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Ekonominė situacija. 
Verslo aplinka  
Rokiškio rajone. 
 



Rokiškis 

Ekonominė aplinka  

• 2020 m. duomenimis vienam savivaldybės 
gyventojui teko 1460 Eur tiesioginių užsienio 
investicijų. 

 

• 2020 m. duomenimis Rokiškio rajono 
savivaldybėje vienam gyventojui tenkančios 
materialinės investicijos siekia 1437 Eur. 
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Įregistruotų ūkio subjektų skaičius metų pradžioje 
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Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje 
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G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių 

       ir motociklų remontas;  

S – kita aptarnavimo veikla; 

H – transportas ir saugojimas; 

F – statyba; 

C – apdirbamoji gamyba; 

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė; 

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla; 

P – švietimas; 

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas; 

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla; 

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla. 

 

Rokiškio raj. sav. ir  

šalies veikiančių įmonių 

pasiskirstymas  

pagal EVRK (proc.),  

2021 m. pr. 
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Vidutinis darbo užmokestis 
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų 

pokytis Panevėžio apskrityje 2021 m. IV ketvirtį 

 
Savivaldybė 

 
Bruto, Eur 

 
Neto, Eur 

 
Vidutinis darbuotojų 

skaičius 
 

Panevėžio m. sav. 1489,5 950,7 36 824 

Panevėžio r. sav. 1383,0 890,1 8450 

Biržų r. sav. 1245,7 811,9 4953 

Pasvalio r. sav. 1276,5 829,4 5079 

Rokiškio r. sav. 1332,8 861,5 7372 

Kupiškio r. sav. 1389,3 893,6 3649 



Rokiškis 

2022 

 
Darbo jėgos rinka 

 • 2022 m. sausio mėn. Rokiškio rajone registruoti 
2413 bedarbiai, kurie sudaro  17,5 proc. darbingo 
amžiaus Rokiškio rajono gyventojų (Nedarbo lygis 
šalyje – 15,1 proc.) 

 

• 2022 m. sausio mėn. Rokiškio skyriuje įregistruoti:  

    1133 moterys, kurių nedarbas 17,4 proc. 

    1280  vyrai, kurių nedarbas – 17,6 proc. 
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Rajone vyrauja labai mažos 
ir mažos įmonės, 2021m. 
pr. 

84,2% 

12,2% 

3,4% 

0,2% 

    LSD duomenys 
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813 darbuotojų 

 

218 darbuotojų 

 

144 darbuotojai 

140 darbuotojų  

 

133 darbuotojai 

Didžiausios rajono 

Verslo įmonės 

2022 m. pradžioje 



Mes didžiuojamės  

švaria ir vaizdinga  

gamta ir... 



Danijos bendrovė „European Energy“ Rokiškyje planuoja plėtoti  
vėjo jėgainių parką (numatoma įrengti 14 vėjo jėgainių). 

...investuodami į žaliąją energiją 



Pradėjome derybas su saulės energetikos srityje veikiančia BOD grupe  

dėl inovatyvios nuotolinės saulės elektrinės statybos Rokiškio rajone. 



Rokiškis – geriausia vieta Jūsų 

investicijoms, nes ČIA rasite... 

 
• Gausius darbo jėgos išteklius: 17,5 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, iš jų- 

2022 m.  rajone registruoti 2,4 tūkst. bedarbiai; 

 

• Galimybę parengti trūkstamą kvalifikuotą darbo jėgą veikiančioje profesinėje 

mokykloje arba atsigabenti iš besiribojančių rajonų; 

 

• Nebrangią darbo jėgą: rajono vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. 

IV ketv. (bruto)- 1333 Eur (iki 20-30% mažesnis nei didmiesčiuose); 

 

• Palankią ir švarią gyvenamąją aplinką, gerai išvystytą viešąją infrastruktūrą, 

įvairias švietimo, kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugas; 

 

• Galimybę gauti ES fondų, LIFE ar kitų tarptautinių programų verslo plėtrai; 

 

• Konkurencingas NT nuomos ir pardavimo kainas; 

 

• Didėjantį veikiančių ūkio subjektų skaičių rajone 

 

• (2020 m. – 677), iš jų 84,2 proc. - mažos įmonės; 
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Rokiškis – tinkamiausia vieta Jūsų  
investicijoms, nes čia taikoma 
savivaldybės parama: 
 
• Verslo plėtrai per vietinę  programą; 

 

• 3 metų laikotarpiui mokestinės (iki 100 proc. 
žemės/žemės nuomos/nekilnojamojo turto) 
lengvatos naujiems investuotojams; 

 

• Reikalingų verslui leidimų/teritorijų planavimo 
dokumentų rengimas; 

 

• Pramonės ir sandėliavimo objektų statybai tinkamų 
sklypų formavimas ir pasiūla investuotojams; 

 

• Komercinės paskirties laisvų pastatų pasiūla 
investuotojams 

 



Rokiškio mieste 

galime pasiūlyti 

laisvus valstybinės 

žemės sklypus 

pramonės ir 

sndėliavimo 

objektų statybai 
 

Adresas Rokiškio m., Rokiškis, Jūžintų g. 3C, 3D, 3E

Sklypo dydis 5,547ha (0.7940 ha+2.6132 ha+2.1398 ha)

Elektra atstumas iki transformatorinės – 100 m

Vanduo atstumas iki trasos - 100 m, d400 mm

Telekomunikacijos internetas, teo, atstumas 100 m

Atstumas iki pagrindinio 

kelio

iki asfaltuotos gatvės 0,36 Km

sklypas ribojasi su veikiančia geležinkelio atšaka

Kaina / Sąlygos sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis-kita, žemės sklypo 

naudojimo būdas -pramonės ir sandėliavimo objektų 

teritorijos

Siūlomi pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos žemės sklypai
Rokiškio rajono savivaldybėje

Sklypo planas
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Pastato nuoma,  
galima bendra veikla 
 Kontaktinis asmuo:  
 
Rimgaudas Kilas 
Tel. +370 686 00 695 

 
 



Pastato nuoma,  
galima bendra veikla 
 Kontaktinis asmuo:  
 
Rimgaudas Kilas 
Tel. +370 686 00 695 
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Rokiškio rajono 
savivaldybės  
smulkaus ir vidutinio 
verslo plėtros 
programa įsteigta 
Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos 
2017 m. kovo 31 d. 
sprendimu Nr. TS-57 
(nuo 2001 m. vadinosi 
fondu) 
  



Rokiškis 

Šia programa siekiama  remti 
smulkaus ir vidutinio verslo 
steigimą, plėtrą, skatinti naujų 
darbo vietų kūrimą, verslo 
subjektų ir jų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą, vykdyti 
įmonės plėtrą, ir kt. 
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Rokiškio savivaldybės parama verslui 

Kreipkis jei: 
 
• Rokiškio rajone esi įsteigęs labai mažą, mažą ar vidutinę įmonę; 

• Vykdai individualią veiklą. 

 

Svarbu! Maksimalus paramos dydis vienam paramos gavėjui 3000 Eur. 
 

• Įmonės steigimo išlaidos; 

• Naujų darbo vietų steigimo išlaidos; 

• Paskolos palūkanos; 

• Nekilnojamojo turto, žemės, žemės nuomos išlaidos verslui vykdyti; 

• Įmonės darbuotojų mokymo, verslo planų, konsultacijų, projektų rengimo išlaidos; 

• Parodos, išlaidos, mugės, konkursų organizavimas; 

• Vaizdinių priemonių, interneto svetainės, e-parduotuvės kūrimo išlaidos; 

• Įrangos įsigijimo, patalpų remonto išlaidos; 

• Patalpų nuomos išlaidoms iki metų įsisteigusioms įmonėms. 
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Remiamos kryptys 

Paramą gali gauti smulkaus ir vidutinio verslo subjektai fiziniai (vykdantys 

veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą) ir juridiniai 

asmenys, kurie įregistravę veiklą ir ją vykdo Rokiškio rajone.  

 
Dirbantys pagal verslo liudijimą, turi vykdyti veiklą Rokiškio rajone ne trumpiau kaip 

180 dienų per kalendorinius metus arba, kuris išduotas ne trumpesniam kaip 6 

mėnesių laikotarpiui.  

 

Remiamos kryptys: 
• Palūkanų kompensavimas (50 proc. už 12 mėn.); 

 

• Naujų darbo vietų steigimo dalinė parama įdarbinant Užimtumo tarnybos 

Rokiškio skyriuje registruotą bedarbį, ar absolventą; 

 

• Įmonių registravimo mokesčio padengimas (paraišką pateikti per 18 mėn.); 

 

• Žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo mokesčio padengimas (viena iš jų, 

iki 50 proc.); 

 



Rokiškis 

• Trumpalaikių specialiųjų kursų, seminarų konsultacijų išlaidų padengimas; 

 

• Dalyvavimo parodose, mugėse, verslo misijose finansavimas; 

 

• Naujų įmonių internetinių svetainių, elektroninių informacijos priemonių parengimo, 

sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas; 

 

• Informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei kitų reklamos priemonių 

parengimo išlaidų dalinis kompensavimas; 

 

• Asocijuotų verslo organizacijų projektų gerinančių verslo aplinką finansavimas; 

 

• Naujo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įmonės plėtrai, kurio vertė ne 

mažesnė nei 500 Eur, įsigijimas (kompensuojama iki 50 proc.) (išskyrus N1 ir M1 

transporto priemones ir jų priedus, netaikoma tikslinėms transporto priemonėms); 

 

• Patalpų nuomos mokesčio padengimas įmonėms, veikiančioms ne ilgiau nei 18 

mėnesių (būtina nuomos sutartį registruoti nekilnojamojo turto registrų centre); 

 

• naujų darbo vietų sukūrimo socialinio draudimo mokesčio kompensavimas (iki 3 

darbuotojų, iki 6 mėn.) 

 

• Verslo planų, investicinių projektų, paraiškų gauti finansinę ES struktūrinių fondų 

paramą rengimo išlaidų kompensavimas; 

 

• Įrangos draudimo išlaidos, dalyvaujant Užimtumo tarnybos prie LR SADM vykdomose 

programose, už pirmus metus. 
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IĮ „Hexsol“ dalinis  
palūkanų kompensavimas 
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Naujų įmonių  
registravimas 
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Dalyvavimas  
parodose 
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Informacinės  
reklaminės priemonės 



Rokiškis 

Subsidijos verslo idėjai 
įgyvendinti projektų 
konkurso nugalėtojai 

LORETA SAGAITIENĖ 

RAMINTA KATINIENĖ 

GIEDRIUS SMALSKYS 
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Ko neremiame? 

Programa remia visas legalias ūkines komercines veiklos rūšys, 
išskyrus:  
 
• Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veiklą; 

 

• Gėrimų gamybą, išskyrus salyklo, nealkoholinių gėrimų, mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, 

vandens gamybą, išskyrus edukacijas, susijusias su paveldo puoselėjimu. 

 

• Tabako gaminių gamybą; 

 

• Didmeninę prekybą, išskyrus didmeninę prekybą savo pagaminta produkcija; 

 

• Finansinę ir draudimo veiklą (finansinių paslaugų veiklą, draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų 

kaupimo, veiklą, pagalbinę finansinių paslaugų ir draudimo veiklą); 

 

• Nekilnojamojo turto operacijas; 

 

• Teisinę veiklą; 

 

• Azartinių žaidimų, lažybų organizavimo veiklą; 

 

• Lombardų veiklą. 
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Paraiškų teikimas 
 

• Rokiškio rajono savivaldybės administracija, skelbs kvietimą teikti paraiškas paramai 

gauti. Kvietimų skaičius per metus nėra ribojamas. 

 

• Įmonių, bendrijų, bendrovių vadovai, ketinantys kreiptis paramos privalo užpildyti 

nesudėtingą paraiškos formą, kuri paskelbta internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt 

skyrelyje Verslininkams/Parama verslui ir pateikti kitus, reikalingus dokumentus, 

kurie yra nurodyti programos nuostatuose.  

 

• Vienas verslo subjektas per vienerius metus negali pateikti daugiau kaip trijų 

paraiškų; 

 

• Bendra teikiamų paraiškų prašoma kompensuoti iš Programos lėšų suma negali būti 

didesnė nei 3000 Eur; 

 

• Per tuos pačius einamuosius metus SVV subjektas negali pateikti daugiau nei 1 

paraišką pagal tą pačią Programos priemonės kryptį; 

 

• Visos išlaidos turi būti jau apmokėtos ir ne vėlesnės nei 12 mėnesių (patalpų nuomai 

– 12 mėn.). 

 

• Paraiškos teikėjas privalo neturėti galiojančio teistumo. 

 

 

http://www.rokiskis.lt/
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Svarbu tai, kad verslo subjektai apie projekto paraiškas turi pateikti visus privalomus dokumentus iki SVV 

plėtros programos vertinimo komisijos posėdžio likus ne mažiau nei dviem darbo dienoms.  

        SVARBU! Nepateikus reikiamų dokumentų ar laiku nepapildžius  

paraiškos, jeigu buvo prašoma tai padaryti, paraiška atmetama.   
 

• Komisija svarsto ir vertina pateiktas paraiškas ar pretendentas atitinka sąlygas pagal šiuos nuostatus, 

ar jo vykdoma ekonominė veikla atitinka Rokiškio rajono savivaldybės strateginių dokumentų 

nuostatas ir uždavinius.  

 

• Paraiškos, kuriose prašoma kompensuoti įmonės steigimą, bei laimėjusiems valstybės paramą pagal 

Vietinių užimtumo iniciatyvų programą rajono darbdavių projektams, yra patikrinamos, bet nėra 

vertinamos balais.  

 

• Paraiška, kurioje prašoma finansuoti iki 500 Eur,  vertinama Komisijos narių ir sprendimai priimami 

balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.  

 

• Paraiška, kurios prašoma finansuoti suma lygi ar viršija 500 Eur sumą, yra vertinama balais išvedus 

bendrą balų vidurkį. 

 

 

Paraiškų vertinimas 
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Pasikeitimai 
• Dar daugiau dėmesio susilauks jaunos įmonės, ypač tos, kurios per 

pastaruosius du metus nesikreipė į šią programą dėl paramos.  

 

• Verslo subjektai, gavę paramą, ne mažiau kaip vienerius metus nuo 
paramos suteikimo privalo išlaikyti SVV subjekto registracijos vietą Rokiškio 
rajono savivaldybėje bei ne mažiau kaip du metus nuo paramos suteikimo 
datos įsipareigoja vykdyti paraiškoje nurodytą veiklą, naudotis įsigyta įranga, 
įrengimais ar priemonėmis.  

 

• Sukurta nauja darbo vieta – pareiškėjo naujai sukurta darbo vieta pagal 
darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar pagal civilinę 
(paslaugų) sutartį, sudarytą su MB vadovu, (ne anksčiau nei per 12 mėn. 
laikotarpį iki paraiškos pateikimo dienos ) ir/ar  ne trumpiau nei vienerius 
metus nuo paramos gavimo išlaikyta darbo vieta. Vieną darbo vietą atitinka 
vienas etatas, kuris turi būti išreikštas naujų sąlyginių darbo vietų (naujų 
etatų) ekvivalentu, pagrįstu 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo 
savaite, dirbant ištisus metus, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip 
(taikoma dirbantiems pagal darbo sutartis arba civilines (paslaugų) sutartis). 
Jei veikiama pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, verslo 
liudijimas arba individualios veiklos pažyma projekte numatytai veiklai turi 
galioti ištisus metus, išskyrus sezoninių darbų, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo 
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Populiariausios paramos kryptys 
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   MB „Ramuma“ teikia pervežimo ir krovininio transporto nuomos 

paslaugas. Apie galimybę gauti paramą man pranešė įmonės 

buhalterė, o susitvarkyti visą dokumentaciją nebuvo sudėtinga. 

Paramos lėšas skyrėme vilkikui pirkti. Į jį investavome apie 30 

tūkst. eurų, o paramos gavome 2 tūkst. eurų. Įsigyjant tokį brangų 

pirkinį pravertė kiekvienas euras. Jeigu bus galimybė, šios 

paramos kreipsimės ir kitą kartą, nes bandome plėstis, kiekviena 

pagalba yra gerai. Kitąkart galbūt galėsime įsigyti reikalingą įrankį, 

kuris yra labai brangus, o gal išeis ir du. 

 

MB „Ramuma“ direktorius RAMŪNAS NARBUTAS:  

„Kiekvienas euras praverčia, 

kiekviena pagalba yra gerai“ 
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Individualios įmonės savininkė JOLANTA BANIENĖ:  

„Parama leidžia teikti 

kokybiškesnes 

paslaugas“ 
  

Paramos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai kreipiausi ne pirmą 

kartą ir viskas vyko sklandžiai – buvo aišku, kaip pildyti 

dokumentus, o kilus klausimų gelbėjo rajono savivaldybės 

Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus 

darbuotojos. Gauta parama padėjo įgyvendinti svajonę – atidaryti 

gyvūnų kirpyklą. Finansinė pagalba leido įsigyti naujoviškų ir 

specializuotų priemonių, todėl atsirado galimybė teikti kokybiškas 

paslaugas. Įvertinusi šios paramos privalumus ir savivaldybės 

darbuotojų pagalbą bei sklandų bendradarbiavimą, ir kitąmet 

planuoju kreiptis šios paramos. Tai gali padėti įgyvendinti kiekvieną 

naują idėją, plėsti paslaugų spektrą ir gerinti jų kokybę. 
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• Pagal rajono rėmimo programą pernai sukurta 41 naujų samdomų darbo vietų bei 

papildomai sau darbo vietas susikūrė 13 naujai sukurtų mažųjų bendrijų 

savininkai. 

 

 

• Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos internetinėje svetainėje 

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ „informacija apie draudėjo viešus 

duomenis“ pažymomis (2021-12-31), Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir 

vidutinio verslo plėtros programos lėšomis 2021 m. paremtose įmonėse Rokiškio 

rajone viso dirbo 464 asmenys. 

Rajono rėmimo programos indėlis 

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/


Rokiškis 

Kitos  
lengvatos  
verslui 
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100 proc. lengvatos 
verslo liudijimams 
 
• Mokiniams, studentams 

 

• Tradiciniams amatininkams 

 

• Sunkų neįgalumą turintiems asmenims 
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Investicijų skatinimo lengvata  

Rokiškio rajono savivaldybėje  

Ūkio subjektams, kurie Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje pradeda 
naują ekonominę veiklą (gamybą /paslaugas) ir investuoja į naujai sukurtą 
turtą ir sukuria naujas darbo vietas. 

 

100 proc. žemės, ir / ar valstybinės žemės nuomos ir / ar nekilnojamojo turto 
mokesčių lengvatos iki trijų mokestinių laikotarpių priklausomai nuo investicijų 
apimties į naujai sukurtą turtą bei sukurtų naujų darbo vietų skaičiaus: 

• 1 metų laikotarpiui, jei per vienerius metus iki prašymo pateikimo savivaldybės 
tarybai dėl lengvatos suteikimo datos investuota nuo 100 000 iki 300 000 Eur 
naujai sukurtam turtui ir sukurta ne mažiau kaip 5 naujos darbo vietos; 

•  2 metų laikotarpiui, jei per vienerius metus iki prašymo pateikimo savivaldybės 
tarybai dėl lengvatos suteikimo datos investuota nuo 300 001 iki 500 000 Eur 
naujai sukurtam turtui ir sukurta ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų; 

• 3 metų laikotarpiui, jei per vienerius metus iki prašymo pateikimo savivaldybės 
tarybai dėl lengvatos suteikimo datos investuota daugiau nei 500 001 Eur naujai 
sukurtam turtui ir sukurta ne mažiau kaip 15 naujų darbo vietų. 

 



Rokiškis 

 

 

Investuok Rokiškyje! 

 

 
• Rokiškio rajonas – Šiaurės rytų Lietuvos 

ekonominis, socialinis ir kultūrinis centras. 

 

• Konkurencingas, patrauklus lankyti, gyventi, 

dirbti ir investuoti! 

 



Dėkojame 
savivaldybe@post.rokiskis.lt 

2022 


