
AKTUALU 

 

Pandemija - impulsas NT vystymui pajūryje  

     UAB „AIDILA“ direktorius Algimantas Bružas teigia, kad šis pandeminis laikotarpis tapo galingu 

impulsu stipriai ir ilgam pakeisiantis pajūrio kurortinių vietovių vystymąsi ir gyvenimą jose. Taip 

rūmų narys agentūrai "Idea prima" įvertino NT tendencijas pajūrio kurortuose.  

     Pandemija stipriai pakoregavo verslo tendencijas pajūryje. Kaip žinia, Palanga lyderiauja Lietuvoje 

pagal NT prekybos mąstus, NT gyvenamojo segmento kainų šuolį. Viešbučių priverstinis uždarymas davė 

savo rezultatą: esant didelei poilsio apartamentų paklausai ir didelėms kainoms, nemažai Palangos 

viešbučių buvo pradėti pardavinėti dalimis, apartamentais. Pasiūloje yra ir parduodamų viešbučių, keli 

viešbučiai pakeitė savininkus. Ypač pastebimai suaktyvėjo Šventosios NT rinka, išperkami dešimtmečius 

stovėję nebaigtų statybų vaiduokliai, prikeliami naujam gyvenimui, bet dažniausiai parduodami 

apartamentais pavieniams asmenims. Didėjant vartotojų kiekiui iš paskos pareina ir paslaugų, 

aptarnavimo verslas. Perkamos maitinimo, paslaugų (grožio salonų, masažo ir pan.) patalpos. Tiesa, 

komercinių patalpų paklausa nėra tokia didelė, daugiau pavieniai atvejai. 

     Naujesnė tendencija - kelios  didesnės Lietuvos įmonės ieško vasarai nuomai įrengtų bendradarbystės 

patalpų su apgyvendinimu, nori sudaryti naujas motyvavimo sąlygas savo personalui, galinčiam dirbti 

nuotoliniu būdu. 

 

 

Rūmų iniciatyva tampa realybe  

    Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2017 m. sausio 25 d. rūmų turizmo komiteto 

posėdžio metu pasiūlė idėją įkurti uostamiestyje Jaunimo medijų centrą. Idėja buvo pristatyta 

Klaipėdos miesto Akademinių reikalų tarybai, kurią teigiamai sutiko visi uostamiesčio 

aukštųjų mokyklų vadovai.  

   „Visi aukštųjų mokyklų vadovai pritarė šiai idėjai, kad toks centras atsirastų. Paslaugų spektras būtų 

sukoncentruotas į vieną centrą ir atlieptų jaunimo poreikius. Iki vasaros planuojama parengti 

jaunimo centrų pavyzdžius, kokie yra Lietuvoje, kokį būtų galima įkurti pas mus ir kurioje vietoje”, - apie 

idėjos eigą pasakojo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja A. Dirgėlienė. 

Išsamiau: https://ve.lt/aktualijos/neformaliojo-ugdymo-veiklos-nenutrukstamai-vyksta-nuotoliniu-budu 

 

 

Nacionalinis ekonomikos gaivinimo ir atsparumo planas  

     Pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, Lietuvai iš viso yra numatyta 2,225 

mlrd. Eurų dotacijoms ir iki 3 mlrd. Eurų paskoloms. Siekiant gauti numatytą finansavimą, EK turi 

patvirtinti Lietuvos nacionalinį Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, kurį Lietuva turi 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjYyMjk1MDczMjA4OTI5Nzg1JmM9aTZtMiZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTcxNzU1OTM0JmQ9azd6OGQwdg==.iNCEIfEMFOiDLNQYT7MvhpYhma-gDEeI5TDVRBoV2bY


parengti iki 2021 m. balandžio 30 d. Jo finansavimas truktų iki 2026 m. rudens. Derinant su Vyriausybės 

programa ir 2021–2030 m. Nacionaliniu pažangos planu, rengiamo plano investicinės kryptys yra 

nustatytos ir suskirstytos pagal 7 komponentus: žalioji pertvarka; skaitmenizacija; švietimas; sveikata; 

socialinė apsauga; inovacijos ir mokslas; viešojo sektoriaus pertvarka. 

Daugiau informacijos: https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/lietuvos-ekonomikos-gaivinimo-ir-

atsparumo-didinimo-planas-2021-2026-

m?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=rumu_zinios_nr_14&utm_term=2021-

04-12 
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