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DĖL ILGALAIKIŲ INVESTICIJŲ EKONOMIKOS SKATINIMO PLANO PROJEKTO

Šiaulių miesto savivaldybė susipažino su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtu
ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimo projektu (toliau – Ekonomikos skatinimo planas).
Pristatydamas Ekonomikos skatinimo planą Lietuvos Respublikos finansų ministras Vilius
Šapoka pažymėjo, kad ilgalaikių investicijų skatinimo planas ,,<...> sudarys sąlygas kokybinei
Lietuvos ekonomikos transformacijai, subalansuotam vystymuisi, inovatyvaus, aukštą pridėtinę
vertę kuriančio verslo plėtrai. Turime galimybę pakeisti Lietuvos ekonomikos DNR“. Šiaulių miesto
savivaldybė teikia pasiūlymus ir prašo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užtikrinti tai, kad
planas iš tiesų būtų skirtas Lietuvai, o ne dviejų ar trijų miestų strateginių veiklos planų
įgyvendinimui. Svarbu užtikrinti tolygią regionų plėtrą, efektyviai naudoti jau turimą turtą ir sukurti
naujus traukos centrus.
Šiaulių miesto savivaldybė prašo:
1. investicijų kryptyje ,,Ekonominė infrastruktūra“ skirti lėšas (4,72 mln. eurų) Šiaulių oro
uosto infrastruktūros (turtas priklausantis valstybei) modernizavimui ir naujos viešosios
infrastruktūros Šiaulių oro uosto prieigose įrengimui. Prašomos lėšos sudaro 50 proc.
reikiamų investicijų. Kita dalis (50 proc.) bus finansuojama Šiaulių miesto savivaldybės
lėšomis. Finansiniai resursai reikalingi, siekiant didinti Šiaulių regiono konkurencingumą
ir pritraukti privačias investicijas, užtikrinančias kokybiškų darbo vietų sukūrimą. Dalis
oro uosto infrastruktūros yra nusidėvėjusi ir negali būti naudojama pagal paskirtį bei kurti
pridėtinę vertę visam Šiaulių regionui ir Lietuvos valstybei.
Šiuo metu Ekonomikos skatinimo plane siūloma skirti lėšas MRO veiklos plėtrai Kauno
oro uoste investuojant viešąsias lėšas ir į pastatų statybą. Pažymime, kad Šiaulių oro uoste
į MRO veiklai reikalingus statinius investuoja (10 mln. eurų) privatus sektorius. 2018 m.
gegužės 7 d. Šiaulių miesto savivaldybė su UAB ,,Termicom“ (pakeistas pavadinimas į
,,Aviatic MRO“) pasirašė investicijų sutartį Nr. SŽ-515, kuria privatus sektorius
įsipareigojo investuoti nemažiau, kaip 10 mln. eurų ir sukurti kokybiškas darbo vietas. Šio
projekto atveju investuojamas 1 euras, jau pritraukia 1 eurą privačių investicijų.
Informuojame, kad Šiaulių miesto savivaldybė yra pilna apimtimi pasiruošusi įgyvendinti
visam Šiaulių regionui svarbias veiklas ir įveiklinti vieną svarbiausių Šiaurės Lietuvos
objektų t. y. oro uostą, nes jau 2020 m. vasario 19 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. SŽ-139
su UAB ,,Panevėžio keliai“, kurios objektas ,,Kelio nuo Aviacijos gatvės iki sklypo

Aviacijos g. 5, Šiauliai, sklypo vidaus kelių statybos, riedėjimo tako „B“ rekonstravimo,
perono „B“ ir inžinerinių tinklų statybos rangos darbai”. Rangos sutarties vertė (su PVM)
9 440 196,15 Eur (devyni milijonai keturi šimtai keturiasdešimt tūkstančių vienas šimtas
devyniasdešimt šeši eurai, 15 ct.).
Šio objekto svarbą Šiaulių regionas bei jo vadovai įvertino jau 2015 metais, kai buvo
priimtas Šiaulių regiono plėtros tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. 51/5S-52
„Dėl savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto“ ir 2015 m. lapkričio 27 d. pasirašyta
deklaracija ,,Dėl Tarptautinio Šiaulių oro uosto vystymo“ (toliau – Deklaracija). 2015 m.
rugsėjo 30 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/5S-52 „Dėl savivaldybės
įmonės Šiaulių oro uosto“ buvo pritarta tarptautinio Šiaulių oro uosto vystymo svarbai, o
pasirašant Deklaraciją sutarta, kad bus vienijamos pastangos, skatinant investicijų,
inovacijų ir verslumo aplinką, padėsiančią išnaudoti tarptautinio Šiaulių oro uosto
pajėgumus ir potencialą.
2. investicijų krypties ,,Ekonominė infrastruktūra“ priemonėje ,,Teritorijų vystymas ir plėtra,
pritaikant jas investicijoms savivaldybėse“ numatyti lėšas projektui ,,Sąlygų sukūrimas
verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją susisiekimo infrastruktūrą
Šiaulių mieste“, kuris 2020 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro įsakymu Nr. 1V-420 įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, bendrafinansuoti.
Projekto vertė 6,3 mln. eurų. Lėšos reikalingos, siekiant pritraukti privačias investicijas ir
sudaryti prielaidas 500 naujų darbo vietų sukūrimui. Trūkstamos lėšos siekia 2,5 mln.
eurų. Šiaulių miesto savivaldybė yra pasirengusi šio projekto įgyvendinimui, nes visa
techninė dokumentacija yra paruošta ir gauti visi reikalingi statybą leidžiantys
dokumentai.
3. investicijų krypties ,,Ekonominė infrastruktūra“ priemonėje ,, Laisvosios ekonominės
zonos (LEZ) ir pramonės parkų išvystymas (infrastruktūra)“ skirti 8 mln. eurų Šiaulių
laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtrai ir teritorijos pritaikymui investicijų
pritraukimui. Lėšos reikalingos geležinkelio atšakos įrengimui, Laisvosios ekonominės
zonos teritorijoje esančios gatvės užbaigimui, įrengiant viršutinį asfalto dangos sluoksnį ir
sklypų planiravimui. Šiaulių miesto savivaldybė yra pasirengusi šio projekto
įgyvendinimui, nes visa techninė dokumentacija yra parengta ir gauti visi reikiami statybą
leidžiantys dokumentai.
Apibendrinant prašome skirti:
a) Šiaulių oro uosto infrastruktūros plėtrai ir pritaikymui MRO veikloms investuojant tik
į viešąją infrastruktūrą ir pritraukiant privačias investicijas: 4,72 mln. eurų. Projektas
vykdomas nedelsiant.
b) 2,5 mln. eurų Projekto ,,Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui,
įrengiant viešąją susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste“, kuris įtrauktas į valstybės
projektų sąrašą, bendrafinansimui. Projektas gali būti pradėtas vykdyti nedelsiant.
c) 8 mln. eurų Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtrai, įskaitant
geležinkelio atšakos įrengimui, ir sklypų išlyginimui bei paruošimui investicijų
pritraukimui. Projektas gali būti pradėtas vykdyti nedelsiant.
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