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GERA STRATEGINĖ GEOGRAFINĖ PADĖTIS

• Ukmergė ~ 60 km nutolusi nuo 
Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio, Utenos

• Kerta magistraliniai keliai:

E 272 ir E262

• Ukmergę kerta magistralinis 
dujotiekis



VARTOTOJŲ PASIEKIAMUMAS

Apie 50 – 53 tūkst. 
įmonių arba apie 57 –

63 proc. Lietuvos

Apie 1,4 mln. gyventojų
arba apie 47 proc. Lietuvos



PATOGI VERSLO APLINKA UKMERGĖJE
• Ukmergės rajone gyvena 35,4 tūkst. gyventojų (60% gyvena mieste)

• Ukmergės technologijų ir verslo mokykla (virš 800 besimokančiųjų)

• 2018 m. pradžioje Ukmergės rajone veikė >740 ūkio subjektai

• 2017 m. įsisteigė 69 naujos įmonės

• Rajone stambiausios yra medžio, metalo apdirbimo bei siuvimo įmonės.



INVESTICIJOS UKMERGĖJE
2014 – 2020 m. ES PARAMOS PERIODAS

ES parama: 30 mln. Eur, VB: 1,6 mln. Eur, SB: 6,4 mln. Eur



NAUJAS POŽIŪRIS Į VERSLO KŪRIMĄSI



MIESTO CENTRE VYSTOMA TERITORIJA

• Rekreacinė zona – savivaldybės 
investicijos

• Verslo vystymo zona - ieškoma 
investuotojų

• Gyvenamoji zona – planuojama 
perduoti nekilnojamo turto 
vystytojams



SAVIVALDYBĖS INVESTICIJOS

Rekreacinė zona - įkuriamas 
miniatiūrų parkas "Mini Lietuva", 
sporto aikštynai, pėsčiųjų dviračių 
takai

Bendras plotas – 13 ha



Pagal plotą ir formą, Mini Lietuvos parkui, artimiausias yra Mini Europos 
parkas Briuselyje (Belgija)

• Svarbiausių statinių Europoje miniatiūrinės kopijos

• Parke įsikūrę net 80 miestų su 350 pastatų, kurie atkartoti 1:25 masteliu



"MINI LIETUVOS" PARKO PATRAUKLUMAS

• Svarbiausi Lietuvos miestų 
pastatų maketai

PATRAUKLUMAS:

• Turizmas

• Edukacija

• Poilsis



VERSLUI SIŪLOMA TERITORIJA

- 7,3 ha verslo vystymo zona

13 ha rekreacijos zona

Įrengiama:

• Susiekimo komunikacijos

• Inžinerinė infrastruktūra 

Parengtas teritorijos detalusis planas



ATSAKINGA VIEŠOJI IR PRIVAČIOJI PARTNERYSTĖ

Ieškomas privatūs investuotojai į Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio teritorijos
vystymą

Detaliau su projektu galima susipažinti Ukmergės rajono savivaldybės svetainėje:

http://www.ukmerge.lt/go.php/lit/Projektas-ukmerges-miesto-buvusio-karinio-miesterastrukturos-
vystymas

Kontaktinis asmuo: Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Rima Boškevičienė

Tel. Nr. + 37065653117

El. paštas: r.boskeviciene@ukmerge.lt

http://www.ukmerge.lt/go.php/lit/Projektas-ukmerges-miesto-buvusio-karinio-miesterastrukturos-vystymas


Ukmergė - miestas, kuriame gera gyventi, į 
kurį verta atvykti ir investuoti


