
ŠVENČIONIŲ RAJONAS

ATVIRAS INVESTICIJOMS
PATOGUS DIRBTI IR GYVENTI



Švenčionių rajonas – viena miškingiausių ir ežeringiausių Lietuvos savivaldybių, 
kultūrines tradicijas puoselėjantis kraštas, patrauklus gyvenimui ir poilsiui. Čia vyksta 
subalansuota kaimo ir miesto plėtra, vystoma inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. 
Dedame visas pastangas, kad užtikrintume nuoseklų mūsų žmonių gyvenimo koky-
bės augimą ir sudarytume geriausias sąlygas verslo plėtrai.

Švenčionių rajono investicinio patrauklumo gerinimas ir investuotojų paieška 
– vienas svarbiausių šiandienos tikslų. Todėl esame atviri visiems verslo atstovams, 
susidomėsiantiems senosios Nalšios žemės širdyje įsikūrusiu Švenčionių kraštu: mie-
lai su Jumis susipažinsime ir visokeriopai pagelbėsime žengiant tiek pirmuosius, tiek 
paskesnius investicinius žingsnius. 

Kviečiame išsamiau susipažinti su Švenčionių rajonu ir jo siūloma draugiška in-
vesticine aplinka. Tikime, kad tai kraštas, kuri atradę, norėsite vėl sugrįžti...

Švenčionių rajono savivaldybės vadovai
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STRATEGINĖ PADĖTIS

 Švenčionių rajonas yra išsi-
dėstęs rytiniame Lietuvos pakraš-
tyje. Švenčionių miestas nuo Vil-
niaus nutolęs 75 km, iki didžiausių 
aplinkinių miestų – Molėtų ir Ute-
nos – kiek daugiau nei 60 km, iki 
Klaipėdos uosto – 363 km.

 Rajono teritoriją kerta ge-
ležinkelio linija Vilnius-Daugpilis, 
atskira geležinkelio atšaka veda į 
Uteną. Dvi pagrindinės keleivių ir 
krovinių stotys įsikūrę Švenčionė-
liuose bei Pabradėje.
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DARBO JĖGA

 Į Vilniaus apskritį ir sostinės ekonominės įtakos zoną patenkančiame Švenčionių rajo-
ne iš viso gyvena 24,5 tūkst. nuolatinių gyventojų. Savivaldybė išsiskiria trimis labai panašaus 
dydžio miestais: Švenčionyse, Švenčionėliuose ir Pabradėje priskaičiuojama maždaug po 5 
tūkst. gyventojų.

 Tai – daugiatautis kraštas: 53 proc. gyventojų yra lietuviai, 26 proc. – lenkai, 13 proc. 
– rusai, 8 proc. – kitų tautybių asmenys, todėl didžioji dalis gyventojų puikiai kalba užsienio 
kalbomis.

	Daugiau nei du trečdaliai Švenčionių rajono gyventojų – darbingo amžiaus asmenys.
	2018 m. sausio 1 d. registruotas nedarbas Švenčionių rajone siekė 10,4 proc.
	65 proc. bedarbių – vyrai, 35 proc. – moterys.
	Jauni bedarbiai (iki 29 m.) sudarė apie 26,8 proc.
	Darbo jėgos pasiūla apie 1,5 karto viršijo darbo jėgos paklausą.
	Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 662,8 Eur. 

 Darbo jėgos pasiūla:

 Nekvalifikuoti darbininkai (krovikai, valytojai ir kt.)  -  715
 Statybinių profesijų atstovai – 159
 Pardavėjai, kasininkai, maisto ruošimo specialistai – 141
 Įvairių transporto priemonių vairuotojai – 118
 Finansininkai, buhalteriai, reklamos, verslo paslaugų vadybininkai – 71
 Siuvėjai – 43
 Plastikinių gaminių ir kiti surinkėjai – 146 
 Kiti – 783



DARBUOTOJŲ MOKYMAS

 Švenčionių rajone veikia viena profesinio mokymo įstaiga – Švenčionių profesinio ren-
gimo centras, rengiantis rengia kvalifikuotus šių sričių specialistus:

	Apdailininkus (statybininkus)
	Automobilių kėbulų remontininkus 
	Automobilių mechanikus
	Virėjus 
	Padavėjus-barmenus
	Pardavėjus
	Miško darbininkus
	Socialinio darbuotojo padėjėjus
	Smulkiojo verslo organizatorius
	Smulkiojo verslo paslaugų teikėjus
	Kaimo turizmo organizatorius
	Žemės ūkio verslo gamybos darbuotojus

VERSLAS IR INVESTICIJOS

 Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 m. pabaigoje tiesioginės užsie-
nio investicijos (TUI) Švenčionių rajono savivaldybėje siekė 64,22 mln. Eur. TUI vienam gyven-
tojui sudarė 2614 Eur.

 Skaičiuojama, kad per ketverius metus TUI Švenčionių rajono savivaldybėje išaugo 
21,67 proc.

Daugiausia ūkio subjektų Švenčionių rajone užsiima:

	didmenine ir mažmenine prekyba – 35 proc.
	paslaugų teikimu – 20 proc.
	pramonine veikla – 19 proc.
	miškininkyste ir medienos ruoša – 8 proc. 
	statyba – 7 proc. 
	žemės ūkio veikla – 6 proc.
	logistika – 5 proc. 



INVESTUOKITE

                        ŠVENČIONĖLIAI

	Miesto paribyje, apie 1,2 km nuo centro esančiame Augustavo k., suformuota maž-
daug 10 ha užimanti pramonės teritorija

	10 laisvų suformuotų žemės sklypų: 7 sklypai – pramonės ir sandėliavimo paskirties, 3 
sklypai – komercinės paskirties

	Laisvų sklypų plotai – nuo 0,52 iki 1,01 ha, žemės sklypo dydis per 4 mėn. gali būti 
pakeistas apjungiant ar perdalijant

	Pradinė aukcione skelbiama nuomos kaina: 2 proc. vidutinės žemės sklypo rinkos 
vertės, t. y. apie 145 Eur/ha per metus

	Aukciono trukmė – 84 dienos, nuomos sutartis pasirašoma dviejų savaičių bėgyje
	Pradinė aukcione skelbiama pardavimo kaina: 0,5 ha – apie 3 500 Eur, 1 ha – apie 7 300 Eur
	Išnuomotą žemės sklypą galima išsipirkti be aukciono, jei jame buvo pradėtos statybos
	Leidžiamas užstatymo tankumas 0,7-0,8, intensyvumas – 1,4, aukštis – iki 12 m
	Parengtą neypatingo statinio projektą deriname per 10 d. d., ypatingo – per 20 d. d. 

Nesant pastabų iškart išduodamas statybos leidimas
	Teritorijoje įrengtas apšvietimas, važiuojamoji dalis, šaligatvis, parkavimo vietos, 2018 

m. bus įrengti magistraliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai
	Prieinami 3-4 MW elektros galios, atsiradus vartotojui elektros įvadas įrengiamas per 

3-6 mėn.
	Iki magistralinės dujų trasos – 900 m, iki sklypo ribos dujos įvedamos per 6-9 mėn. 

Minimalus suvartojamas kiekis – 100 tūkst. m3 per metus
	Teritoriją kerta telekomunikacijų linija
	Švenčionėlių pramonės teritorijoje yra įsikūręs 1 investuotojas, plėtojantis siuvimo 

paslaugų veiklą – UAB „Alviva“
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                                                                                                      ŠVENČIONYS

	Miesto ribose, apie 1 km nuo centro, suformuoti 5 pramonės ir sandėliavimo paskir-
ties sklypai

	Lentupio g. 33D, 33E, 33F, 33J, 33K, 33H esančių sklypų plotai – nuo 0,43 iki 1,38 ha, 
žemės sklypo dydis per 4 mėn. gali būti pakeistas apjungiant ar perdalijant

	Pradinė aukcione skelbiama nuomos kaina: 2 proc. vidutinės žemės sklypo rinkos 
vertės, t. y. apie 166 Eur/ha per metus

	Aukciono trukmė – 84 dienos, nuomos sutartis pasirašoma dviejų savaičių bėgyje
	Pradinė aukcione skelbiama pardavimo kaina – apie 8 300 Eur/ha
	Išnuomotą žemės sklypą galima išsipirkti be aukciono, jei jame buvo pradėtos statybos

	Leidžiamas užstatymo tankumas 0,6-0,8, intensyvumas – 1,7-2,2, aukštis – iki 18 m
	Parengtą neypatingo statinio projektą deriname per 10 d. d., ypatingo – per 20 d. d. 

Nesant pastabų iškart išduodamas statybos leidimas
	Sklypus kerta 10 kV elektros oro linija
	Atstumas iki vandentiekio ir telekomunikacijų trasų – 860 m
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                            PABRADĖ

	Miesto ribose, Vilniaus g., apie 1,5 km nuo centro, suformuoti 4 pramonės ir sandė-
liavimo paskirties sklypai

	2 iš 4 sklypų yra įsigijusi polietileno dirbinius gaminanti UAB „VD Pack“
	Laisvo sklypų plotai – 0,5 ha ir 0,72 ha.
	Pradinė aukcione skelbiama nuomos kaina: 2 proc. vidutinės žemės sklypo rinkos 

vertės, t. y. apie 190 Eur/ha per metus
	Aukciono trukmė – 84 dienos, nuomos sutartis pasirašoma dviejų savaičių bėgyje
	Pradinė aukcione skelbiama pardavimo kaina – apie 9 500 Eur/ha
	Išnuomotą žemės sklypą galima išsipirkti be aukciono, jei jame buvo pradėtos staty-

bos

	Leidžiamas užstatymo tankumas 0,3, intensyvumas – 4,5, aukštis – 15 m.
	Parengtą neypatingo statinio projektą deriname per 10 d. d., ypatingo – per 20 d. d. 

Nesant pastabų iškart išduodamas statybos leidimas

	Miesto centre, Kranto g., šalia kuriamos viešosios Pabradės miesto sporto, poilsio ir 
kultūros erdvės, suformuoti 2 komercinės paskirties žemės sklypai

	Ant Žeimenos upės kranto esančių sklypų plotas – po 0,4 ha
	Atstumas iki vandentiekio, elektros, telekomunikacijų linijų – vos 10 m
	Pradinė aukcione skelbiama nuomos kaina: 2 proc. vidutinės žemės sklypo rinkos 

vertės, t. y. apie 160 Eur/ha per metus
	Aukciono trukmė – 84 dienos, nuomos sutartis pasirašoma dviejų savaičių bėgyje
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	Pradinė aukcione skelbiama pardavimo kaina – apie 8 000 Eur/ha
	Išnuomotą žemės sklypą galima išsipirkti be aukciono, jei jame buvo pradėtos staty-

bos
	Leidžiamas užstatymo tankumas nuo 0,07-0,12; intensyvumas – 0,11-0,20; aukštis – 

8,5 m
	Parengtą neypatingo statinio projektą deriname per 10 d. d., ypatingo – per 20 d. d. 

Nesant pastabų iškart išduodamas statybos leidimas

STATYKITE 

	3 ha teritorijoje Pabradės miesto centre gali būti naujai formuojamas 30 sklypų, skir-
tų gyvenamųjų namų statybai, kvartalas

	Galimybė prijungti sklypus prie centralizuotų vandentiekio, nuotekų, dujų, šilumos, 
elektros tinklų

	Leidžiamas užstatymo tankumas ir intensyvumas, priklausomai nuo sklypo dydžio, 
sudaro nuo 0,15 iki 0,3, aukštis – 10 m

	Tai – ideali vieta žmogui, norinčiam suderinti ramų gyvenimo būdą ir miesto sociali-
nės infrastruktūros privalumus

	Pabradės „Ryto“ ir „Žeimenos“ gimnazijos, vaikų darželis yra 5-10 minučių atstumu 
pėsčiomis, šalia – pirminės sveikatos apžiūros centras, prekybos centrai, patogus 
įvažiavimas į regioninį kelią Vilnius-Švenčionys-Zarasai

	Vilniaus miestą  ne piko metu pasieksite per mažiau nei 40 min, Švenčionių miestą – 
per mažiau nei 30 min

	Ranka pasiekiamas poilsis gamtoje, paplūdimyje šalia Pabradės tvenkinio, per miestą 
tekančių Žeimenos  ir Dubingėlės upių prieigose
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INDIVIDUALŪS SPRENDIMAI

Siūlome Jums:

•	 Tiesiogines ir greitas derybas su Švenčionių rajono savivaldybės vadovais

•	 Pagalbą bei konsultacijas, operatyvų formalumų tvarkymą Švenčionių rajono savival-
dybėje

•	 Reikšmingas ilgalaikes žemės ir turto mokesčių lengvatas, kurios priklauso nuo inves-
ticijų dydžio

Investuojate daugiau nei 100 tūkst. eurų? Planuojate sukurti ne mažiau kaip 20 darbo 
vietų ir išlaikyti jas ne mažiau kaip 3 metus? Investuojate į Švenčionėlių, Švenčionių ir Pabra-
dės miestų pramonės zonų plyną lauką? Investuojate į nebaigtus statyti pastatus (statinius), 
kurių negalima užbaigti dėl lėšų stokos ar kurie dėl užsitęsusio statybos proceso tampa 
nereikalingi (netinkami naudoti pagal paskirtį)? Projekto įgyvendinimas prisideda prie Šven-
čionių rajono socialinės ir ekonominės plėtros arba sudaro sąlygas šiai plėtrai? Projektas 
atitinka Švenčionių rajono savivaldybės 2014-2020 metų strateginės plėtros plano tikslus? 
VPP principu investuojate į transporto, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, kultūros, 
turizmo, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos sritį? 

Jei bent į du klausimus atsakėte teigiamai, siūlome pasirašyti dvišalę investicijų sutartį, 
kurioje nustatysime specialias investavimo ir verslo sąlygas.

Investuojate 15-50 tūkst. Eur nuosavų lėšų ir sukuriate ne mažiau kaip 2 darbo vietas 
savivaldybės gyventojams arba per 6 mėnesius sumokate daugiau nei 10 proc. didesnį GPM 
už prieš tai buvusius 6 mėnesius?

Siūlome atleisti nuo žemės, žemės nuomos mokesčio ir/ar nekilnojamojo turto mokes-
čio 1 metams.

Investuojate 50-100 tūkst. Eur nuosavų lėšų ir sukuriate ne mažiau kaip 3 darbo vietas 
savivaldybės gyventojams arba per 12 mėnesių sumokate daugiau nei 10 proc. didesnį GPM 
už prieš tai buvusius 6 mėnesius?

Siūlome atleisti nuo žemės, žemės nuomos mokesčio ir/ar nekilnojamojo turto mokes-
čio 2 metams.

Investuojate 10 tūkst. Eur į savivaldybės teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą valsty-
binio ar savivaldybės fondo žemėje (neįeinančioje į verslo subjekto valdas)?

Siūlome atleisti nuo žemės, žemės nuomos mokesčio ir/ar nekilnojamojo turto mokes-
čio 1 metams.



UAB „Intersurgical“  
generalinis direktorius Sigitas Žvirblis

  UAB „Intersurgical“ – socialiai atsakinga įmonė, besirūpi-
nanti savo darbuotojų gerove, todėl mums svarbu, kad įmonės 
darbuotojai turėtų ne tik geras darbo, bet ir kasdienio gyvenimo bei 
laisvalaikio sąlygas. Sudarę sutartį su savivaldybe mes įsipareigojo-
me plėstis, kurti naujas darbo vietas ir didinti darbuotojų atlygį, tuo 
tarpu savivaldybė – kurti trūkstamą visuomeninę infrastruktūrą.

 Džiugu, kad įsipareigojimai yra vykdomi, tad laimi abi pusės. 
UAB „Intersurgical“ vykdo stambią plėtrą – beveik 10 ha buvusio kartono fabriko teritorijoje 
kuriame logistikos centrą. Ir čia mes vėl sulaukiame geranoriškos pagalbos – operatyviai 
tvarkomi dokumentai, atsižvelgiant į įmonės poreikius vystoma aplink esanti infrastruktūra. 
Puiki partnerystė!

 
UAB „Alviva“  
direktorius Vaclav Aleksandrovič, 

 Pasirinkau investuoti Švenčionėliuose, nes čia – gera kultūrinė ir darbo aplinka, pozi-
tyvūs žmonės, švari aplinka ir patogus susisiekimas. Patraukia ir tai, kad Švenčionių rajonas 
turi gerą plėtros viziją ir perspektyvą, čia vykdomi įvairūs projektai. Kaip investuotojas, nega-
liu nepaminėti, kad rajono vadovybė visapusiškai padeda spręsti mums rūpimus klausimus. 
Telieka išlaikyti motyvaciją ir toliau didinti investicinį potencialą.

UAB „Adutiškio reabilitacijos ir slaugos centras“  
vadovas Žydrūnas Eimutis, 

 Nors dar neseniai buvau visiškai svetimas Švenčionių rajone, 
dabar apie jį galiu atsiliepti tik teigiamai. Tai – strategiškai patogi in-
vesticijoms vietovė: arti sostinė, geras susisiekimas, patogus kelias. 
Buvau maloniai nustebintas, kaip nesudėtinga surasti darbuotojų: 
turėjome didelį pasirinkimą, nepritrūkome net specialistų.

 Taip pat noriu pasidžiaugti savivaldybės geranoriškumu ir 
nuolatine pagalba – daug metų dirbau sostinėje, turiu patirties su 
valdžios institucijomis, todėl apie Švenčionis tegaliu pasakyti: fantastiškas veiksmų greitis, 
kompetencija, kokybė. Požiūris į verslą čia išties sveikintinas. Esame sudarę investicijų sutar-
tį, mat mano verslas nėra uždaras, o turi socialinę misiją, tad abi pusės buvo suinteresuotos 
bendradarbiauti. Kartu pasiekėme gražių rezultatų, vis dar dirbame kaip vienas kumštis. Be 
abejonės, sutarties sąlygos leido palengvinti verslui tenkančią naštą.



Daugiau informacijos:
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Vaida Babrauskienė

Vilniaus g. 19, Švenčionys, 18116
El. p. vaida.babrauskiene@svencionys.lt

Tel. 8 387 66360, mob. 8 682 84228


