų ir darbo rinkos aspektais. Nuolatinio 

konsultavimo tikslais socialiniame tinkle Facebook įkurta ir palaikoma uždara grupė į Lietuvą atvykusiems ar apie 

atvykimą svarstantiems Baltarusijos piliečiams. 

Įmonių, besidominčių specialistų iš užsienio samdymu, skaičius per 2020 m. taip pat pastebimai išaugo. Per šiuos 

metus prie „Work in Lithuania“ programos prisijungė ir karjeros galimybes portale viešinti pradėjo 32 naujos 

įmonės. Metų gale programoje iš viso dalyvavo 190 įmonių-partnerių, kurios vidutiniškai per mėnesį patalpindavo 

apie 330 naujų darbo pasiūlymų. 

Talentų ekosistemos gerinimo iniciatyvos 

Vadovaujantis gerosiomis užsienio praktikomis talentų priėmimo ir integracijos srityje, 2020 m. pradėti pirmieji 

„International House“  iniciatyvos pritaikymo Lietuvai darbai. Šios iniciatyvos tikslas – Vilniaus mieste įsteigti „vieno 

langelio“ principu veikiančią įstaigą, kurioje aktualios viešosios paslaugos būtų teikiamos visiems į šalį atvykusiems 

aukštos kvalifikacijos užsieniečiams bei sugrįžusiems lietuviams. Bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų 

ministerija, Migracijos departamentu, miesto plėtos agentūra „Go Vilnius“ bei kitomis suinteresuotomis institucijomis 

parengtas bei suderintas tokios įstaigos techninis konceptas, veikimo modelis, pasirašytos aktualios 

bendradarbiavimo sutartys. Techninės projekto įgyvendinimo veiklos bus tęsiamos 2021 m.  

 

Papildomos informacijos 
prašome kreiptis: 

Eglė Adašiūnaitė 
Talentų programos „Work in Lithuania“ vadovė 

 +370 5 204 7817 

 egle.adasiunaite@investlithuania.com 

 

  

https://students.workinlithuania.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=lFCrnGMmS34&t=3s&ab_channel=WorkinLithuania
mailto:egle.adasiunaite@investlithuania.com
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Investicinės aplinkos gerinimas  
Pasiūlymai dėl investicinės aplinkos gerinimo: 

 Atsakingoms institucijoms pateikta 10 pasiūlymų: 

• dėl priemonės "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje" tobulinimo; 

• dėl inžinerinės pramonės sektoriaus specialistų rengimo profesiniame lygmenyje; 

• dėl IT studijas nutraukiusiųjų asmenų skaičiaus mažinimo;   

• dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų verslo planų įgyvendinimo, laisvosiose 
ekonominėse zonose veikiančių įmonių ir laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatų 
stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo pakeitimo; 

• dėl atskirų valstybinės žemės sklypų rezervavimo investicijų reikmėms modelio parengimo; 

• dėl investicinės aplinkos tobulinimo regionuose; 

• dėl Laisvųjų ekonominių zonų (LEZ), pramonės parkų ir kitose pramoninėse teritorijose esančių sklypų 
infrastruktūros išvystymo; 

• dėl priemonės TUI Invest LT+ tvarkos aprašo tobulinimo; 

• dėl 2021 – 2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programos projekto tobulinimo; 

• dėl investuotojų atvykimo kertant Lietuvos Respublikos sieną ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu; 

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

 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo pakeitimus, kuriais nustatytas 
specialus reguliavimas stambiems projektams, mažinantis stambiems projektams, atitinkantiems įstatyme 
numatytus kriterijus, tenkančią administracinę naštą, būtinų procesų skaičių ir trukmę, sudarantis palankias 
sąlygas pradėti ir plėtoti veiklą Lietuvoje. Įsigaliojus šiems pakeitimams, investuotojai, planuojantys įgyvendinti 
stambius projektus, turi galimybę pasirašyti stambių projektų investicijų sutartis su valstybe, pagal kurias tokio 
projekto įgyvendinimui bus suteiktos įstatyme numatytos specialios investavimo ir verslo sąlygos, susijusios su 
valstybės institucijų teikiamų administracinių paslaugų operatyvumu, statybą leidžiančio dokumento išdavimo, 
poveikio aplinkai vertinimo, migracijos, žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo, žemės tvarkymo ir 
administravimo, stambiam projektui reikalingos kvalifikacijos ir kompetencijos specialistų rengimo procedūrų 
palengvinimu. Šiuo nauju reguliavimu siekiama pritraukti vidaus ir užsienio investicijas į stambius projektus bei 
didinti Lietuvos konkurencingumą šioje srityje, nes stambių didelę pridėtinę vertę turinčių projektų 
įgyvendinimas mažose valstybėse turi reikšmingą poveikį ekonomikos plėtrai (sumokami mokesčiai, perkamos 
vietinių tiekėjų paslaugos ir prekės, sukuriamos aukštos pridėtinės vertės darbo vietos).  

 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, kuriais 
stambius projektus įgyvendinantiems investuotojams suteikiama galimybė naudotis pelno mokesčio lengvata. 
Įsigaliojus šiems pakeitimams, investuotojas, įgyvendinantis stambų projektą pagal sudarytą stambaus projekto 
investicijų sutartį, pasiekęs minimalius privačių kapitalo investicijų ir naujai sukurtų darbo vietų rodiklius ir 
atitinkantis papildomas įstatyme numatytas sąlygas, nemoka pelno mokesčio ne ilgiau negu 20 metų nuo 
stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos. Įstatyme taip pat yra išskirti du lengvatos taikymo 
atvejai, priklausantys nuo stambaus projekto įgyvendinimo metu investuojamų privačių kapitalo investicijų 
dydžio - iki ir virš 100 mln. eurų (pastaruoju atveju privalo būti gautas Europos Komisijos leidimas teikti 
valstybės pagalbą šiame leidime nurodytomis sąlygomis). Ši lengvata yra viena iš stambiems projektams 
taikomų specialių investavimo ir verslo sąlygų, todėl ji taip pat prisideda prie Lietuvos konkurencingumo 
didinimo pritraukiant vidaus ir užsienio investicijas į stambius projektus.    

 Buvo įgyvendintas projektas – aukštųjų mokyklų studijų programų peržiūra, suteikiant „Investors‘ Spotlight“ 
kokybės ženklus. „Investors‘ Spotlight“ iniciatyva, kuria siekiama sustiprinti bendradarbiavimą tarp švietimo 
įstaigų bei verslų ir tobulinti aukštųjų mokyklų studijų programas, atsižvelgiant į verslo sektoriaus atstovų 
poreikius. Tuo pačiu taip didinamas aktualių studijų programų žinomumas bei aktyvesnis studentų rinkimasis 
programų, kurios yra aktualios regionų darbdavių tarpe. 

 Buvo atrinktos tos aukštųjų mokyklų studijų programos, kurios aktualiausios kiekvienam iš regionų, bei įtrauktos 
atitinkamų sektorių įmonės, kurios aktyviai dalyvavo suformuluojant rekomendacijas aukštosioms mokykloms 
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bei pasiūlė įžvalgas dėl studijų kokybės gerinimo. Tame tarpe aukštosios mokyklos, kurioms buvo suteiktas 
„Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas, įsipareigojo patobulinti studijų programas, atsižvelgiant į suformuluotas 
rekomendacijas, bei aktyviau bendradarbiauti su verslo įmonėmis. 

 Atsižvelgiant į regionuose veikiančių investuotojų poreikius, šiemet projekto vertintojų dėmesys buvo skirtas ne 
tik inžinerinėms, bet ir IT srities studijų programoms. Į programų peržiūrų darbo grupes įsitraukė atstovai iš 
daugiau nei 50 skirtingų užsienio ir vietinio kapitalo įvairių sektorių – gamybos, paslaugų, IT – įmonių. Iš viso 
buvo peržiūrėta 9 programos bei išdalinti 8 „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklai: 

1. Vilniaus kolegijos elektronikos inžinerijos profesinio bakalauro programa 
2. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mechatronikos ir robotikos bakalauro programa 
3. Kauno technologijos universiteto automatikos ir valdymo bakalauro programa 
4. Kauno technologijos universiteto informatikos bakalauro programa 
5. Kauno technikos kolegijos medžiagų apdirbimo inžinerijos profesinio bakalauro programa 
6. Klaipėdos universiteto elektros inžinerijos bakalauro programa 
7. Klaipėdos universiteto informatikos inžinerijos bakalauro programa 
8. Klaipėdos universiteto chemijos inžinerijos bakalauro programa 

 Pradėtas įgyvendinti projektas “Talentų ugdymas informacinių technologijų srityje” Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-03-
0004. Projekto metu bus organizuojami mokymai skirti įmonių darbuotojams, kurie nori pradėti programuotojo 
profesinę karjerą ir mokymai įmonėse dirbantiems programuotojams, kurie nori kelti programuotojo kvalifikaciją. 
Projekto metu planuojama apmokyti 723 darbuotojus. Visiems mokymų dalyviams bus teikiamos įdarbinimo 
paslaugos. Projekto įgyvendinimui skirta suma – 2 000 000 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio 
fondo lėšomis. 

 LR ekonomikos ir inovacijų ministras 2020 m. rugpjūčio 13 d. priėmė įsakymą Nr. 4-672 dėl „Studijų programų, 
susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtų regionų investicinio patrauklumo didinimui, tikslinių 
skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas 
studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo“, kurio pagrindu Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija 2020 m. stojimam skyrė 260 stipendijų pirmakursiams po 200 EUR/mėn. Pilotinio modelio metu 
stipendijos skirtos studentams, pasirinkusiems inžinerijos, informatikos ir matematikos mokslų studijų krypčių 
grupių studijų programas (išskyrus Vilniuje ir Kaune vykdomas programas), susijusias su aukštos pridėtinės 
vertės sektoriais ir skirtas regionų investicinio patrauklumo didinimui.  

 LR Vyriausybė priėmė 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
paskelbimo“ pakeitimą, kuriuo sukurto galimybės investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką 
ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu kirsti Lietuvos Respublikos sieną ekstremalios situacijos dėl COVID-19 
ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu.  

 LR Vyriausybė priėmė 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir 
plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimus, kuriais:  

1. supaprastinta paraiškų dėl finansavimo skyrimo valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, 
vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams įgyvendinti (toliau – Kelių objektai), 
teikimo ir vertinimo tvarka; 

2. nustatyta fiksuota ne mažesnė kaip 20 procentų nepaskirstyto rezervo (atskaičius lėšas, reikalingas 
vietinės reikšmės kelių, nukentėjusių nuo ekstremaliųjų situacijų, skubaus taisymo (remonto), 
rekonstravimo ar kelių statinių statybos dėl avarijos grėsmės išlaidoms kompensuoti) lėšų dalis, skiriama 
Kelių objektams finansuoti; 

3. nustatyti prioritetai, pagal kuriuos finansuojami Kelių objektai. 

 LR Ekonomikos ir inovacijų ministras priėmė 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 4-797 „Dėl Investicijų, 
finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo, įgyvendinimo, administravimo ir valstybės pagalbos teikimo 
pagal schemą „TUI Invest Lt+“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimus, kuriais papildytas investuotojams, 
pretenduojantiems į finansavimą, keliamų reikalavimų sąrašas, taip sudarant papildomas galimybes skatinti 
investicijas, kuriančias aukštos pridėtinės vertės itin gerai apmokamas darbo vietas.  

 LR ekonomikos ir inovacijų ministras priėmė 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4-338 „Dėl Lietuvos 
Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų verslo planų įgyvendinimo, laisvosiose ekonominėse zonose 
veikiančių įmonių ir laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatų stebėsenos atlikimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimus, kuriais sumažinama laisvųjų ekonominių zonų (toliau – LEZ) valdymo 
bendrovėms, įmonėms ir stebėseną atliekančiai viešajai įstaigai „Investuok Lietuvoje“ tenkanti administracinė 
našta, taip pat detalizuojamas ir supaprastinamas LEZ stebėsenos vykdymo procesas. Svarbiausiais aprašo 
pakeitimais buvo nustatyta, kad periodiškai bus renkami duomenys tik apie LEZ infrastruktūros atnaujinimą ir 
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finansavimą, o platesnė informacija apie LEZ infrastruktūrą bus renkama pagal poreikį, stebėsenai reikalingi 
duomenys bus teikiami patogia forma (Excel formatu), taip pat sudarytos sąlygos stebėseną vykdančiai 
institucijai greičiau ir efektyviau gauti duomenis iš viešųjų subjektų, atitinkamai mažinant administracinę naštą 
LEZ įmonėms. 

Analitinės studijos ir ataskaitos: 

 Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ pernai atliko Lietuvos ekonomikos būklės ir jos potencialą ribojančių 
sisteminių problemų analizę „Lietuvos ekonomikos transformacija: 4 strateginės kryptys“.  Šiame leidinyje, 
atsižvelgus į pirmaujančių valstybių patirtį, tarptautinių organizacijų ir ekspertų rekomendacijas, pateikti siūlymai 
dėl strateginių sprendimų, kurie padėtų stiprius pamatus tvariam ekonomikos augimui ateityje. Šie sprendimai 
sugrupuoti į 4 Lietuvos ekonomikos transformaciją įgalinančias strategines reformų kryptis – žmogiškojo 
kapitalo, inovacijų, valstybės institucijų stiprinimo ir regionų plėtros.  

 Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ kartu su nacionaline IRT sektoriaus asociacija „INFOBALT“ ir Vyriausybės 
strateginės analizės centras (STRATA) – atliko pirmos studijų pakopos IRT studentų tyrimą „Nuo abituriento 
suolo iki karjeros IRT profesijose“. Tyrimu buvo apžvelgtos nebaigtų IRT studijų priežastys ir pasekmės 
įsidarbinimui IRT profesijose, įvertinta nebaigtų IRT studijų įtaka IRT studentų pajamoms. 

 Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ pernai parengė „2019 metų laisvųjų ekonominių zonų stebėsenos 
ataskaitą“. Ši ataskaita leidžia matyti išsamų visų šalies LEZ teritorijų parengtumo investicijoms vaizdą. Tai 
svarbu ne tik siekiant informuoti galimus investuotojus apie dar likusių sklypų pasiūlą Lietuvoje, bet ir 
planuojant tolesnę LEZ teritorijų bei jų infrastruktūros plėtrą. Ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie 
LEZ rezultatus, pastarųjų metų investicijas ir valdymo bendrovių veiklos rodiklių įgyvendinimą. 

Valstybės parama (paskatos) investuotojams: 

 Per 2020 metus buvo pasirašytos 5 investicijų sutartys. Šių projektų bendra vertė siekia 143,0 mln. eurų. 
Paramą gavo 4 paslaugų ir 1 gamybos projektas. Planuojama, kad įgyvendinus šiuos projektus bus sukurtos 
1123 darbo vietos.   

 Iš viso pagal priemonę „TUI Invest LT+“ administruojami 43 projektai (iš jų, 6 sutartys buvo pasirašytos – 2014 
m., 6 – 2015 m., 6 – 2016 m., 4 - 2017 m., 9 – 2018 m., 10 – 2019 m., 5 – 2020 m., 3 sutartys buvo nutrauktos 
2017, 2019 ir 2020).   

 Administruojamų projektų bendra vertė – 1 119,43 mln. eurų. Juos įgyvendinus bus sukurtos 9712 darbo 
vietos.   

 Pagal priemonę „TUI Invest LT+“ 2020 m. investuotojams išmokėta 15,19 mln. eurų paramos.   

 Paramą gavusių projektų vykdytojai prisiėmė įsipareigojimus dėl 4,55 mln. eurų darniųjų investicijų, 
įgyvendinant įvairias socialines iniciatyvas.   

 21 projektų jau baigti įgyvendinti, vykdomos po projektinės priežiūros procedūros. Šie projektai jau investavo 
330,86 mln. eurų ir sukūrė 3258 darbo vietas.  

 Atstovavimas regionuose: 

 Regionų ekonominės plėtros potencialas stiprinamas per viešąją įstaigą „Investuok Lietuvoje“ atstovų 
regionuose tinklą, skleidžiant gerąją praktiką, stiprinant bendradarbiavimą tarp užsienio kapitalo įmonių, 
savivaldybių bei kitų vietos įstaigų. Šio modelio įgyvendinimas leidžia kaupti gilesnes žinias apie regionų 
potencialą bei rezultatyviai padėti visoms veikiančioms užsienio kapitalo įmonėms Lietuvoje.  

 2020 metais buvo įgyvendinta 60 po-investicinio aptarnavimo vizitų, suteikta pagalba ir atlikta 62 konsultacijos 
savivaldybėms ir verslo subjektams aktualiais klausimais. Atstovai regionuose tęsė bendradarbiavimo 
palengvinimą tarp verslo ir švietimo sektorių ties regionui aktualių studijų programų peržiūra. Buvo įgyvendinta 
9-ies aukštojo mokslo programų peržiūra, iš kurių 8-ioms jų buvo suteiktas Investor‘s Spotlight kokybės 
ženklas. 

 Atsižvelgiant į savivaldybių konsultavimo patirtį atskirų regionų patrauklumo investicijoms didinimo klausimais, 
investuotojams aktualiausias investicinės aplinkos dedamąsias atskiruose gamybos bei paslaugų centrų 
sektoriuose bei remiantis Pasaulio banko2 rekomenduojama regionų konkurencingumo vertinimo struktūra, 
regionų plėtros komanda parengė Regionų pasirengimo investicijoms vertinimo metodiką, atliko regionų 
investicinės aplinkos analizę potencialiuose sektoriuose bei pateikė rekomendacijas ir gerąsias Lietuvoje 
taikomas praktikas regionų plėtros taryboms. Remiantis šiais pasiūlymais, tiek regionas, tiek atskiros regiono 

 
2 World Bank Competitiveness Benchmark 



19 

 

 

savivaldybės gali įvertinti pasirengimą pritraukiant investicijas bei turi galimybę  įgyvendinti įvairias iniciatyvas, 
taip prisidedant prie viso regiono patrauklumo investicijoms didinimo. 

 

Papildomos informacijos 
prašome kreiptis: 

Tadas Jagminas 
Projektų valdymo departamento direktorius 

 +370 5 262 7438 

 tadas.jagminas@investlithuania.com 

 

Programa „Kurk Lietuvai“  
2020 m. sausio – rugsėjo mėn. programos „Kurk Lietuvai“ aštuntoji karta įvykdė 26 projektus ir bendradarbiavo su 

įvairiomis viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus institucijomis šalies konkurencingumo didinimo 

klausimais. Ypač daug dėmesio 2020 m. buvo skirta iššūkiams, susijusiems su švietimu, inovacijomis bei emocine 

sveikata. Tarp įgyvendintų projektų yra parengtas modelis, kaip veiks regioninis kibernetinio saugumo centras, 

kuriame bendradarbiaus NATO ir Rytų partnerystės šalys, bei parengtas įrankių rinkinys smulkiam ir vidutiniam 

verslui, padėsiantis apsisaugoti nuo kibernetinių atakų. Sprendžiant vyresnio amžiaus žmonių ir negalią turinčių 

žmonių atskirties mažinimo problemas, kartu su Sveikatos apsaugos ministerija bei Kultūros ministerija sukurtas 

įrankis –  „Socialinis receptas“. Pirmą sykį Lietuvoje buvo surinkti visų kultūros įstaigų geografiniai duomenys, jie 

atverti visuomenei bei GIS įrankių pagalba įvertintas kultūros prieinamumas. Taip pat parengtos nacionalinės 

švietimo agentūros veiklos gairės.  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje sukurta  lygių galimybių organizacijoje 

pasimatavimo liniuotė, kuri padės tiek viešojo, tiek ir privataus ar nevyriausybinio sektoriaus įmonėms įvertinti 

situaciją savo organizacijose. Dirbant su Vyriausybės kanceliarija ir Valstybine mokesčių inspekcija parengti labai 

detalūs siūlymai, padėsiantys verslui ir individualiai dirbantiems paprasčiau teikti informaciją per iMAS sistemą, 

tokiu būdu prisidedant prie šešėlinės ekonomikos mažinimo. Sukurtas religinio turizmo produktas ateityje šalies 

biudžetą galėtų padidinti keliomis dešimtimis milijonų eurų. Gamtos mokyklų veiklos koncepcijos padės gerinti 

šalies gyventojų sąmoningumą aplinkosauginio švietimo srityje. Lietuvai siekiant pirmauti technologijų srityje, 

didelis bus ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje dirbusių dalyvių indėlis, kurie sukūrė Digital Lithuania academy 

platformą. Platformos dėka kils viešojo sektoriaus darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai.  

2020 m. rugsėjo mėn. startavo jau devintoji programos „Kurk Lietuvai“ karta ir 26 profesionalai pradėjo įgyvendinti 

Lietuvos konkurencingumą didinančius projektus. Pradėta įgyvendinti 11 projektų, sprendžiami iššūkiai, susiję  su 

kibernetinio saugumo ekosistemos stiprinimu, turizmo skatinimu, valstybės investicijų politika, sveikatos duomenų 

antriniu panaudojimu, žaliųjų viešųjų pirkimų skatinimu, žaliosios infrastruktūros vystymu, neformaliu švietimu ir kt.   

Beveik pusė praėjusios kartos dalyvių, kurie baigė darbus 2020 m. rugsėjo mėn. liko dirbti viešajame sektoriuje ir 

toliau didinti šalies konkurencingumą, o Lietuvoje iš viso liko virš 89 proc. dalyvių.  

 

Papildomos informacijos 
prašome kreiptis: 

Monika Merkytė 

Programos „Kurk Lietuvai“ vadovė 

 +370 699 69425 

 monika.merkyte@investlithuania.com 

  

mailto:tadas.jagminas@investlithuania.com
mailto:monika.merkyte@investlithuania.com
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Atstovai užsienyje  
„Investuok Lietuvoje“ atstovai Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir  Belgijos Karalystėje atstovavo Lietuvos 

ekonominiams interesams, dalyvavo specializuotuose renginiuose, proaktyviai ieškojo kontaktų su potencialiais 

investuotojais ir teikė informaciją apie Lietuvos verslo galimybes. 2020 m.  užmegzta 240 kontaktų su potencialiais 

investuotojais. 

Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ 
vertinimai  

 2020 m. plyno lauko investicijų indekse, kurį sudaro „fDi Intelligence“, „Financial Times“ duomenų padalinys, 
Lietuva užėmė pirmąją vietą iš visų Europos Sąjungos šalių. Pasaulio mastu yra šeštoje pozicijoje. Šaltinis: 
https://www.fdiintelligence.com/ 

 2021 m. „IBM“ išleistame „Global Location Trends“ reitinge Lietuvai buvo skirta pirmoji vieta Europoje pagal 
2019 m. pritrauktų informacijos ir ryšių technologijų TUI projektų sukurtas darbo vietas, tenkančias vienam 
milijonui gyventojų. Vertinant į įvairius sektorius pritrauktų TUI projektų darbo vietas, tenkančias vienam 
milijonui gyventojų, Lietuvai skirta 3 vieta Europoje. Šaltinis: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-
business-value/report/global-location-trends-2020   

Veiklos finansavimas 

Įstatinis kapitalas Įstaigos įstatinis kapitalas yra 71 029 eurai. 

Finansavimas 2020 m. įstaigos veiklos finansavimas buvo 5,9 mln. eurų. Finansavimas iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų paramos buvo 2,1 mln. eurų, valstybės biudžeto asignavimų 

–3,8 mln. eurų. Asignavimų valdytoja yra Ekonomikos ir inovacijų ministerija. 

Darbuotojai 2020 metų pradžioje įstaigoje dirbo 115 darbuotojų, 2020 metų pabaigoje – 116 

darbuotojų, iš kurių 28 buvo programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai. Į dirbančių darbuotojų 

skaičių neįtraukiami nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogose esantys 

darbuotojai. 

Darbuotojų, be programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių ir atstovų užsienyje, darbo 

užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams per metus panaudota 3,0 mln. eurų.  

Darbo užmokestis 
VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER ATASKAITINIUS METUS* 

                                           Eur, ct 

Eil. 

Nr. 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas  

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Generalinis 

direktorius 

45983,97   2552,00 195,75 48731,72 

2. Departamento 

direktorius, 

personalo 

vadovas, 

programos 

“Kurk Lietuvai” 

vadovas (6 

etatai) 

260264,53  20572,00  648,44 

 

281484,97 

* Neatskaičius mokesčių. 

** Apmokėtas kelionės laikas (viršijantis įprastinį darbo laiko režimą) į užsienio komandiruotes. 

  

https://www.fdiintelligence.com/
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/global-location-trends-2020
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/global-location-trends-2020
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Sandoriai 
Įstaiga 2020 m. nebuvo sudariusi sandorių su susijusiomis šalimis, taip pat per 2020 m. 

nemokėjo jokių išmokų dalininkų atstovams ir su dalininkais susijusiems asmenims. 

Reikšmingi sandoriai 2020 m.*: 

* Sandoriai, kurių vertė viršija vieną dvidešimtąją turto vertės 

 Eil. 
Nr. 

Sandorio šalis 

 Sandorio objektas  Suma, Eur 
Pavadinimas 

Kodas  Registras Adresas 

 1.  UAB „Agmis“   301425669   VĮ 
Registrų 
centras  

 Savanorių pr. 
321c, Kaunas  

 Ryšių su klientais 
valdymo sistemos 
programinės 
įrangos licencijų 
nuomos, CRM 
sistemos 
konfigūravimo, 
diegimo, vystymo, 
palaikymo ir 
duomenų 
perkėlimo 
paslaugos  

 (galioja iki 2023-
07-30)  

 180000,0 

 2.  UAB „Baltijos 
Technologijų 
Institutas“  

 304166570   VĮ 
Registrų 
centras  

 Vilhelmo  

 Berbomo g. 
10, LT-92221 
Klaipėda  

 Talentų ugdymo 
informacinių 
technologijų srityje 
paslaugų teikimas 
Vilniuje (galioja iki 
2023-05-29, 
galimas 
pratęsimas iki 
2023-11-29, 
preliminarioji 
sutartis). 

 1376897,6 

 UAB  

 „Programavimo 
mokykla“  

 304299909   VĮ 
Registrų 
centras  

 Ulonų g. 5,  

 LT-08240 
Vilnius  

UAB „Turing  
College“ ir  

 VšĮ „Turing  

 School“  

 304880444 
ir  

 304428236  

 VĮ 
Registrų 
centras  

Žalgirio g. 90, 
LT-09303 
Vilnius ir  

 S. Daukanto a. 
2, Vilnius  

 UAB 

  „Programuok“  

 304232351   VĮ 
Registrų 
centras  

 Saulėtekio 
alėja 15, 
Vilnius  

 3.  UAB „Baltijos 
Technologijų 
Institutas“  

 304166570   VĮ 
Registrų 
centras  

 Vilhelmo  

 Berbomo g. 
10, LT-92221 
Klaipėda  

 Talentų ugdymo 
informacinių 
technologijų srityje 
paslaugų teikimas 
Kaune (galioja iki 
2023-05-29, 
galimas 
pratęsimas iki 
2023-11-29, 
preliminarioji 
sutartis). 

 465436,7 

 UAB  

 „Programavimo 
mokykla“  

 304299909   VĮ 
Registrų 
centras  

 Ulonų g. 5,  

 LT-08240 
Vilnius  

UAB „Turing  
College“ ir  

 VšĮ „Turing  

 School“  

 304880444  
ir  

 304428236  

 VĮ 
Registrų 
centras  

Žalgirio g. 90, 
LT-09303 
Vilnius ir  

 S. Daukanto a. 
2, Vilnius  

 UAB  

 „Programuok“  

 304232351   VĮ 
Registrų 
centras  

 Saulėtekio 
alėja 15, 
Vilnius  
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Veikla Tiesioginių užsienio investicijų plėtrai – susitikimų su investuotojais ir renginių organizavimui 
ar dalyvavimui juose, vertės pasiūlymų sukūrimui, pardavimų kampanijoms, poinvesticinio 
aptarnavimo vizitams, regionų plėtros veikloms išleista 711,6 tūkst. eurų. 

Rinkodarai – Lietuvos investicinio patrauklumo viešinimui tikslinėse rinkose, rinkodaros 
priemonių rengimui ir gamybai, internetinio puslapio sukūrimui, talentų pritraukimo į Lietuvą 
veikloms panaudota 442,2 tūkst. eurų. 

Investicinės aplinkos gerinimui ir paskatų investuotojams administravimui – 68,8 tūkst. eurų. 
Atstovybių Belgijos Karalystėje, Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje veiklai – 201,0 tūkst. 
eurų. 
Programai „Kurk Lietuvai“ – 603,0 tūkst. eurų. 

Veiklos 
aprūpinimas 

Įstaigos veiklos aprūpinimo sąnaudos 2020 m. buvo 866,0 tūkst. eurų. 
Įsigyta ilgalaikio turto už 23 tūkst. eurų. 

 

2021 metų veiklos tikslai ir uždaviniai 

Tikslai 

VšĮ ,,Investuok Lietuvoje“ misija – skatinti į aukštos pridėtinės vertės kūrimą orientuotą ekonomiką pritraukiant 

tiesiogines užsienio investicijas. 

VšĮ ,,Investuok Lietuvoje“ 2021 -  2025 m. keliami strateginiai tikslai: 

1. pritraukti investicijų į Lietuvos verslo paslaugų sektorių siekiant, kad šios investicijos sukurtų 10 000  naujų   
darbo vietų ir būtų vystomos automatizacijos sprendimų kompetencijos; 

2. pritraukti investicijų į Lietuvos informacijos ir ryšių technologijų ir finansų technologijų sektorius siekiant, kad 
šios investicijos sukurtų 3 500 naujų darbo vietų, susijusių su strateginių verslo funkcijų  atlikimu; 

3. pritraukti 1 mlrd. eurų investicijų į ilgalaikį turtą į Lietuvos gamybos sektorių siekiant, kad šios investicijos 
sukurtų 6 000 naujų darbo vietų ir būtų vystomos produktų kūrimo ir vystymo kompetencijos; 

4. pritraukti 200 mln. eurų investicijas į ilgalaikį turtą į Lietuvos gyvybės mokslų sektorių siekiant, kad šios 
investicijos sukurtų 2 000 naujų darbo vietų ir būtų vystomos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir 
inovacijų kompetencijos.  
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2021 m. tikslų rodikliai  

1. Tiesiogiai dalyvaujant VšĮ ,,Investuok Lietuvoje“ į Lietuvą pritraukta TUI (mln. eurų) 3003 

2. Padedant VšĮ ,,Investuok Lietuvoje“ pritrauktų užsienio investuotojų planuojamų sukurti 
darbo vietų pažangių ir vidutiniškai pažangių technologijų gamybos ir žinioms imlių 
paslaugų sektoriuose dalis (procentais)  

70 

3.Pritraukta investicijų į ilgalaikį turtą (CAPEX) (mln. eurų) 100 

4. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pritrauktų užsienio investuotojų planuojamų sukurti darbo vietų 
skaičius per metus (kaupiamasis dydis)  

3500 

5.Pritrauktų užsienio investicijų projektų už Vilniaus miesto ribų (skaičius) 8 

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

13 

6. Į laisvas darbo vietas per „Work in Lithuania“ platformą pretendavusių specialistų 
skaičius 

13200 

 

Svarbiausi 2021 m. darbai  

1. Pritraukti 35 užsienio investuotojus, kurie įsipareigos sukurti 3 500 darbo vietų ir investuoti 100 mln. eurų į 
ilgalaikį turtą (I-IV ketv.); 

2. Bendradarbiaujant su „Go Vilnius“ įsteigti International House Vilnius – „vieno langelio“ principu paslaugas 
užsienio piliečiams teikiantį centrą (II ketv.); 

3. Įgyvendinti integruotą industrinės gamybos sektoriaus rinkodaros kampaniją tikslinėse rinkose (Vokietija, 
Šveicarija, Belgija (II ketv.); 

4. Parengti teritorijų, skirtų naujoms investicijoms pritraukti ir esamoms plėsti, vystymo iki 2030 m. planą, įvertinti 
Vilniaus regiono teritorijos lokacijas ir atlikti pramoninės teritorijos Vilniuje alternatyvų analizę (IV ketv.). 

 

 

 

 

 

Generalinis direktorius           Mantas Katinas 

 
3 užsienio investuotojų  planuojamos investuoti lėšos įgyvendinant investicijų projektus Lietuvoje 
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