
1 STRATEGINIAI INVESTICIJŲ PLANAVIMO PRINCIPAI
1,1 Koofinansuojant investicijas iš savivaldybės 

biudžeto arba savivaldybei dalyvaujant , 

parnerystės pagrindais, prioritetas atiduodamas 

tiems projektams, kurie sukurdami naujas darbo 

vietas, generuoja papildomas pajamas į biudžetą ir 

bent dalinai padengia eksploatacines išlaidas, 

skatina efektyvesnį administravimą ar valdymą).  

Formuojant metinį rajono 

savivaldybės biudžetą ir 

atliekant pakeitimus

Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komitetas;

Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komitetas; Investicijų 

skatinimo komisija, Finansų skyrius, Investicijų ir strateginio 

planavimo skyrius

2 MOKESTINĖS LENGVATŲ TAIKYMO GALIMYBĖS
2,1 Žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto lengvatas 

taikyti įmonėms, kurios motyvuoja prašymus ir 

prisiima įsipareigojimus dėl galimos plėtros bei 

darbo vietų išlaikymo arba  sukūrimo, bet tik 

pirmuosius, du ar tris metus

Pastoviai pagal 

atsirandantį poreikį

Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komitetas;

Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komitetas; Investicijų 

skatinimo komisija, Finansų skyrius

2,2 Numatyti Smulkaus verslo rėmimo ir Kaimo 

rėmimo fondų lėšų naudojimo taisyklėse sąlygas ir 

galimybes įmonėms, kurios motyvuoja prašymus ir 

prisiima įsipareigojimus dėl galimos plėtros bei 

darbo vietų išlaikymo arba sukūrimo

Iki 2012 10 01 Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komitetas;

Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komitetas; Investicijų 

skatinimo komisija, Finansų skyrius

2,3 Galimai daugiau mažinti žemės mokesčio tarifą 

naudojamiems pastatams ir sklypams ir 

maksimaliais tarifais apmokestinti apleistus, 

nenaudojamus žemės sklypus ir pastatus, 

keliančius grėsmę žmonėms ir aplinkai. Mokesčio 

atidėjimas galimas tik toms įmonėms, kurios 

motyvuoja prašymus ir prisiima įsipareigojimus dėl 

galimos plėtros bei darbo vietų išlaikymo arba 

sukūrimo.

Pastoviai pagal 

atsirandantį poreikį

Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komitetas;

Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komitetas; Investicijų 

skatinimo komisija, Finansų skyrius

2,4 Naujai steigiamą įmonę, kuri sukuria ne mažiau 

kaip keturias darbo vietas, atleisti iki trejų metų 

laikotarpio nuo savivaldybės nustatomų mokesčių.

Pastoviai pagal 

atsirandantį poreikį

Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komitetas;

Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komitetas; Investicijų 

skatinimo komisija, Finansų skyrius

2,5

3 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PAIEŠKOS IR GALIMOS DARBO JĖGOS PASIŪLOS FORMAVIMAS
3,1 Atgaivinti informacijos surinkimą apie išvykusius iš 

Jurbarko krašto mokytis ar dirbti asmenis ir 

organizuoti informacijos sklaidą internetiniame 

puslapyje „Norinčiam dirbti ir gyventi Jurbarko 

krašte“ apie numatomas investicijas, naujai 

įsteigtas įmones ir t.t.

iki 2012 09 01 ir 

pastoviai tikslinti kas 

ketvirtį.

VšĮ Jurbarko verslo informacijos centras

3,2 Profesinis orientavimas mokyklose, pateikiant 

informaciją apie specialistų poreikį ir prognozes

iki 2012 09 01 ir 

pastoviai tikslinti kas 

ketvirtį.

Všį Jurbarko verslo informacijos centras, Švietimo centras

3,3

4 INFROSTRUKTŪROS KŪRIMAS
4,1 Prieplaukų infostruktūros plėtros ir turistinių 

maršrutų funkcionavimo operatoriaus funkcijų 

vykdymo užtikrinimui parengti:             - konkurso 

sąlygas;                                                    - 

paskelbti konkursą. 

Iki 2013 02 01 Investicijų ir strateginio planavimo skyrius.                                              

4,2 Parengti Pirčių komplekso su plaukimo baseinu 

Jurbarko mieste  finasavimo galimybių studiją.

Iki 2012 02 01 Investicijų ir strateginio planavimo skyrius.

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMĄ SKATINANČIŲ PRIEMONIŲ PLANAS 2012 -2020 METAMS
Vykdymo terminaiEil.  

Nr

Priemonės pavadinimas ir turinys Vykdytojai



4,3 Formuoti komercinės paskirties sklypus ir siūlyti 

investuotojams su ilgalaikės nuomos ir 

privalomomis funkcinės paskirties sąlygomis bei 

investicijų įgyvendinimui skirtais terminais. 

Savivaldybės dalyvavimas galimas tik partnerystės 

pagrindais, be finansinių įsipareigojimų. 

Pastoviai pagal 

atsirandantį poreikį

Urbanistikos skyrius,                               Investicijų ir 

strateginio planavimo skyrius, Juridinis skyrius.

4,4 Smalininkų miestelio senojo uosto sutvarkymo ir 

pritaikymo turizmui galimybių studijos parengimas, 

numatant savivaldybės dalyvavimą tik partnerystės 

pagrindais, be finansinių įsipareigojimų ir 

panaudojant ES fondų lėšas.

2013 03 01 Urbanistikos skyrius, Investicijų ir strateginio planavimo 

skyrius

4,5 Surinkti ir išanalizuoti duomenis apie savivaldybės 

žinioje esančių infostruktūrinių objektų (pastatytų 

iš ES fondų lėšų) gaunamas pajamas ir patiriamas 

eksploatacines bei administravimo išlaidas ir 

pateikti siūlymus dėl efektyvesnio panaudojimo bei 

eksploatavimo. 

Iki 2012 10 01 Ūkio ir turto skyrius

4,6 Parengti Jurbarko rajono bibliotekos naujai įrengtų 

patalpų panaudojimo planą, siekiant maksimaliai 

efektyviai jas panaudoti papildomų mokamų 

paslaugų teikimui 

Iki 2012 09 01 Ūkio ir turto skyrius

4,7 Parengti galimybių studiją ir techninį projektą 

vandens kokybės gerinimui Jurbarko mieste

Iki 2012 10 01 Ūkio ir turto skyrius

5 INVESTICIJŲ VIEŠINIMUI IR REKLAMAVIMUI
5,1 Visas atliktas investavimo galimybių vertinimo 

studijas skelbti  viešam svarstymui ir pasiūlymų 

teikimui Jurbarko rajono savivaldybės tinklalapyje.

iki 2012 10 01 ir 

pastoviai tikslinti kas 

ketvirtį.

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius,                  Urbanistikos 

skyrius

5,2 Jurbarko rajono savivaldybės tinklalapyje sukurti 

internetinį e-pasiūlymų puslapį geresnės verslui 

aplinkos formavimui, suteikiant galimybę teikti 

pasiūlymus identifikuojantiems save piliečiams

iki 2012 10 01 Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius,               Urbanistikos 

skyrius

5,3 Parengti tinklalapyje www.jurbarkas.lt   :                     

PASIŪLYMAI INVESTUOTOJUI:   prioritetiniai 

objektai,                            privatizuojami objektai,                             

išnuomuojami objektai.

iki 2012 10 01 Investicijų ir strateginio planavimo skyrius          Dokumentų 

ir viešųjų ryšių skyrius,               Urbanistikos skyrius,                                        

Ūkio ir turto skyrius

5,4 Sukurti DISKUSIJŲ FORUMĄ 

užsiregistravusiems dalyviams (kurie identifikuoja 

savo tapatybę)

iki 2012 10 01 Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius,               Urbanistikos 

skyrius

5,5 Dažniau bei išsamiau teikti informaciją rajono 

gyventojams ir potencialiems investuotojams apie 

planuojamų ir įgyvendinamų investicinių  projektų 

eigą

Pastoviai pagal 

atsirandantį poreikį

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius,               Urbanistikos 

skyrius,                               Ūkio ir turto skyrius

5,6

6 KITI PASIŪLYMAI
6,1 Dėl biokuro katilinių rengimo savivaldybei 

priklausančiuose objektuose parengti galimybių 

studiją

2013 03 01 Ūkio ir turto skyrius

6,2 Parengti galimybių studiją biokuro gamybos plėtrai  2013 03 01 Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

6,3 Padidinti dirbančių su investiciniais projektais 

darbuotojų skaičių, neviršijant 5-ių vykdomų ir 2-jų 

naujai rengiamų projektų kiekio, tenkančio vienam 

darbuotojui

2012 10 01 Investicijų ir strateginio planavimo skyrius



6,4 Rengti gatvių, viešųjų erdvių ir savivaldybės įmonių 

apšvietimo sistemų optimizavimo projektus, 

paremtus naujomis technologijomis

2013 03 01 Ūkio ir turto skyrius

6,5 Organizuoti kasmetines laivininkystės vystymui ir 

propagavimui skirtą mažųjų laivelių fiestą 

„Jurbarkas šalia Nemuno“ 

Kasmet Jurbarko turizmo informacijos centras,           VšĮ   Jurbarko 

verslo informacijos centras

6,6 Sudaryti kasmetinių min. 2 dienų trukmės renginių 

(sportinių, kultūrinių, turizmo) planą 

koofinansuojamų iš savivaldybės biudžeto, kurie 

pritrauktų minimum 1000 ir daugiau lankytojų ir 

skatintų atvykstančių ir nakvojančių turizmą rajone. 

(pvz. bėgimo maratonas, dviračių lenktynės, 

kartingų varžybos, žirgų konkūrai, festivaliai, 

šventės ir t.t.) 

Po vieną renginį 

kiekvieną savaitgalį

Kultūros skyrius,                                                    Jurbarko 

turizmo informacijos centras,                     VšĮ   Jurbarko 

verslo informacijos centras

6,7

Investicijų pritraukimo skatinimo primonių plano rengimo komisijos pirmininkas Saulius Lapėnas
2012-04-26 patvirtintas (vienbalsiai) Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje




