LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
GYVENTI. KURTI. ILSĖTIS.

KVALIFIKUOTA
DARBO JĖGA

Lazdijų rajonas turi unikalią galimybę pasiūlyti verslui
reikalingos darbo jėgos, nes kvalifikuotų darbuotojų rengimu
pasirūpina net trys profesinės mokslo įstaigos ir dvi kolegijos.

VEISIEJŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
Mokykla įsikūrusi Lazdijų rajone ir sėkmingai aprūpina regioną reikiama
darbo jėga. Aktyviai bendradarbiauja su suinteresuotomis šalimis siekiant
gerinti mokymo programas ir parengti studentus atliepiant aktualią darbo
rinką ir verslo poreikius.
Daugiau informacijos apie mokymų programas ČIA.

ALYTAUS PROFESINIO
RENGIMO CENTRAS
Daugiau informacijos apie
mokymų programas ČIA.

MARIJAMPOLĖS
PROFESINIO RENGIMO
CENTRAS
Daugiau informacijos apie
mokymų programas ČIA.

Informatikos, inžinerijos, sveikatos,
technologų mokslai bei verslo ir viešoji
vadyba.

Studentus rengia pagal 9 studijų
programas, tarp jų ir anglų kalba.

Daugiau informacijos apie mokymų
programas ČIA.

Daugiau informacijos apie mokymų
programas ČIA.

SAVIVALDYBĖJE GALIOJANČIOS PARAMOS VERSLUI FORMOS:
Įmonės steigimo ir darbų saugos
mokymų, skirtų darbdaviui ar jam
atstovaujančiam asmeniui, išlaidų
kompensavimas

Verslo planų / paraiškų finansinei
paramai gauti iš fondų ir bankų rengimo
išlaidų dalinis kompensavimas

Elektroninių parduotuvių sukūrimo
arba nuomos paslaugų išlaidų dalinis
kompensavimas

Finansinė parama, įgyvendinant Vietinio
užimtumo iniciatyvų programas Lazdijų
rajono savivaldybėje

Infrastruktūros pritaikymo asmenims su
judėjimo negalia SVV subjekto
teritorijoje išlaidų dalinis
kompensavimas (pandusų įrengimas,
mobilių pandusų įsigijimas ir pan.)

DAUGIAU
INFORMACIJOS:

www.lazdijai.lt

Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų
dalinis kompensavimas

Lazdijų rajono
savivaldybė

info@lazdijai.lt

SAVIVALDYBĖJE GALIOJANČIOS PARAMOS VERSLUI FORMOS:
Parama, skatinimas –
mokomosioms mokinių
bendrovėms ir naujoms jaunimo
verslumo iniciatyvoms

Apsaugos prekių ir paslaugų (išskyrus
ilgalaikį materialųjį turtą), susijusių su
COVID-19 grėsmių mažinimu ir apsauga,
įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas

Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų miestelyje yra svarbi tarptautinė geležinkelio stotis,
kurioje kertasi rusiškojo pločio geležinkelio bėgių linija su europinio standarto geležinkelio
linija. Šiame geležinkelio ruože planuojami stambūs investiciniai projektai. Šeštokuose
prasideda krovininė geležinkelio linija į Alytų. Šeštokų geležinkelio stotis yra tarpinė
europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica” stotis. Šeštokų geležinkelio stotis yra naudojama
tarptautiniam traukinio maršrutui Kaunas–Baltstogė. Dėl šių priežasčių Lazdijų rajono
savivaldybės geležinkelio sistema gali būti vertinama kaip turinti aukštą investicijų
pritraukimo ir turistinį potencialą
Svarbi Lazdijų rajono savivaldybės ypatybė – siena su dviem kaimyninėmis valstybėmis –

LENKIJA IR BALTARUSIJA

PALANGOS
ORO UOSTAS
KLAIPĖDOS
JŪRŲ UOSTAS

KAUNO ORO
UOSTAS
VILNIAUS ORO
UOSTAS

GDANSKO JŪRŲ
IR ORO UOSTAI
LAZDIJAI

Pagrindiniai oro uostai nuo Lazdijų nutolę:
Kauno oro uostas – ~120 km/~1:30 val.
Vilniaus oro uostas – ~150 km/~2 val.
Palangos oro uostas – ~350 km/~4 val.
Varšuvos Šopeno oro uostas – ~320 km/~4 val.
Gdansko Lecho Valensos oro uostas – ~450 km/~5:30 val.
Pagrindiniai jūrų uostai nuo Lazdijų nutolę:
Klaipėdos jūrų uostas – ~300 km/~3:30 val.
Gdansko jūrų uostas – ~450 km/~5:30 val.

VARŠUVOS
ORO UOSTAS

Lazdijų rajonas perspektyvus vystyti netradicinę žemės ūkio veiklą, jau registruoti net
ekologiniai ūkiai.
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Lazdijų rajono savivaldybė taiko vienus mažiausių visoje Lietuvoje individualios veiklos, kuria
gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotus pajamų mokesčio dydžius bei
didžiausias lengvatas gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus.

3 3 % mažesnis nei šalies vidurkis.
Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklauso beveik 1 8 hektarų.
Valstybei nuosavybės teise priklauso, tačiau Lazdijų rajono savivaldybė patikėjimo teise
valdo net 8 7 hektarus.

Vidutinis darbo užmokestis Lazdijų rajone

Daugiau informacijos apie sklypus ČIA.

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklauso virš
objektų.

1 0 0 0 nekilnojamojo turto

Daugiau informacijos apie nekilnojamą turtą ČIA.
Lazdijų rajono savivaldybė - ieškantiems tinkamos vietos verslui pradėti ar plėsti, čia mažiau
biurokratinių procedūrų, čia galima greitai ir patogiai įgyvendinti idėjas. Savivaldybė siekia
suteikti geriausias, kokios įmanomos, sąlygas, kad jūsų verslas įsikurtų ir įsibėgėtų.

