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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) ir 2020
m. gegužės 22 d. raštu Nr. S-1823 (pridedama) pateikė savo pastebėjimus ir siūlymus.
Šiaulių miesto savivaldybė įvertinusi tai, kad ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimo
plano projektas buvo parengtas pagal ministerijų pateikus pasiūlymus, prašo Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos palaikyti ne
tik visam Šiaulių regionui, bet ir Lietuvos valstybei svarbių projektų įtraukimą į Ekonomikos
skatinimo planą ir jį įgyvendinimą, taip sudarant sąlygas investicijų pritraukimui, naujų kokybiškų,
gerai apmokamų darbo vietų sukūrimui ir regioninės politikos tikslų įgyvendinimui užtikrinant
tolygią regionų plėtrą, t. y. socialinės ir ekonominės gerovės augimo skatinimą ne tik trijuose
didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
Ekonomikos skatinimo plane nurodoma, kad ,,Ilgalaikė Lietuvos sėkmė priklausys nuo šių
pagrindinių sąlygų. <...>. Antroji sąlyga – subalansuotas vystymasis. Svarbu užtikrinti subalansuotą
Lietuvos augimą, išnaudojant ne tik Vilniaus, bet ir kitų Lietuvos regionų ekonomikos potencialą,
užtikrinant jų patrauklumą kokybiškas darbo vietas kuriančioms investicijoms“. Norime atkreipti
dėmesį, kad Šiaulių oro uostas bei jo infrastruktūra ir kasdien patiriami infrastruktūros priežiūros
kaštai šiuo metu yra nedovanotinai neišnaudotas ekonomikos potencialas ne tik Šiaulių regiono, bet ir
visos šalies mastu. Būtina suderinti keliamus tikslus bei numatytas sąlygas su planuojamomis
finansuoti priemonėmis.
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. Investicijų sutartyje numatoma,
kad UAB ,,Termicom“ investuos ne mažiau kaip 10 (dešimt) milijonų eurų ir sukurs ne
mažiau kaip 70 darbo vietų, kurios bus išlaikomos ne trumpesnį nei penkerių metų
laikotarpį. Investicijų sutartyje taip pat numatoma, kad darbuotojams nuo veiklos pradžios
bus mokamas 1650 Eur/mėn. atlyginimas po mokesčių.
Taip pat pažymime, kad UAB ,,Aviatic MRO“ įgyvendino projektą ,,Orlaivių techninės
priežiūros ir aptarnavimo paslaugų teikimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-03-0024
bendrafinansuojamą Europos Sąjungos investicijų fondų lėšomis. Projekto vertė 4,79 mln.
eurų, skirta parama 1,5 mln. eurų. Projekto aprašyme nurodoma ,,UAB „Termicom“ pagal
aukščiausius pasaulinius standartus planuoja pradėti teikti orlaivių antžeminio
aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugas Lietuvos ir užsienio aviacijos bendrovėms.
UAB „Termicom“ pasirašė nuomos sutartį dėl orlaivių angaro, esančio Tarptautinio
Šiaulių oro uosto teritorijoje. Čia, įsigijus naujausią technologinę įrangą, bus vykdoma
antžeminė orlaivių techninės priežiūros ir remonto paslaugų veikla. Įmonė aptarnaus
Airbus 320 family, Boeing 737 ir Boeing 757 lėktuvus. Įmonė sukurs naujas aukštos
kvalifikacijos darbo vietas aviacijos specialistams. Projektas skatins tiek oro uosto, tiek
viso regiono plėtrą bei prisidės prie darbo našumo augimo“. Norime atkreipti dėmesį, kad
UAB ,,Aviatic MRO“ įgyvendinto projekto rezultatai šiuo metu neužtikrina planuotų
tikslų ir uždavinių pasiekimo, nes dėl prasto būklės valstybei priklausančio turto
(riedėjimo takų) bei nesukurtos viešosios infrastruktūros Šiaulių oro uosto prieigose
projekto ,,Orlaivių techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų teikimas“ metu įsigyta
įranga yra tiesiog sandėliuojama.
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 iki 2021 m. III ketvirčio, 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.
Įrengus infrastruktūrą ir sukūrus tinkamas sąlygas investicijų pritraukimui bus skelbiami
nauji aukcionai dėl žemės nuomos Šiaulių oro uosto teritorijoje.
Atkreipiame dėmesį, kad Šiaulių oro uosto teritorija ribojasi su Šiaulių laisvosios

ekonominės zonos teritorija. Sukurta nauja infrastruktūra prisidės ne tik prie investicijų
pritraukimo į oro uosto teritoriją bei jo prieigas, tačiau didins ir Šiaulių laisvosios
ekonominės zonos teritorijos patrauklumą investuotojams.
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.
Šiuo metu nei į pramonės parko teritoriją, nei į Laisvosios ekonominės zonos teritoriją
nėra galimybės atvežti žaliavų ir išvežti produkcijos geležinkelių transportu. Geležinkelio
atšakos įrengimas yra besąlygiškai svarbus ir būtinas, siekiant efektyvaus sukurtos
infrastruktūros (pramonės parke, laisvojoje ekonominėje zonoje) panaudojimo ir
finansinės grąžos. UAB ,,Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ atlikusi industrinių parkų
vystymo, rinkodaros ir investicijų pritraukimo, plėtros galimybių bei patrauklumą
skatinančių priemonių analizę, padarė išvadą, kad prioritetinis pramoninių parkų plėtros
kriterijus – logistikos koridoriai ir jungtys su transporto keliais.
Pažymime, kad geležinkelio atšakos įrengimas gali būti naudingas ir Lietuvos
kariuomenės reikmėms. Dar 2016 m. kovo 18 d. raštu Nr. 12-01-491 Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministerija informavo, kad geležinkelio atšaka, kuri būtų
nutiesta į Šiaulių ekonominę zoną, galėtų būti panaudota Lietuvos kariuomenės reikmėms.
2016 m. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (rašto Nr. 12-01-1964) ir
Šiaulių miesto savivaldybė bendru raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministeriją suprašymu įvertinti, siekius stiprinti Šiaulių regiono konkurencingumą bei
galimas krašto apsaugos sistemos reikmes, ir rasti galimybę skirti lėšų geležinkelio
atšakos įrengimui.
Prašome palaikymo įtraukiant šiuos projektus, kurie skirti susisiekimo komunikacijų
įrengimui bei susisiekimo sistemos gerinimui, taip siekiant sudaryti sąlygas investicijų pritraukimui
bei naujų kokybiškų darbo vietų sukūrimui, į Ekonomikos skatinimo planą.
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