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A. Kodėl investicijos yra gerai? 

LLRI atliekamas Lietuvos savivaldybių indekso 

tyrimas 3  parodė, kad savivaldybėse, kuriose 

investicijų yra daugiau, nedarbas yra mažesnis 

(žr. 1 pav.), o darbo užmokestis – didesnis (žr. 2 

pav.). 

 

1 pav. Materialinių investicijų ir nedarbo lygio 

ryšys. Šaltinis: Lietuvos statistikos 

departamentas. 

 

 

2 pav. Materialinių investicijų ir darbo 

užmokesčio ryšys. Šaltinis: Lietuvos statistikos 

departamentas. 

 

Savivaldybių investicinės padėties tyrimas rodo, 

kad 2014 m. daugiausia materialinių ir tiesioginių 

užsienio investicijų buvo Vilniaus m. savivaldybėje 

                                                           
3 http://www.llri.lt/tyrimai/lietuvos-savivaldybiu-
indeksas  
4 Pagal gyventojų tankumą didžiosiomis 
savivaldybėmis laikomos Vilniaus m., Kauno m., 
Klaipėdos m., Šiaulių m., Panevėžio m. ir Alytaus m. 
savivaldybės; visos kitos – mažosios. 

(vertinant didžiųjų savivaldybių grupėje 4 ) 5 . 

Mažosiose savivaldybėse daugiausiai materialinių 

ir tiesioginių užsienio investicijų tenka didžiųjų 

miestų kaimyninėms savivaldybėms, tokioms kaip 

Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus rajonų, taip pat – 

kurortinėms savivaldybėms.6 

Ekonomikos aktyvumas buvo vertinamas trimis 

rodikliais – pagal veikiančių ūkio subjektų, verslo 

liudijimus išsiėmusių gyventojų ir išduotų statybos 

leidimų skaičių, tenkančių 1000 gyventojų 7 . 

Didžiųjų savivaldybių grupėje visais rodikliais kitas 

savivaldybes lenkia Vilniaus ir Kauno miestų 

savivaldybės – čia ūkio aktyvumas pats 

didžiausias. Visgi pagal išduotų verslo liudijimų 

santykinį skaičių 2014 m. vertintų savivaldybių 

grupėje pirmavo Alytaus m. savivaldybė. 

Kaip ir su investicijomis, vertinant ekonomikos 

aktyvumą pastebima, jog santykinis daugiausiai 

veikiančių ūkio subjektų, verslo liudijimus 

išsiėmusių gyventojų bei išduotų statybos leidimų 

skaičius yra didžiausias didžiųjų miestų 

kaimyninėse (žiedinėse) savivaldybėse, taip pat 

kurortinėse savivaldybėse. 

Bendruomenės supranta investicijų teikiamą 

naudą ir tai, kad augančios investicijos mažina 

nedarbą, didina atlyginimus, skatina žmonių 

tobulėjimą ir t.t. Tą parodė atliktos vietos 

bendruomenių pirmininkų ir vietos veiklos grupių 

vadovų apklausos. 

 

B. Kaip bendruomenės įsitraukia į 

investicinių projektų vystymą ir kaip tai 

susiję su konfliktų rizika? 

Apklausus pustrečio šimto bendruomenių 8 

pirmininkų paaiškėjo, kad per pastaruosius 5 

metus daugiau kaip pusės bendruomenių 

teritorijose buvo vystomas investicinis projektas. 

Daugiausiai įsitraukusių bendruomenių (53,8 

proc.) dalyvavo projektuojant statinius. Nemaža 

dalis bendruomenių įsijungė į teritorijų planavimo 

procesus (40 proc.). Poveikio aplinkai vertinimo 

5 Žr. 1 priedą. 
6 Žr. 2 ir 3 priedus. 
7 Žr. 4-7 priedus. 
8 Lietuvoje veikiančios bendruomeninės miesto ir 

kaimo organizacijos 

http://www.llri.lt/tyrimai/lietuvos-savivaldybiu-indeksas
http://www.llri.lt/tyrimai/lietuvos-savivaldybiu-indeksas
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(PAV) stadijoje dalyvavo 17,6 proc. atsakiusiųjų 

apie vystytus investicinius projektus (žr. 3 pav.). 

 

3 pav. Procesai, į kurių informavimo ir 

dalyvavimo procedūras bendruomenės buvo 

įsitraukusios (proc.). Šaltinis: LLRI apklausa. 

 

Pagal įstatymus į investicinių projektų vystymą 

bendruomenės gali įsitraukti įvairiais būdais. 

Paprastai tai būna susipažinimas su projektiniais 

ir kitais planavimo dokumentais, dalyvavimas 

viešuosiuose svarstymuose bei motyvuotų 

pasiūlymų teikimas. 

Apklausus bendruomenių, įsitraukusių į bent vieną 

visuomenės informavimos ir dalyvavimo procesą, 

vadovus paaiškėjo, kad planuojant teritorijas ir 

projektuojant statinius bendruomenės yra 

labiausiai linkusios susipažinti su planavimo 

dokumentais ir dalyvauti viešuosiuose 

svarstymuose (žr. 4 ir 5 pav.).  

 

4 pav. Kokia dalis bendruomenių, dalyvavusių 

statinių projektavime, įsitraukia į visuomenės 

informavimo ir dalyvavimo procedūras (proc.). 

Šaltinis: LLRI apklausa. 

 

 

 

5 pav. Kokia dalis bendruomenių, dalyvavusių 

teritorijų planavime, įsitraukia į visuomenės 

informavimo ir dalyvavimo procedūras (proc.). 

Šaltinis: LLRI apklausa. 

 

Kitokia situacija su PAV procesu – daugiausiai 

bendruomenių susipažįsta su priimtu sprendimu 

dėl planuojamos ūkinės veiklos vykdymo, užuot 

dalyvavusios priimant sprendimus (žr. 6 pav.). Ši 

situacija kelia konfliktų riziką: jei bendruomenės 

laiku neišreiškia nepritarimo tam tikriems 

sprendimams, tai trukdo investicinių projektų 

plėtrai bei pačioms bendruomenėms ginti 

savo interesus. 

 

6 pav. Kokia dalis bendruomenių, dalyvavusių 

PAV, įsitraukia į visuomenės informavimo ir 

dalyvavimo procedūras (proc.). Šaltinis: LLRI 

apklausa. 

Geriausias būdas bendruomenėms pateikti savo 

poziciją dėl teritorijų planavimo, statinio 

projektavimo ar PAV – teikti motyvuotus 

pasiūlymus. Juos bendruomenės gali teikti 

žodžiu per viešąjį svarstymą, raštu planavimo 

organizatoriui arba per specializuotas 

informacines sistemas. Bendruomenių pirmininkų 

apklausa parodė, kad bendruomenės daugiausiai 
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yra linkusios savo poziciją pateikti investuotojui 

žodžiu, diskusijoje su planuojamos ūkinės veiklos 

organizatoriumi (žr. 7, 8 ir 9 pav.). Nors toks būdas 

parodo, kad bendruomenės yra linkusios derėtis ir 

komunikuoti su investuotojais, žodinis pasiūlymų 

pateikimas ne viešojo svarstymo metu (kuomet 

pasiūlymai būna užprotokoluojami) padidina 

tikimybę, kad bendruomenių pasiūlymai nebus 

patvirtinti. 

 

7 pav. Kokiu būdu bendruomenė teikė 

motyvuotus pasiūlymus dėl statinio projektavimo 

dokumentų? (Proc.) Šaltinis: LLRI apklausa. 

 

 

8 pav. Kokiu būdu bendruomenės teikė 

motyvuotus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo 

dokumentų? (proc.) Šaltinis: LLRI apklausa. 

 

 

 

 

 

 

9 pav. Kokiu būdu bendruomenė teikė 

motyvuotus pasiūlymus PAV ataskaitai? (proc.) 

Šaltinis: LLRI apklausa. 

 

Kaip rodo apklausos rezultatai, nors 

bendruomenės neišnaudoja savo teisių 

pateikti poziciją, į daugelį bendruomenių 

motyvuotų pasiūlymų atsižvelgiama visiškai 

arba iš dalies. 

Bendruomenėms teikiant motyvuotus pasiūlymus 

dėl teritorijų planavimo, į 40,3 proc. iš jų 

atsižvelgia pilnai, į 48,4 proc. – iš dalies (žr. 10 

pav.). 

 

10 pav. Ar buvo atsižvelgta į bendruomenės 

motyvuotus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo 

dokumentų? (proc.) Šaltinis: LLRI apklausa. 

 

Kai bendruomenės teikia motyvuotus pasiūlymus 

dėl statinių projektavimo į juos atsižvelgia net 88,9 

proc. atvejų (žr. 11 pav.). 
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11 pav. Ar buvo atsižvelgta į bendruomenės 

motyvuotus pasiūlymus dėl statinio 

projektavimo dokumentų? (proc.) Šaltinis: LLRI 

apklausa. 

 

Į bendruomenių nuomonę atsižvelgia ir tuomet, 

kai jos teikia motyvuotus pasiūlymus dėl poveikio 

aplinkai vertinimo (žr. 12 pav.). 

 

12 pav. Ar buvo atsižvelgta į bendruomenės 

motyvuotus pasiūlymus dėl poveikio aplinkai 

vertinimo? (proc.) Šaltinis: LLRI apklausa. 

 

Bendruomenėms labiau pavyktų perteikti savo 

poziciją, jei jos ne tik labiau išnaudotų teisines 

galimybes, bet ir remtųsi patikimesniais, 

kokybiškesniais informacijos šaltiniais. 

Dauguma (55,2 proc.) bendruomenių vadovų 

teigė, kad formuojant motyvuotus pasiūlymus dėl 

PAV ataskaitos buvo remtasi vietinių ūkio subjektų 

pateikta pozicija (žr. 13 pav.). Visgi 

rekomenduotina išnaudoti ir tokius informacijos 

šaltinius, kaip mokslinės studijos ir tyrimai, 

statistinių duomenų bazės, teisės aktai ir t.t. 

 
13 pav. Kai bendruomenė teikė pasiūlymus 

PAV ataskaitai, kokiu (-iais) informacijos šaltiniu 

(-iais) buvo remtasi teikiant motyvuotus 

pasiūlymus dėl PAV ataskaitos? (proc.) Šaltinis: 

LLRI apklausa. 

 

Teigiamai vertintina tai, kad teikdamos 

motyvuotus pasiūlymus bendruomenės teigia 

atsižvelgiančios tiek į ekonominę, tiek į socialinę 

vystomo projekto naudą arba žalą. Įvertinamas ir 

poveikis aplinkai, nors šiek tiek mažiau nei 

socialiniai ir ekonominiai aspektai (žr. 14, 15 ir 16 

pav.). 

 

 

14 pav. Kai bendruomenė teikė motyvuotus 

pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, 

ar bendruomenė įvertino ekonominę/socialinę 

naudą ar žalą bei poveikį aplinkai (proc.) 

Šaltinis: LLRI apklausa. 
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15 pav. Kai bendruomenė teikė motyvuotus 

pasiūlymus dėl statinio projektavimo 

dokumentų, ar bendruomenė įvertino 

ekonominę/socialinę naudą ar žalą bei poveikį 

aplinkai (proc.). Šaltinis: LLRI apklausa. 

 

 

 

 

16 pav. Kai bendruomenė teikė motyvuotus 

pasiūlymus dėl PAV ataskaitos, ar 

bendruomenė įvertino ekonominę/socialinę 

naudą ar žalą bei poveikį aplinkai (proc.). 

Šaltinis: LLRI apklausa. 

 

Kartais bendruomenės dėl įvairių priežasčių 

neteikia motyvuotų pasiūlymų. Apklausa parodė, 

kad dažniausia priežastis, kodėl  neteikiami 

pasiūlymai PAV ataskaitai, yra tai, kad 

bendruomenės tiesiog nežino, kad gali įsitraukti ir 

teikti pasiūlymus (žr. 17 pav.).  

 

17 pav. Kodėl bendruomenė neteikė pasiūlymų 

PAV ataskaitai? (proc.) Šaltinis: LLRI apklausa. 

Tai dar kartą patvirtina, kad bendruomenės 

nepakankamai išmano teisinius procesus ir tai 

didina konfliktų riziką. 

 

C. Ar dažnai ir dėl kokių priežasčių tarp 

bendruomenių ir investuotojų kyla 

konfliktai? 

Žiniasklaidoje garsiai nuskamba atvejai, kuomet 

bendruomenės konfliktuoja su investuotojais. 

Visgi atlikta apklausa parodė, kad konfliktai nėra 

dažnas atvejis – iš 250 apklaustųjų 10 proc. 

atsakė, kad su planuojamos ūkinės veiklos 

organizatoriais buvo kilęs konfliktas. 

Dažniausiai bendruomenės investuotojui turi 

pretenzijų dėl galimai neskaidraus ar 

nelegalaus ūkinės veiklos vystymo (44 proc.). 

Kita dažna pretenzija – neigiama įtaka gyventojų 

sveikatai (28 proc.) – žr. 18 pav. 

 

18 pav. Dėl ko konflikto metu bendruomenė 

turėjo pretenzijų ūkinės veiklos vystytojui? 

(proc.). Šaltinis: LLRI apklausa. 



 

 

7 
 

Kaip konflikto pagrindinę priežastį respondentai 

įvardijo tai, kad į jų nuomonę nebuvo 

atsižvelgiama, kadangi nebuvo rengiama 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (64 proc.) - 

žr. 19 pav. Tiesa, neatmestina galimybė, kad tai 

gali būti susiję su bendruomenių teisinių žinių 

spragomis – kaip rodo apklausa, bendruomenės 

dažnai nežino, kad gali įsitraukti į sprendimų 

priėmimo procesus. 

 

19 pav. Kokia (-os) buvo konflikto priežastis (-

ys) tarp bendruomenės ir investuotojo? (proc.) 

Šaltinis: LLRI apklausa. 

 

Tačiau iš esmės bendruomenės nėra linkusios 

konfliktuoti – nesutarimų metu stengiamasi 

problemas spręsti derantis arba per savivaldybės 

administraciją (54 proc.). Tokie veiksmai kaip 

kreipimasis į teismą, LR Seimą, Vyriausybę ir pan. 

yra ganėtinai reti (žr. 20 pav.). 

 

20 pav. Kokie procesai vyko konflikto metu? 

(proc.) Šaltinis: LLRI apklausa. 

 

Visgi 14 proc. apklaustųjų teigė žinantys atvejų, 

kai bendruomenės tikslingai konfliktavo su 

investuotojais siekdamos asmeninės/finansinės 

naudos. Svarbu, kad tokių atvejų mažėtų. 

Bendruomenėms ir investuotojams konfliktuojant, 

aktyviausia visuomenės grupe apklausti 

respondentai įvardino pačius gyventojus (92,6 

proc.). Taip pat gana aktyviai į konfliktus įsijungia 

ir kaimyninės bendruomenės (18,5 proc.). 

Išplėstinių interviu metu respondentai kaip dar 

vieną aktyvią visuomenės grupę įvardijo “žaliųjų” 

organizaciją – jie aktyviai dalyvauja tuose 

konfliktuose, kuriuose probleminiai klausimai yra 

susiję su aplinkosauga (žr. 21 pav.). 

 

 

21 pav. Kokios visuomenės grupės buvo 

aktyviausios konflikto metu? (proc.) Šaltinis: 

LLRI apklausa. 

 

Tarp bendruomenių ir investuotojų kilę konfliktai 

dažniausiai baigiasi kompromisu. Pagal 

bendruomenių pirmininkų atsakymus matyti, jog 

60 proc. konfliktų baigiasi tuo, jog į bendruomenių 

skundus atsižvelgiama bent dalinai (žr. 22 pav.). 
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22 pav. Kokia buvo konflikto tarp bendruomenių 

ir investuotojų baigtis? (proc.) Šaltinis: LLRI 

apklausa. 

 

D. Kaip išvengti konfliktų? 

Konfliktinės situacijos atneša žalos tiek 

bendruomenėms, tiek investuotojams. To išvengti 

galima keliais būdais. 

Pirma, svarbu daugiau šviesti bendruomenes. 

Apklausos rezultatai parodė, kad bendruomenės 

neturi pakankamai žinių, kada ir kaip gali įsitraukti 

į teisinius procesus, susijusius su investicinių 

projektų vystymu. Net 88 proc. apklaustųjų teigė 

įžvelgiantys poreikį daugiau mokyti 

bendruomenes apie jų teises ir pareigas, 

susijusias su investicinių projektų poveikiu. 

Antra, giluminio interviu su vietos veiklos grupių 

vadovais ir bendruomenių pirmininkais metu buvo 

išsiaiškinta, kad kita svarbi prevencinė priemonė 

yra laiku vykdoma komunikacija. 90 proc. 

apklaustų bendruomenių pirmininkų teigė, kad jei 

bendruomenės ir investuotojai būtų pradėję 

komunikuoti anksčiau, konflikto tikimybė 

sumažėtų. 

Taigi konfliktų vyktų mažiau, jei bendruomenės 

labiau išmanytų savo teises ir pareigas, susijusias 

su investicinių projektų vystymu, bei laiku 

komunikuotų su planuojamos ūkinės veiklos 

organizatoriumi. 

 

 

 

Išvados ir rekomendacijos 

 

1) Palyginti 2013 ir 2014 m., investicinė 

situacija savivaldybėse gerėjo, tačiau 

progresas galėtų būtų spartesnis. 

Dviejuose trečdaliuose savivaldybių 

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) ir 

materialinių investicijų apimtys, tenkančios 

vienam gyventojui, didėjo. Bendras 

ekonomikos aktyvumas  didėjo kone 

visose savivaldybėse. Visgi daugiau nei 

pusėje savivaldybių statybos leidimų buvo 

išduodama mažiau. 

 

2) Kai savivaldybėje yra daugiau investicijų, 

nedarbas būna mažesnis, o darbo 

užmokestis – didesnis. 

 

3) Bendruomenės investicijas vertina 

teigiamai, supranta jų teikiamą naudą, 

tačiau nepakankamai išmano teisinius 

procesus, kaip gali įsitraukti į investicinių 

projektų vystymą. 

 

4) Teikdamos motyvuotus pasiūlymus dėl 

investicinių projektų vystymo, 

bendruomenės teigia gebančios pagrįsti 

savo nuomonę bei įvertinti ekonominius ir 

socialinius veiksnius, poveikį aplinkai. 

 

5) Bendruomenės teigia, kad nėra linkusios 

konfliktuoti su investuotojais ir tokie 

konfliktai yra nedažnas reiškinys. 

 

6) Siekiant sumažinti konfliktų tarp 

bendruomenių ir investuotojų riziką, 

rekomenduojama šviesti bendruomenes 

apie jų teises ir pareigas, susijusias su 

įsitraukimu į investicinių projektų 

vykstymą. Konfliktų riziką taip pat mažintų 

laiku vykdoma komunikacija. 
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1 priedas. Materialinės ir tiesioginės užsienio investicijos didžiosiose Lietuvos savivaldybėse 2014 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. 
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2 priedas. Materialinės investicijos mažosiose Lietuvos savivaldybėse 2014 m. Šaltinis: Lietuvos 

statistikos departamentas. 
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3 priedas. Tiesioginės užsienio investicijos mažosiose Lietuvos savivaldybėse 2014 m. Šaltinis: 

Lietuvos statistikos departamentas. 
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4 priedas. Veikiančių ūkio subjektų, verslo liudijimus išsiėmusių gyventojų ir išduotų statybos leidimų 

skaičius, tenkantis 1000 gyventojų didžiosiose Lietuvos savivaldybėse 2014 m. Šaltinis: Lietuvos 

statistikos departamentas, VMI, LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė 

sistema. 
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5 priedas. Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų mažosiose Lietuvos 

savivaldybėse 2014 m. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. 
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6 priedas. Verslo liudijimus išsiėmusių gyventojų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų mažosiose 

Lietuvos savivaldybėse 2014 m. Šaltinis: VMI. 
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7 priedas. Išduotų statybos leidimų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų mažosiose Lietuvos 

savivaldybėse 2014 m. Šaltinis: LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė 

sistema. 
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