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SANTRAUKA 

 
Strategijos dokumente pateiktas UAB 

„Gargždų turgus“ strateginis 
pasirinkimas 2020-2030 metų 
laikotarpiui. Strategija vadiname 

apgalvotą ir ilgalaikį įmonės veiklos 
planą, skirtą įgyvendinti užsibrėžtus 
tikslus, atsižvelgus į įmonės veiklą, 
išteklius ir poziciją supančioje 
aplinkoje. 

 

Strategijoje naudojamos šios sąvokos: 

1. Strateginės problemos–vidaus ir išorės problematika, kurią išsprendus 
galima tikėtis pasiekti viziją ir tikslą. 

2. Misija – įmonės paskirtis valstybėje, versle, visuomenėje. 

3. Vizija – pageidaujama įmonės būklė 2030 metų pabaigoje.  

4. Įmonės pozicija rinkoje – turgaus vertės pasiūlymas turgaus lankytojui ir 
prekeiviui, t.y. priežastys prekiauti, lankytis ir pirkti turguje. 

5. Organizacinė struktūra – pagrindiniai procesai ir organizacinė struktūra, 
kurios reikia įmonės procesams vykdyti. 

6. Strateginiai uždaviniai – pagrindinės veiklos iki bus pasiekta užsibrėžta 
vizija. 

7. MMA - minimalioji mėnesinė alga. 

8. VDU - vidutinis darbo užmokestis. 

9. PVM - pridėtinės vertės mokestis. 

10. VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skirtingai nuo verslo plano, 

strategijoje kalbama apie įmonės 

pasirinkimą tarp daugelio 

galimybių, o ne apie konkretaus 

produkto/paslaugos įvedimą į rinką. 

Strategija naudojama kaip susitarimas 

tarp akcininkų, vadovų, darbuotojų, 

siekiant suformuoti nuoseklią ir 

logišką elgseną ilgu laikotarpiu. 
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1. VEIKLOS APRAŠYMAS 

 

1.1. Bendros žinios apie įmonę 

 

1993 m. liepos 19 d. Gargždų m. mero potvarkiu, buvo pritarta valstybinės įmonės 
„Gargždų turgus” įsteigimui. 1993 m. liepos 20 d. buvo pasirašyta valstybinės įmonės 

„Gargždų turgus” akcijų pasirašymo sutartis.  

 Įmonė, UAB „Gargždų turgus“ pavadinimu, reorganizavimo būdu, įregistruota 
Juridinių asmenų registre 1995 m. Įmonės kodas 163252987 (senas į.k. 6325298). 

Įsteigimo data – 1995 metai. Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Įmonės buveinė 

P. Cvirkos g. 6, LT-96130 Gargždai. Įmonės valdymo organai – valdyba ir akcininkų 

susirinkimas. 90 proc. įmonės akcijų turi Klaipėdos raj. savivaldybė ir 10 proc. 

pasidalina 4 smulkieji akcininkai. 

Įmonė yra juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos 
Respublikos įregistruotame banke, logotipą. Pagal veiklos pobūdį, įmonė yra privataus 

sektoriaus subjektas, kuri savo veikloje vadovaujasi visais privačiam sektoriui skirtais 

įstatymais ir kitais norminiais aktais. 

Gargždų miesto turgus pasižymi patogia vieta miesto centre, galinčia užtikrinti 
nuolatinius lankytojų srautus: patogu atvykti aplinkinių rajonų žmonėms, 

atvyksta/išvyksta miesto svečiai. Patogi turgaus padėtis Gargždų miesto centre 

atsispindi pateiktame žemėlapyje (žr. pav. 1). 

Neabejotina, kad pasikeitęs socialinis, ekonominis ir kultūrinis vartotojų identitetas 

reikalauja, kad šiandienos turgaus koncepcija būtų neatsiejama nuo miesto 

modernizavimo, technologijų, patogumo, geros kokybės ir kainos santykio. Turgavietėse 

turi būti priimtina, visapusiškai į vartotoją orientuota aplinka. 

Klaipėdos miesto patirtis. Klaipėdos miestas remiasi dažnai pasitaikančia 

pasauline praktika, panaudodama Klaipėdos senojo turgaus renovaciją, kaip viso 

senamiesčio kvartalo atgaivinimo įrankį. Turgaus kvartalas Klaipėdoje užima 1/5 

senamiesčio, todėl turgaus kvartalo sėkmė gali pakeisti viso Klaipėdos senamiesčio 

ateitį. 

Gargždų turgaus renovacija stipriai įtakotų centrinės miesto dalies rajoną, taigi 

drąsiai galima remtis klaipėdiečių sumanymais ir pasiūlymais dėl objekto patrauklumo 

kriterijų, dėl vietinės kultūros formavimo ir tautiškumo išsaugojimo. 

 Tuo tikslu Klaipėdos rajono savivaldybėje planuojamas rengti Gargždų  miesto 

centrinės dalies detalaus plano sprendinių pakeitimo ir naujas urbanistinės miesto  

plėtros projekto konkursas, siekiant sukurti bendrą kvartalo vystymo viziją, apimant ne 

tik turgaus infrastruktūrą, bet ir viso kvartalo išvystymą, įskaitant rajono užstatymą, 

viešąsias erdves, transporto organizavimą. 
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(pav. 1. Šaltinis: Google maps) 

 

1.2. Įmonės veiklos sritys, teikiamos paslaugos 

 

Pagrindinė UAB „Gargždų turgus” veikla yra prekybos organizavimas ir 

prekybos vietų nuoma mažmeninės prekybos įmonėms ir individualiems prekiautojams.  

Čia lankytojai gali rinktis iš įvairaus asortimento, pradedant ekologiškomis, 

privačiuose ūkiuose užaugintomis daržovėmis, miško gėrybėmis ir baigiant kultūros ir 

kulinarijos paveldo fondų gėrybėmis. Turgelio pavasario sezono išskirtinumas: didelis 

daigų, sodinukų pasirinkimas. Pagal šiuos bruožus galima teigti, jog Gargždų miesto 

turguje vyksta ne masinės produkcijos prekyba, kaip prekybos centruose, o tai yra ta 

vieta, kur žmogus gali ateiti ir nusipirkti kokybišką prekę ir būti tikras, kad šis gaminys 

yra skirtas būtent jam.  

Įmonės valdomame plote lankytojų laukia ir jų lūkesčius siekia patenkinti apie 

80 pastovių, komercinio nuolatinio pobūdžio turgaus prekiautojų, kurie veiklą vykdo 

skirtingomis verslo formomis. Pavasario ir rudens sezonų metu, turgų papildo 

prekeiviai, sodininkai ir smulkūs ūkininkai užimdami dar apie 80 vietų, siūlydami 

pirkėjams savo užaugintą produkciją ar surinktas miško gėrybes.  

Gargždų turgus tai ne tik puiki vieta apsipirkti, bet ir lengvas ir paprastas būdas 

prekiautojams vykdyti ar pradėti savo veiklą. 
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1.3. Įmonės veiklos rodikliai 
 

 Turgaus prekybinių vietų dydis. Remiantis 2019 m. Klaipėdos raj. 

savivaldybės UAB „Gargždų turgus” veiklos audito ataskaita, buvo 4 UAB „Gargždų 

turgus” prekybos kioskai, 26 privačių prekybininkų pasistatyti kioskai, 19 prekybos 

vietų su įmonės įrengtomis apsauginėmis žaliuzėmis ir 14-oje vietų apsaugines žaliuzes 

įsirengė prekybininkai savo lėšomis, taip pat buvo 16 prekybos vietų be žaliuzių, kuriose 

pastoviai prekiauja 10 prekybininkų ir 44 lauko prekybos vietos ant prekystalių.  

 Remiantis ta pačia audito ataskaita apie bendrovės veiklą, pabrėžiame, jog 

įmonės turimų prekybos vietų skaičius nesikeičia eilė metų. 

 Prekybos vietos naudotojams nuomojamos pagal kasmet sudaromas prekybos 

vietos nuomos sutartis ir parduodant prekybos vietos bilietus vienos dienos prekybai. 

  Tačiau neišvengiamai, nors tai sudaro apie 2-3 proc. visų sudarytų 

sutarčių, metų bėgyje pasitaiko sutarčių nutraukimų anksčiau termino. Galima išskirti 

šias pagrindines sutarčių nutraukimo priežastis:  

● dėl mažėjančio pirkėjų srauto; 

● prekybos vietų prastos techninės būklės; 

● per maža pasiūla dengtų prekybos vietų; 

● nepatrauklus dabartinis turgaus prekybos vietų išdėstymas teritorijoje (yra vietų, 

kurios yra nepatrauklios prekybininkams ir pirkėjams). 

 

 Balansiniai įmonės rodikliai per paskutinius trejus metus (2017, 2018, 2019 

m., duomenys pateikiami be PVM): 

 

Ataskaitiniai metai Pardavimo pajamos 

(EUR) 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 

(EUR) 

2017 m. 97 507 (3 040) 

2018 m. 97 765 (7 631)  

2019 m. 98 822 (8 103) 

 

 Vertinant UAB „Gargždų turgus” 2017-2019metų finansinius rodiklius, 

pažymėtina, kad įmonė dirbo nuostolingai. Pagrindinės to priežastys: 

 1. nuo  2007m. nekito prekybos vietų nuomos kaina, ko pasėkoje eilę metų 

surenkamos pajamos kito nežymiai. Tuo tarpu didėjo sąnaudos: 

 - darbo užmokestis dėl MMA ir VDU nuolat didinimo šalyje. Dėl to 

ženkliai didėjo  DU sąnaudų dalis , kuri dabar sudaro 75% visų sąnaudų; 

 - fiziškai ir morališkai susidėvėjusios turgaus prekybinės infrastruktūros 
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ir jos aptarnavimo sąnaudos. 

 2. dėl nepatrauklios naujiems prekeiviams prastos turgavietės infrastruktūros 

neišnaudoti visi prekyviečių plotai, ko pasėkoje neuždirbta daugiau pajamų. 

 Pažymėtina, kad kitos būtinosios pardavimų sąnaudos (elektra, vanduo, šiukšlių 

išvežimas, patalpų nuoma, sanitarijos reikmenų pirkimas, kitos administracinės 

sąnaudos) kito nežymiai.  

 

metai vidutiniškai per 

1 mėn./Eur 

2018 m. 2 306 

2019 m. 1 767 

2020 m. 1 781 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UAB „Gargždų turgus“ strategija 2020-2030 m. 

9 
 

 

2. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

2.1. Vidinių veiksnių analizė 

 

Įmonės funkcijos (pagrindinės veiklos), kuriančios vertę 

1. Prekybai/paslaugai tinkamos erdvės sukūrimas visų socialinių sluoksnių 

atstovams. 

2. Prekybos vietų pritaikymas/tobulinimas/modernizavimas atsižvelgiant į 

vartotojų poreikius ir išorės veiksnius.  

3. Sukurtos prekybinės infrastruktūros efektyvi eksploatacija (palaikymo 

kaštų optimizavimas). 

4. Rinkodara ir pardavimai - klientų informavimas, paklausos kūrimas, 

sandoriais su klientais. 

5. Ryšio su buvusiais klientais palaikymas. 

Šalia pagrindinių veiklų vykdomos šios pagalbinės veiklos: 

1. įmonės infrastruktūra - įmonėje reglamentuoti turgavietės vidaus darbo 
organizavimo ir prekybos tvarkos aprašas, UAB „Gargždų turgus” darbo tvarkos 

taisyklės, apskaitos politika, pirkimų tvarkos aprašas. 

2. pirkimai, veiklai reikalingų resursų, žaliavų ir kitų resursų įsigijimas, vykdomas 
įmonėje patvirtinta tvarka, siekiant kontrolės ir skaidrumo. 

3. žmogiškųjų išteklių valdymas. 

Įmonės organizacinė struktūra: 

 
(pav. 2. Įmonės organizacinė struktūra) 
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Patvirtintos pareigybės ir funkcijų pasidalinimas įmonėje: 

Funkcija/padalinys Pareigybių 

skaičius 

Atsakomybės 

Direktorius 1 ● Plėtros projektai 

● Įmonės strateginių tikslų įgyvendinimas ir 

darbo organizavimas 

Vadybininkas - 

administratorius 

1 ● Turinio rinkodaros organizavimas 

● Pirkėjų pritraukimas 

● Santykių su prekybininkais palaikymas 

● Turgavietės veiklos organizavimas  

● Sutarčių sudarymas 

Buhalteris 1 ● Apskaita 

● Finansų planavimas ir analizė 

Kontrolierius 1 ● Higienos ir sanitarijos laikymosi kontrolė 

● Turgavietėms keliamų reikalavimų kontrolė 

● Mokesčių surinkimas 

Ūkio eksploatacijos 

darbininkas 

1 ● Statinių, teritorijos, kitos infrastruktūros 

priežiūra, remontas 

Valytojas 1 ● Higienos ir sanitarijos reikalavimų užtikrinimas 

Organizacinė koncepcija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pav. 3. Organizacinė koncepcija) 

Partneriai: 
-Savivaldybė.  
 

Ryšiai su 

klientais: 

-įvaizdis; 
-rekomendacijos.  
 

Resursai: 

-pastatai, 

statiniai; 
-žemės sklypas; 

-prekyviečių 

ranga; 

-įvaizdis; 
-know how 

(žinios). 

 
 

Procesai: 

-marketingas; 
-pardavimai; 

-turgavietės 

administravimas; 

-veiklos kontrolė.  
 

Paslauga: 

-prekybos ir 

paslaugų vietų 
nuoma.  
 

Pardavimo 

kanalai: 

-tiesioginis 
pardavimas.  
 

Klientai: 
-ūkininkai-

sodininkai; 

-smulkus 
verslas; 

 -gamtos 

gėrybių 

rinkėjai. 
 

Kaštų struktūra: 

-darbo užmokestis ir susiję 

mokesčiai; 

-turto eksploataciniai kaštai; 
-mokesčiai (NT, žemė). 
 

Pajamos: 

-prekybos ir 
paslaugų vietos 

nuomos mokestis. 
 



 

UAB „Gargždų turgus“ strategija 2020-2030 m. 

11 
 

 

2.2. Išorinių veiksnių analizė 

 

Konkurencinės aplinkos analizė. Įmonė rinkoje užima nišinę prekybos vietos 

poziciją Klaipėdos rajone tarp didelių prekybos tinklų ir nedidelių privataus kapitalo 

įmonių. Konkurencinis įmonės pranašumas yra ekologinės augalininkystės, 

gyvulininkystės, tautodailės ir rankdarbių, tautinio bei kulinarinio paveldo srityse. 

Pirkėją traukia išskirtinės prekių grupės, atskiri unikalūs prekeiviai – įvairūs sūriai, 

duonos, mėsos, žuvies gaminiai, produktai veganams ir vegetarams, kiti rankų darbo 

vienetiniai gaminiai. 

Esama konkurencinė situacija pateikiama lentelėje: 

 

Artimiausi konkurentai 

/prekybos centrai: 

 Trūkumai: Privalumai: 

 

Maxima X 

IKI (Klaipėdos g.) 

Aibė (Janonio g.)  

masinis, komerciškai pagamintas produktas 

dažniausiai atitinkantis visus kokybinius 

reikalavimus, labai dažnai susiduria su 

klientų nepasitenkinimu dėl skonio 

savybių; platus asortimentas.  

lengvas privažiavimas, greitas 

apsipirkimas. 

Privačios miesto 

parduotuvės 

 

dažniausiai specializuotos (boutique tipo) 

madingų prekių (batų, rūbų, juvelyrikos ir 

papuošalų) ir specializuotos maisto 

parduotuvės, kavinės ar užkandinės 

išsidėsčiusios skirtingose miesto centrinės 

dalies vietose, neturi patogaus 

privažiavimo, arba jis minimalus 

 

Rietavo savivaldybėje 

veikiantis 

sekmadieninis turgus 

 

turgaus darbo laikas tik sekmadieniais.  prieštaringos reputacijos turgų garsina 

jo dydis, atskiros išskirtinių prekių 

grupės, atskiri unikalūs prekeiviai ar jų 

grupės. Dirba tik sekmadieniais. 

Prekyba baigiama iki 14-15 val. Lieka 

abejonių dėl prekeivio patikimumo. 

Miestiečių netenkina komercinama 

prekyba bei žymus lenkiškos, 

turkiškos, kinietiškos produkcijos 

kiekis. Tai kone didžiausias savo plotu 

turgus Žemaitijoje, dalį Gargždų 

miesto prekeivių vilioja vykti prekiauti 

ten sekmadieniais.  
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Ūkininkų, amatininkų 

mobilios šventinės ar 

savaitgalio mugės 

prie prekybos, 

kultūros centrų, ar 

kitose miesto 

Viešosiose erdvėse 

kitų organizacijų (privačių ir valstybinių) 

organizuojamos ūkininkų, tautodailininkų 

ir kitų amatininkų kurie ne tik gamina, bet 

ir parduoda produkciją Lietuvoje, patys 

ieško realizavimo būdų vietinėje rinkoje. 

prekiaujama iš automobilių, palapinių, 

stalų/stelažų. Tačiau tokia prekyba 

vyksta retai, todėl, pirkėjui yra sunkiau 

užmegzti ilgalaikių ryšių su patikusiu 

prekybininku, nes pirkėjai yra linkę 

prisirišti prie patikusių prekeivių ir jų 

ieško internete. 

 

Klientų įvertinimai ir demografinė situacija Klaipėdos rajone. Atkeliavus į 

naują miestą, apsilankymas turguje gali daug papasakoti apie vietinę kultūrą, 

ekonominius ryšius ir regiono istoriją. Žinoma, globalizmas vis labiau trina ribas tarp 

kultūrų, tačiau jos vis dar „kalba“ vietine kalba. Transformavosi ir pati turgavietės 

samprata - prekybos tinklai atėmė pirkėjus, o socialiniai – naujienų ir komunikacijos 

funkcijas. Nepaisant to, turgus atranda save iš naujo visame pasaulyje.  

Klaipėdos rajono savivaldybę sudaro 11 seniūnijų. 2020 m. rajone gyvena šiek 

tiek daugiau nei 60 tūkst. gyventojų.  Gargždų mieste – yra šiek tiek daugiau nei 14 

tūkst. gyventojų.  

Remiantis internetiniuose šaltiniuose pateikiama Lietuvos demografinės 

situacijos statistika, kai visoje Lietuvoje susiduriama su skaudžiais emigracijos 

padariniais, į Klaipėdos rajoną keliasi gyventi daugiau žmonių.  
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(pav. 4. Šaltinis: oficialiosios statistikos departamentas https://osp.stat.gov.lt/infografikas-gargzdai-2020) 

 

Siekiant nustatyti pasitenkinimo lygį Gargždų turgumi, UAB „Gargždų turgus” 

2020 m. lapkričio 13 d. - lapkričio 16 d. atliko Gargždų bendruomenės apklausą. 
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Apklausos duomenys leido įvertinti Gargždų turgaus poreikio ir vietos svarbą 

gyventojams, padėjo išaiškinti didžiausias matomas problemas, pateikė vartotojų 

apsipirkimo įpročius, buvo gauti gyventojų pasiūlymai ir idėjos turgaus vystymuisi. 

Interviu būdu, anoniminės apklausos metu, buvo apklausti Gargždų turgaus 

klientai ir prekybininkai. Apklausoje dalyvavo 280 respondentų (215 anketų yra 

užpildytos turgaus klientų ir 65 - prekeivių). Reikia pabrėžti, jog ne visos anketos buvo 

pilnai užpildytos.  

Apklausoje dalyvavusių Gargždų turgaus klientų pasiskirstymas pagal 

gyvenamąją teritoriją yra 60 proc. buvo gyvenantys Gargždų mieste ir 32 proc. – 

Klaipėdos rajone (8 proc. nenurodė savo gyvenamosios vietos). Apklausoje dalyvavo 

visų pagrindinių amžiaus grupių atstovai, aktyviausi buvo 51-60 m. (27,4 proc. visų 

dalyvavusių), 41-60 m. (27 proc.) ir 31-40 m. (21,4 proc.) amžiaus dalyviai.  

 

 
(pav. 5. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą) 

 

Apklausoje taip pat buvo pateiktas klausimas apie apsipirkimų turguje dažnumą.  

Galima daryti išvadą, jog apsiperkančių žmonių skaičius rodo, kad didelė dalis ilgai 

negendančių produktų, kaip kruopos, cukrus ir panašiai įsigyjami prekybos centruose, 

tačiau šviežių daržovių, mėsos, prieskonių žmonės eina pirkti į turgų ar ūkininkų turgelį. 
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(pav. 6. Gyventojų apsipirkimo Gargždų turguje dažnumas) 

 

Kaip Gargždų m. ir Klaipėdos raj. gyventojai suvokia Gargždų turgų, 

apibendrina anketinės apklausos  klausimas dėl kokių priežasčių renkatės apsipirkimą 

turguje. Apklausos rezultatai pateikiami diagramoje: 

 

 
(pav. 7. Gyventojų lankymosi turguje priežastys) 
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Tai, kad pirkėjai ir dabar ieško natūralių, geros kokybės kaimiškų produktų, rodo 

10 proc. respondentų pasirinktas atsakymas dėl galimybės įsigyti ekologiškų maisto 

produktų bei rankdarbių iš pirmų rankų. 12 proc. apsipirkinėdami turguje tokiu būdu 

palaiko vietinius gamintojus. Net 18 proc. respondentų lankosi turguje vertindami 

galimybę pasiderėti dėl kainos, galimybę bendrauti su prekeiviu: turguje klientas visada 

gaus patarimą, konsultaciją kaip sodinti, auginti, o jei kas nepavyksta, pirkėjas grįžta 

atgal ir gali pasikonsultuoti su pardavėju. Toks santykis tarp kliento ir prekeivio ir yra 

turgaus unikalumas bei išskirtinumas, kurie gyvuoja nuo pirmųjų turgelių atsiradimo. 9 

proc. respondentų vertina suteikiamą galimybę prieš perkant paragauti produkciją. 8 

proc. respondentų pripažįsta, jog čia ateina maloniai praleisti laiką. Net 17 proc. - randa 

prekių, kurių nėra prekybos centruose, o 11 proc. tiki, jog turguje prekių kokybė yra 

patikima ir mažesnė kaina (15  proc.).  

Dėl susiformavusios daugiametės įmonės ir prekeivių praktikos, Gargždų turgaus 

darbo laikas iki šiol organizuojamas I-V nuo 7 iki 18 val. ir VI nuo 6 iki 15 val., todėl 

darytina prielaida, kad netenkama daug potencialių jaunesnės kartos lankytojų, kurie ne 

darbo dienomis ar valandomis apsiperka kitose prekybos vietose, kurių darbo laikas yra 

patogesnis ir infrastruktūra patrauklesnė. Šiuo metu turgavietė orientuota labiau į 

vyresnio amžiaus pirkėjų segmentą, kuriems turgavietės darbo laikas ir vizualinis 

patrauklumas ne toks reikšmingas.  

 

 
(pav. 8. Respondentų pasisakymai dėl Gargždų turgaus darbo laiko organizavimo) 

 

Maži ūkininkų, šviežių maisto produktų skyriai Gargždų turguje dirba 

dažniausiai iki pietų. Dirbančiam žmogui toks laikas labai nepatogus. Net jei ir pavyksta 

rasti valandėlę užsukti į turgų, ankstų rytą įsigytus produktus parvežti namo dažniausiai 

nebėra laiko, o visą dieną laikyti automobilyje ar biure taip pat ne išeitis. Todėl 
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manome, jog daugiausia klientų į turgų užsuka šeštadieniais. Kad žmonės norėtų 

apsipirkti turguje skirtingu metu rodo ir apklausos duomenys. Taigi, laikas, kada žmonės 

mieliau lankytųsi turguje labai priklauso nuo žmonių amžiaus ir užimtumo. 

 

 
 

(pav. 9. Dėl Gargždų turgaus darbo laiko) 

 

Nors į klausimą dėl Gargždų turgaus darbo laiko, dauguma turgaus prekeivių 

(respondentų) pasisakė už tai, kad dabartinis turgaus darbo laikas yra geras, ir keisti 

nusistovėjusio darbo laiko nereikia, tačiau dalis klientų, pageidauja, kad darbo laikas 

galėtų būti ilgesnis. 

Atsižvelgiant į turgaus klientų lūkesčius, įmonė, pagerinusi prekybinę 

infrastruktūrą, turgaus darbą gali organizuoti savaitgalių dienomis, be poilsio dienos. 

Turgaus pasiekiamumas transporto (automobiliais, dviračiais, paspirtukais) 

požiūriu yra geras, tačiau nepatogus privažiavimas automobiliais dėl aikštėje vykdomos 

prekybos (ypač šeštadieniais) ir per mažo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus. 

Automobilių stovėjimo vietų skaičių padidinimą riboja sklypo dydis, servitutai ir eismo 

organizavimo schema, kadangi šalia yra daugiau prekybos ir paslaugų objektų. Dviračių 

ir paspirtukų statymui reikia daug mažiau vietos, todėl būtų skatintinas būtent tokios 

rūšies transporto naudojimas.  

Kadangi  išvardintos parkavimosi aikštelės turi aptarnauti Maxima X lankytojus, 
Gargždų turgaus lankytojus; aplinkinių objektų (Gargždų knygynas, Gargždų vartotojų 

kooperatyvas, Žalia Stotelė ir  kiti šalia esantys objektai) lankytojus, stovėjimo vietų yra  

per mažai, kadangi remiantis įmonės atlikta gyventojų apklausa, nors Gargždų turgus 

yra strategiškai prieinamas, lengvai pasiekiamas klientams, tačiau 18 proc. respondentų, 

kaip vieną iš pagrindinių problemų, dėl kurių Gargždų turgus nėra pakankamai 

patrauklus, išskyrė nepatogų privažiavimą, susijusį su parkavimo vietų trūkumu, 

18% 

23% 

35% 

24% 

Gargždų turgaus darbo laikas turėtų būti pailgintas, paliekant 

tas pačias darbo dienas 

51-60 m.

41-50 m.

31-40

19-30
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nepakankamu vietų skaičiumi dviračiui palikti. Taigi, įgyvendinant UAB „Gargždų 

turgus” strategiją, būtų planuojamas automobilių srautų valdymas atskiriant valdomą 

teritoriją, apmokestinant stovėjimą turgaus darbo laiku (nemokamas laikas statyti 

automobilį iki 0,5 valandos) automatizuojant apmokestinamojo stovėjimo sistemą, tokiu 

būdu skatinti ekologišką vykimą apsipirkti į turgelį. 

 

Aikštelė Talpa, automobilių vnt. 

Turgui priklausančių automobilių stovėjimo vietų 

skaičius 

46 

Turgaus prieigos nuo J. Basanavičiaus g.  

30 

Viso: 76 

 Dviračių laikymo vietos, vnt. 

Turgui priklausančioje zonoje 15 

Aplink turgų esančios prieigos ~ 20 

Viso: ~35 

 

Kitos problemos, kurios turgų suteikia prastą įvaizdį, pateiktos paveiksle ... 

Ypatingai respondentai akcentavo susidariusias spūstis šeštadieniais, kuomet 

parkavimosi aikštelėje vyksta prekyba.  

 
(pav. 10. Pagrindinės problemos, dėl kurių Gargždų turgus yra nepakankamai patrauklus klientui) 



 

UAB „Gargždų turgus“ strategija 2020-2030 m. 

19 
 

Kitų išorinių veiksnių aprašymas: 

Politiniai veiksniai Savivaldybės sprendimas privatizuoti įmonę, perkelti veiklą į kitą 

vietą savivaldybės teritorijoje, savivaldybės  siekis reguliuoti 

turgaus prekybos vietos kainas ir nuolaidas. 

Ekonominiai veiksniai MMA, VDU didėjimas, infliacija, ir kitų įmonės veiklai užtikrinti 

reikalingų paslaugų kainų didėjimas. 

Socialiniai veiksniai Senstanti ir mažėjanti populiacija, emigracijos mąstas, 

visuomenės apsipirkimo įpročių pasikeitimas (pvz. maisto 

produktų ar kitų prekių pristatymas užsakovui). 

Technologiniai veiksniai Masiškas prekybos perkėlimas į internetinę erdvę kaip alternatyvą 

tradiciniam prekybos būdui. Naujų prekybos tendencijų 

atsiradimas (pvz. mobili prekyba, amatų dirbtuvėlės). 

Aplinkosauginiai 

veiksniai 

Klimato kaita, sudaranti sąlygas naujos produkcijos atsiradimui; 

ekologinės produkcijos, sveikos gyvensenos propagavimas. 

Teisiniai veiksniai  Pensijinio amžiaus keitimas, MMA kaita. 

 

2.3. SSGG analizės suvestinė  

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Gargždų miesto turgus yra 

strategiškai patogioje vietoje ir 

gerai žinomas tiek miesto tiek 

aplinkinių miestelių 

gyventojams. 

Neestetiškas turgaus vaizdas. Pasenę netvarkingai išdėstyti 

privačios nuosavybės laikini statiniai, palaikiai prekystaliai, 

skirtingų tipų danga.  

Turgus sukuria 150 - 200 

prekybos (darbo) vietų. 

Nepatrauklus verslo modelis. Nėra kasdieninio naudojimo 

prekių. Nėra aiškaus turgaus zonavimo, prasta logistika, 

pasenusi infrastruktūra, nėra viešo tualeto ir aptarnavimo 

zonos. Kitas aspektas: turgaus pajamos yra sezoninės. Lauko 

prekyba žiemą dingsta. Turgus priklausomas nuo orų – lietaus, 

šalčio, dalis pirkėjų nebeateina į turgų, nes lauke nepatogu 

pirkti. 
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Parkavimosi aikštelė turgaus 

teritorijoje, nauja aikštelė P. 

Cvirkos g. 

 

Nepatogu automobilistams. Siaura privažiuojamoji P. Cvirkos 

gatvė. Dėl neaptvertos turgaus sklypo teritorijos ir gretimų 

sklypų ypatumų, dalis turgaus sklypo naudojama servitutui, 

kita dalis  turgaus parkavimosi ir prekybos iš automobilių vietų 

naudojamos aplinkinių konkurentų ir jų klientų poreikių 

tenkinimui. Dėl sudėtingos eismo organizavimo schemos 

nepatogu manevruoti automobiliams. 

Pagrindinis akcininkas 

Klaipėdos rajono savivaldybė, 

valdantis 90 proc. įmonės 

akcijų. 

Yra 4 smulkieji akcininkai, valdantys po  2,5 proc. įmonės 

akcijų. 

Savivaldybė, kaip pagrindinis 

akcininkas, patikėjimo teise, 

Gargždų mieste turi žemės 

sklypų, kuriuose   būtų galima 

laikinai perkelti turgaus 

prekeivius, tęsti turgaus 

veiklą. 

UAB „Gargždų turgus” neturi žemės sklypo, kuriame laikinai 

galėtų būti perkelti turgaus prekeiviai, tokiu būdu 

nenutraukiant turgaus veiklos. 

Įmonė neturi pakankamai erdvės laikinų statinių perkėlimui 

turgaus veiklai tame pačiame sklype rekonstrukcijos atveju. 

Nusprendus įgyvendinti turgaus rekonstrukcijos projektą, 

iškiltų poreikis rekonstrukcijos metu perkelti turgų ir 

pageidaujančius prekeivius į kitą sklypą, kurio bendrovė 

neturi.  

Klaipėdos rajono savivaldybės 

urbanistinės koncepcijos vizija 

ir detaliojo plano sprendiniai. 

Neestetiškas miesto centrinės dalies vaizdas. Neestetiškai 

atrodanti teritorija – seni neišvaizdūs namai, kioskai, angarai, 

kreivos apšvietimo atramos ir oru išvedžiotos elektros linijos 

be pėsčiųjų ir dviratininkų arterijos iš centrinės miesto gatvės. 

Galimybė plėsti veiklą, sukurti 

naujas prekybos vietas. 

Dituvos turgavietėje nesuformuotas žemės sklypas ir 

neperduotas administruoti įmonei. Oficialiai neturint perduoto 

žemės sklypo, jo ploto duomenų,  negalimas esamos 

infrastruktūros įvertinimas bei būsimos infrastruktūros poreikis 

(teritorijos aptvėrimas, išgrindimas, apšvietimas, vandentiekio, 

nuotekų ir pastovių (laikinų) prekybos vietų įrengimas). Nėra 

galimybės tinkamai organizuoti ir investuoti į turgavietės 

veiklą, todėl šiame strateginiame plane Dituvos turgaus dalis 

nėra detaliai rengiama.  

Statinys (angaras). Yra lengvų 

surenkamų konstrukcijų, 

nesunkiai demontuojamas, 

jame  nuo 1996 m. vykdoma 

Statinys (angaras), į kurį, apskaitos duomenimis, investuota 

57 552 EUR, nuo 1996 m. naudojamas įmonės veikloje, tačiau 

kadangi pastatytas nesuderinus su atsakingomis institucijomis, 

iki šiol neįregistruotas NTR. Dėl šios priežasties 
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prekyba. Investicijos į statinį 

(angarą), vertinant finansiniu 

požiūriu, yra atsipirkusios. 

neskaičiuojamas turto nusidėvėjimas, kas apskaitoje iškraipo 

įmonės turimo turto tikrąją vertę. Šiuo metu vyksta statinio 

įteisinimo procedūros. 

Apklausoje dalyvavę 

respondentai teigiamai vertino 

Gargždų turgaus socialinę 

paskirtį, jo reikalingumą 

miestui. 

Miestas neišnaudoja galimybės sukurti stipresnį ryšį tarp 

miesto ir kaimo, palaikyti mažą verslą. Vakarų Lietuvos zonos 

ūkininkai neturi specializuotos ir gerai pozicionuotos 

NUOLATINĖS vietos nuolatinei prekybai išskirtine 

produkcija. Gargždų miesto gyventojas ir miesto svečias, 

miesto centre neturi gero tradicinio turgaus, nėra vietos, kur 

smagu praleisti laiką, pasižiūrėti, pabendrauti ir tuo pačiu 

naudinga apsipirkti. 

Kompetentingi, lojalūs 

specialistai. 

Nėra aiškios veiklos strategijos. Reikalinga apie teikiamas 

paslaugas skelbti viešai per internetinius puslapius, t.y. sukurti 

FB paskyrą, įmonės internetinį puslapį. Įmonės internetiniame 

puslapyje klientai galėtų operatyviai gauti reikiamą 

informaciją, sužinoti koks yra asortimentas, sekti kitą aktualią 

informaciją. 

 GALIMYBĖS GRĖSMĖS  

Naujų prekybos vietų 

atidarymas, asortimento, 

atitinkančio kliento poreikius, 

pasiūlymas. 

Nepakankama esamų prekeivių perkamoji galia, nelankstus 

prekeivių darbo laikas, maža prekeivių motyvacija gerinti 

prekybinę infrastruktūrą dėl neišvengiamai didėsiančių kainų. 

Sunku pritraukti naują klientą į vizualiai nepatrauklią prekybos 

erdvę.  

Turint daugiau patrauklių 

patalpų ir erdvių, galimas 

naujos kartos prekeivių 

pritraukimas. 

Nauji potencialūs konkurentai.  

Įmonės ribotos galimybės skolintis dėl neigiamų pastarųjų 

trejų metų finansinių rodiklių. 

Vartotojų orientacija į 

kokybišką, šviežią, iš pirmų 

rankų gautą produkciją. 

Masinės gamybos, neturinčių išskirtinumo prekių pasiūla 

didžiuosiuose prekybos centruose. 

Skatinti turgaus prekeivius 

neatsilikti nuo technologijų, 

aktyviai reklamuoti savo 

produkciją bendrame turgaus 

internetiniame ir FB 

puslapiuose. 

Elektroninė prekyba bei prekių pristatymas į namus. 



 

UAB „Gargždų turgus“ strategija 2020-2030 m. 

22 
 

Prekybos centro produkcijai 

ieškoma alternatyvos turguje.  

Perkeliant turgų į kitą vietą, padidėja persikėlimo ir laikinos 

turgavietės įrengimo kaštai. 

Naujame sklype galėtų būti 

daugiau  prekybinės vietos ir 

vietos automobilių 

parkavimui. 

Pasiūlius persikelti  į naują vietą esamiems prekeiviams, tiems 

kurie turi savo infrastruktūrą Gargždų turguje, dalis esamų 

prekybininkų gali nesutikti, nes dauguma prekybinių kioskų ir 

paviljonų nepritaikyti transportavimui ir yra fiziškai 

susidėvėję. Dėl šių priežasčių kardinaliai sumažėtų įmonės 

pajamos Gargždų turgaus rekonstrukcijos metu. 
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3. VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS 

 

3.1. Įmonės vizija 

 

Būti dinamiška ir proaktyvia organizacija, siekiančia apjungti Gargždų miesto ir 
visų rajono gyventojų socialinių sluoksnių, įmonės darbuotojų vystymąsi ir jų poreikius. 

 

3.2. Įmonės misija 

 

Įsipareigojimas akcininkui. Patrauklus, deramai miesto centrą reprezentuojantis 

objektas. Stabilus verslas, kasmetinė grąža. 

Įsipareigojimas darbuotojui. Vertinga darbo vieta - saugu, stabilu, perspektyvu. 

Įsipareigojimas klientui (prekybininkui). Stabili, patraukli ir pelninga vieta 

dirbti. Nuolatinis lankytojų srautas. Aplinka, kurioje sukurtas išskirtinumo, patikimumo 

ir kokybės įvaizdis. 

Įsipareigojimas visuomenei. Turgavietė, kuria miestas didžiuojasi ir yra 

pavyzdys kitiems miestams– miesto veidas, verslo ir pramogos vieta, sujungianti visų 

tipų verslą, smulkius amatininkus, sodininkus ir vartotojus,  miestą ir kaimą, pasitinkanti 

ir išlydinti miesto svečią ir suteikianti didesnį pasitenkinimą. 

 

3.3. Įmonės vertybės 

 

1. Inovatyvumas / orientacija į ateitį 

-    būti aktyviu ir inovatyviu, siekti naudoti geriausias technologijas ir patirtį, siekiant išlikti efektyviais 

ir konkurencingais. 

2. Aukšta moralė 

-    vykdant pareigas siekti aukščiausio elgesio ir moralės standarto su suinteresuotomis šalimis.  

3. Pagarba 

-     gerbti žmogaus individualumą, t.y. jo orumą ir savivertę, laiką ir pastangas, jo poreikį balansuoti 

tarp darbo ir šeimos. 

4. Kokybės siekimas 

-     siekti aptarnauti klientus kompetentingai, pagarbiai ir efektyviai. Siekti viršyti lūkesčius visose 

darbo srityse per pastovų mokymąsi ir pozityvų mąstymą. 

5. Komandinis darbas 
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-   vertinti komandinį darbą, harmoniją ir vieningumą darbiniuose santykiuose. Atlikti savo darbą 

nenukrypstant nuo pasirinktų tikslų ir atsakingai galvoti apie partnerius, bendradarbius ir klientus. 

6. Socialiai atsakinga įmonė 

- savo veikloje savanoriškai įgyvendinti aukštesnius aplinkosauginius, socialinio vystymosi 

reikalavimus. Verslo socialinė atsakomybė - tai yra procesas, kai verslo socialinė atsakomybė 

kuriama įmonei nuolat tobulėjant ir didinant konkurencinį pranašumą. 

3.4. Strateginės kryptys 

 

Strateginio planavimo metu išskirtos trys įmonės strateginės kryptys: 

 
(pav. 11. Įmonės strateginės kryptys) 

 

* Kai bus aiškus sklypo plotas ir esama infrastruktūra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 strateginė kryptis. Gargždų 
turgaus modernizacija 

(renovacija) 

2 strateginė kryptis.  
Rinkodara 

3 strateginė kryptis.  Dituvos 
turgaus strategijos 

sukūrimas 
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4. STRATEGINIAI TIKSLAI, JŲ MATAVIMO RODIKLIAI. STRATEGINIAI 

UŽDAVINIAI (SU) IR VEIKSMŲ PLANAS 

 

4.1. Strateginiai tikslai  

 

Strateginiai įmonės tikslai ir uždaviniai pateikiami lentelėje: 
Strateginės 

kryptys 

Strateginiai tikslai Strateginiai uždaviniai (SU) 

 G
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(1) Gargždų 

turgaus 

sutvarkymas 
pagal pasirinktą 

scenarijų 

1 scenarijus. 

Rekonstrukcija 

pagal Klaipėdos 
rajono 

savivaldybės 

patvirtintą 

urbanistinės 
koncepcijos viziją 

 SU_1 renovuoti turgavietę 

2 scenarijus. 
Infrastruktūros 

modernizavimas 

etapais: 

1 etapas. Sutvarkyti 
požeminę komunikacijų 

dalį suformuojant 

turgaus aikštę pagal 

funkcines zonas. 

2 etapas. Į numatytas 

vietas statyti 
konteinerinio tipo arba 

modulinius statinius 

pagal patvirtintą 

projektą. 

3 scenarijus. 

Infrastruktūros 

palaipsnis 

tvarkymas 

 

(2)Verslo išvystymas Gargždų turguje SU_1 rengti papildomus teminius 

renginius 

 R
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(1) Didinti paslaugų konkurencingumą SU_1 pritraukti 

prekybininkus, 
užpildyti prekybos 

vietas 

SU_2 

plėtoti 
komercini

ų paslaugų 

teikimą 

(2) Patrauklumas SU_1 su partneriais 

prisidėti prie 

socialinio dialogo 
vystymo su 

labiausiai socialiai 

pažeidžiamomis 

grupėmis 

SU_2 

sukurti 

lankytojų 
srautus, 

įgyti 

pagrindini

o turgaus 
įvaizdį 

mieste ir 

rajone 

(3) Tradicijos SU_1 siekti pritraukti 

prekybininkus. 

Dituvos 

turgaus 

strategijos 
sukūrimas* 3 

kryptis 

(1) Papildyti Gargždų turgaus 2020-2030 m. strategiją SU_1 bendradarbiauti su Klaipėdos 

raj. Savivaldybe ir VMT. 

*kai tik bus perduotas žemės sklypas šiam tikslui vykdyti. 
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4.1.1. Gargždų turgaus modernizavimo (renovacijos) krypties tikslai 

 1) Gargždų turgaus sutvarkymas pagal pasirinktą scenarijų: 

1 scenarijus. Planuojamas ir pagal Klaipėdos rajono savivaldybės patvirtintą 

urbanistinės koncepcijos viziją ir detaliojo plano sprendinius Gargždų turgaus 

infrastruktūros projektavimas ir rekonstrukcija.  

 

2 scenarijus. Esamos turgavietės infrastruktūros modernizavimas etapais:  

1 etapas - sutvarkyti požeminę komunikacijų dalį suformuojant turgaus aikštę 

pagal funkcines zonas 

2 etapas - į numatytas vietas statyti konteinerinio tipo arba modulinius statinius 

pagal patvirtintą projektą (žr. pav. 12, Toronto Stackt turgavietės pavyzdys,  ir pav. 13, 

Prahos Manifesto prekyvietės pavyzdys). 

 

 
(pav. 12. Toronto Stackt turgavietės pavyzdys) 

  
(pav. 13. Prahos Manifesto prekyvietės pavyzdys) 
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 Abiem scenarijais, kol vyktų rekonstrukcijos darbai, laikinai būtų 

reikalingas ne mažesnis nei 1 ha  grįstas arba asfaltuotas ir elektrifikuotas žemės 

sklypas turgavietės veiklos perkėlimui. 

 

 3 scenarijus. Gargždų turgaus esamos infrastruktūros tvarkymas etapais, t.y. 

suprojektuojama ir nuosekliai etapais tvarkoma požeminės ir antžeminės dalies 

infrastruktūra pagal turgavietėms keliamus reikalavimus, ir griežtai pagal patvirtintą 

projektą, tvarkomi, perstatomi, atnaujinami esantys turgavietės  statiniai įmonės lėšomis,  

o privačios nuosavybės teise  valdomi statiniai, privačiomis lėšomis. Vietoje esančių 

lauko prekystalių ir stoginių įsigyjami transformuojami ir mobilūs prekystaliai/stoginės.  
  

 Tikslo matavimo rodiklis: pagal pasirinktą scenarijų, parengtas ir įgyvendintas 

projektas. 

 

 2) Verslo išvystymas Gargždų turguje. Pasiektas naujas kokybinis paslaugų 

teikimo ir estetinis vizualinis teritorijos užstatymo lygis.  

  

 Tikslo matavimo rodiklis: pasieksime >150.000 € metinę apyvartą. 

 

4.1.2. Rinkodaros ir prekeivių bei pirkėjų srauto didinimo krypties tikslai 

1) Didinti paslaugų konkurencingumą. 

 

2) Patrauklumas. Gargždų turgus – pasirinkimas Nr. 1 Gargždų mieste ir 
Klaipėdos rajone 2020-2030 metais. Tvarkingai atrodantis, integralus rajonas su 

išreikštu stiliumi. Apgalvotas asortimentas, organizuoti lankytojų srautai, 

patikimumo ir geranoriškumo atmosfera. Sieksime, kad turgavietė taptų ašimi 

tarp dviejų judrių miesto gatvių - vieta, kur miesto svečias pasitinkamas maloniu 

akims vaizdu ir išlydimas su lauktuvėmis bei geru paskutiniu įspūdžiu. 

 

 Tikslo matavimo rodiklis: iki 2021 m. 12 mėn. parengta ir valdyboje patvirtinta 

trumpalaikė (3-jų metų) veiklos strategija. 

 

3) Tradicijos. Nesuvaržyta aplinka, lauko prekyba, gamtos gėrybės, derybos, 
pramoga. Pasieksime, kad turgavietė bus vieta, kur žmonės prisimena tradicines 

vertybes, gaus patikrintas, kartais išskirtines prekes ir paslaugas, galės pagerinti 

mitybos įpročius. Smulkūs prekybininkai, amatininkai ir ūkininkai turės puikias 

perspektyvas parduoti, plėstis, kooperuotis ir siūlyti mums visiems dar platesnį 

tradicinių, ekologiškų žemės ūkio ir kitų puikių gaminių asortimentą. 

Šiuolaikiškas prekybos sąlygas ir klientų lūkesčius atitinkantis alternatyvus 

apsipirkimo būdas. 

 

 Tikslo matavimo rodiklis: per UAB „Gargždų turgus“ kainodarą nustatyti geresnes 

sąlygas smulkiems maisto gamintojams, amatininkams ir prekybininkams prekiaujantiems 

išskirtine produkcija. 
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4.1.3. Dituvos turgaus strategijos parengimo ir verslo išvystymo krypties 

tikslas.* 

 1) Gavus informaciją papildyti Gargždų turgaus 2020-2030 m. strategiją Dituvos 

turgaus modernizavimo veiksmų planu. 
* kai tik bus perduotas žemės sklypas šiam tikslui vykdyti. 

  

 Tikslo matavimo rodiklis: kai bus perduotas žemės sklypas, per 6 mėn. papildyti 

Gargždų turgaus 2020-2030 m. strategiją.  

 

4.2. Strateginiai uždaviniai 

 

4.2.1. Gargždų turgaus modernizacijos (renovacijos) uždaviniai. 

1 (1) SU_1 renovuoti turgavietę. Numatomas bendras prekybinis plotas apie 2 000 m2, 

prekybinis plotas po stogu apie 1 500 m2. Patogi infrastruktūra žmonių srautams.  

 Svarbus aspektas - renovacijos metu būtina išlaikyti esamus prekybininkus. 

Todėl darbus numatoma vykdyti etapais: 

1. sutvarkoma vieta lauko prekybai. Nugriaunami esami statiniai, į 
atlaisvintą vietą arba naujai paskirtą vietą su būtina infrastruktūra 
perkeliami turimi paviljonai; 

2.  statoma halė. Atlaisvintoje vietoje pastatoma halė; 

3.   sutvarkoma turgaus aikštė. Galutinai užbaigiama lauko prekybos vieta, 

atliekami aplinkos tvarkymo darbai. 

1 (2) SU_1 rengti papildomus teminius renginius: muges, bagažinių turgelius ir pan.  

4.2.2. Rinkodaros ir prekeivių bei pirkėjų srauto didinimo uždaviniai 

2 (1) SU_1 pritraukti prekybininkus, užpildyti prekybos vietas. 1) Prekybos ir 

paslaugų nuomos pajamos > 150 000 EUR/m. 2) Prekybinio ploto užimtumas > 90 %. 

Tikslui pasiekti numatomi darbai: (1) sukurti vertės pasiūlymą prekybininkui, nustatyti 

nuomos kainą; (2) sudaryti sutartis su atrinktais prekybininkais - suformuoti patrauklų 

asortimentą, pritraukti pajėgius prekybininkus, galinčius užtikrinti pastovų tiekimą, 

prekės ir aptarnavimo kokybę.  

2 (1) SU_2 plėtoti komercinių paslaugų teikimą.  

2 (2) SU_1 kartu su partneriais prisidėti prie socialinio dialogo vystymo su 

labiausiai socialiai pažeidžiamomis grupėmis. Socialinės atsakomybės principų 

organizacijoje įdiegimas. 
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2 (2) SU_2 sukurti lankytojų srautus, įgyti pagrindinio turgaus įvaizdį mieste ir 

rajone. Tai būtų pirmas spontaniškas  turgaus pasirinkimas tarp Gargždų miesto ir 

apylinkių miestelių gyventojų. Siekiamas lankytojų srautas > 300  lankytojų per dieną. 

Tikslui pasiekti numatomi darbai: (1) sukurti tinkamą aplinkos vaizdinį apipavidalinimą; 

(2) rasti veiksmingas palaikomojo marketingo priemones; (3) suplanuoti ir organizuoti 

teminius renginius. 

2 (3) SU_1 siekti pritraukti smulkius ekologiškos produkcijos augintojus, miško 

gėrybių rinkėjus, per turgaus ekologinio įvaizdžio vystymą. 

Tikslo matavimo rodiklis: pasieksime >150.000 € metinę apyvartą. 

4.2.3. Dituvos turgaus strategijos sukūrimo uždaviniai 

3 (1) SU_1 bendradarbiauti su Klaipėdos raj. savivaldybe dėl žemės sklypo nuomos 

sutarties sudarymo ir VMVT dėl turgavietei keliamų reikalavimų taikymo. 

 

 VEIKSMŲ PLANAS 2022 2023  2024 2025 

1 
kryptis  

Suprojektuoti turgavietę ir 
suorganizuoti viešą diskusiją, turint 

priešprojektinius pasiūlymus, su 

miesto ir rajono gyventojais 

    

Investicinio projekto parengimas ir 

finansavimo šaltinių paieška 
    

Įteisinti nebaigtą statybą (angarą)     

Atlikti statybos darbus     

2 

kryptis  

Sudaryti sutartis su prekybininkais. 

Prekybininkų nuosavybės teise 
valdomi mobilaus pobūdžio statiniai 

turės atitikti nustatytus standartus 

    

Sukurti įvaizdį, pasiekti stabilumą 
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VERTĖ 

 

 Suderinus ir patvirtinus Gargždų turgaus viziją ir strateginį planą, būtų 

sukuriamos prielaidos geresniam vizualiniam vaizdui, didesniam lankytojų srautui, 

geresniems pardavimų rezultatams, investicijų patrauklumui ir atsiperkamumui. 

TURGAUS LANKYTOJAS  TURGAUS PREKEIVIS 

Sudominimo 

veiksniai 

Kritiniai 

pasitenkinimo 

veiksniai 

 Sudominimo 

veiksniai 

Kritiniai 

pasitenkinimo 

veiksniai 

- Netikėti, malonūs 

atradimai. 

- Informacija apie 

gamtos gėrybes – 

grybai, uogos ir t.t. 

- Dirbama kiekvieną 

dieną. 

 

- Galimybė 

nusiderėti. 

-Išskirtinis prekeivis 

su unikaliu 

produktu. 

- Išskirtinių 

produktų grupės. 

- Nekomercinis, 

natūralus maistas. 

- Kaina/kokybė. 

- Turgaus įvaizdis 

 -Papildomos 

paslaugos (apsauga, 

įranga/ priemonės ir 

t.t.) 

- Pirkėjų srautas. 

- Prekybos 

pelningumas. 

- Įrengta prekybos 

vieta. 

Nutylimi 

veiksniai 

Baziniai, 

higieniniai 

veiksniai 

 Nutylimi veiksniai Baziniai, 

higieniniai 

veiksniai 

- Parkavimosi 

patogumas. 

 

-Tvarkinga aplinka. 

- Sanitarija, higiena. 

- Saugumas. 

- Kultūringas 

aptarnavimas. 

- Patogu atvykti 

(dviratis, paspirtukas, 

autobusas, 

automobilis). 

 - Administraciniai 

reikalavimai. 

- Nemalonūs 

kaimynai. 

- Tvarkinga aplinka. 

- Sanitarija, higiena. 

- Saugumas. 
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PASIŪLYMAI TURGAUS LANKYTOJUI SEGMENTUOSE IR 

ASORTIMENTAS 

 
 

Jaunimas  

   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ploto 
paskirstymas 

Halė 

1500 

m2 

Laukas 500 

m2 

Viso 

2000 

m2 

Senjorai 

 
 

    

 

 

 

 

40 % 

600 200 800 

Mažas 

pajamas 

gaunantys 
miestiečiai 

 
 

    

 

 

 

 

20 % 

300 100 400 

Vidutines ir 
didesnes 

pajamas 

gaunantys 

miestiečiai 

    
   

 
 

 

15 % 

0 150 150 

Miesto 

svečiai 
   

  

 

 

  

 

10 % 

0 50 50 

Aplinkiniai 

verslai    

    

  

 

10 % 

400 0 400 

           

5 % 

200 0 200 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 
Maistas, miško gėrybės 

 

Gėlės 

 

Lengvos pramonės 

gaminiai 

 
Išskirtiniai gaminiai, eko 

produktai, tautinio paveldo 
produktai 

 
Vainikai  Smulkios paslaugos 

  
 

Daigai 

 

Gatvės maistas 

(atvažiuojamas) 

 

Rajono patogumui ir įvaizdžiui svarbus miesto indėlis. Tartis, kad miestas: 

1) sutvarkytų šaligatvius P. Cvirkos gatvėje, taip, kad tilptų ir pėstieji ir galėtų 

parkuotis automobiliai, dviračiai ar kitokios transporto priemonės; 

2) vystytų naują pėsčiųjų arteriją nuo centrinės Savivaldybės aikštės link P. 

Cvirkos g.; 
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3) įvertintų pakitusius automobilių srautus ir sukurtų pakankamą parkavimosi 

plotą. 
 

 

 
 (pav. 14. Galima prekybos vietų išdėstymo schema pagal dabar galiojantį 

detalųjį Gargždų miesto planą) 
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6. IŠTEKLIAI 

 

Prognozuojamas biudžetas renovacijai pagal scenarijus (1, 2, 3): 

 

Darbo objektai Preliminari 

kaina, tūkst.€ 

Pastabos 

Pastatų statyba 1500 

 

 

 

300 

 

 

 

 

200 

Tradicinė statyba kaina 

apie 1000 €/m2) 

Naudotų jūrinių 

konteinerių pritaikymas 

prekybai 1 m2 - 200 €/m2 

Gargždų turgaus 

valdomų statinių 

rekonstrukcija, 

apšiltinimas ir 

pritaikymas prekybai 

Automobilių stovėjimo 

aikštelė 80 vietų 

464 Preliminariai vertinama, 

kad 1 

parkavimosi vieta kainuos 

apie 5800€ 

Lauko prekybos vietos, 

turgaus aikštė 

400 Danga (pvz. trinkelės, 

komunikacijos, kitos 

aplinkos detalės) 

Viso  2364 

1164 

1064 

 

 Įmonės ribotos galimybės skolintis ir pretenduoti į struktūrinių fondų paramą 

dėl neigiamų pastarųjų trejų metų finansinių rodiklių. 

UAB „Gargždų turgus” strateginio veiklos plano pagrindinis finansavimo 

šaltinis šiuo metu Klaipėdos raj. savivaldybės biudžeto ir įmonės lėšos.  
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7. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS 

 

Galimi pavojai: Jų valdymas: 

Įmonės ribotos galimybės skolintis ir pretenduoti   

struktūrinių ES fondų paramą dėl neigiamų pastarųjų 

trejų metų finansinių rodiklių. 

Planuoti investicijas atsižvelgiant į pagrindinio 

akcininko ir (arba) įmonės finansines galimybes. 

Maža esamų prekeivių motyvacija gerinti prekybinę 

infrastruktūrą dėl neišvengiamai didėsiančių kainų.  

Akcininko sprendimas pailginti investicijos 

atsiperkamumą. 

Perkeliant turgų į kitą vietą, padidėja persikėlimo ir 

laikinos turgavietės įrengimo kaštai. 

Strategiškai patrauklios ir tinkamos laikinos 

turgavietės vietos parinkimas mieste. 

Pasiūlius persikelti  į naują vietą esamiems 

prekeiviams, tiems kurie turi savo infrastruktūrą 

Gargždų turguje, dalis esamų prekybininkų gali 

nesutikti, nes dauguma prekybinių kioskų ir paviljonų 

nepritaikyti transportavimui ir yra fiziškai susidėvėję. 

Dėl šių priežasčių kardinaliai sumažėtų įmonės 

pajamos Gargždų turgaus rekonstrukcijos metu. 

Įmonė projekto įgyvendinimo metu turėtų 

nutraukti veiklą, atsisakydama dalies 

aptarnaujančio personalo, o projekto valdymo 

komandai projekto trukmei suformuoti darbo 

užmokesčio fondą. 
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8. FINANSINĖS PROGNOZĖS PAGAL SCENARIJUS (3 scenarijai) 

 

1 scenarijus  

2 scenarijus 

3 scenarijus 

 

Rodikliai / Metai 2020 2021 2022P 2023P 2024P 

INVESTICIJA, tūkst. €   50 

50 

50 

2364 

1164 

1064 

 

 

 Bus sukurta 1500 kv.m. modernaus turgavietės  prekybinio ploto po stogu ir 500 

kv.m. lauko prekybos vietų. 

  Skaičiuojant vidutinėmis rinkos kainomis: 

turgavietės  prekybinio ploto po stogu 1 kv.m. kaina 8-10 Eur, vidut. 9,5 Eur; 

lauko prekybos vietos 1 kv.m. kaina 3-4 Eur;             vidut. 3,5 Eur. 

planuojamas 80 % prekybinių plotų užimtumas 

   

 Planuojamos pajamos: 

 

1500 x 0.80 x 9.5= 11400 Eur 

500 x 0.80 x 3.5 = 403,50 Eur 

 Iš viso:               11803,50 Eur/mėn.-  141642 Eur per metus 

 Papildomos pajamos iš teminių renginių 8400 Eur/metus 

  IŠ VISO PAJAMŲ PER METUS: 150042 Eur 

 

  Jeigu dabartinėmis sąlygomis visos būtinosios turgaus administravimo sąnaudos 

sudaro vidut.  

  9000 Eur/mėn., o 108000 Eur per metus, tada grynasis pelnas (prieš mokesčius 

ir neskaičiuojant NT nusidėvėjimo) sudarytų 42042 Eur per metus. 
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9. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI 

 

 Strateginio veiklos plano vykdymo stebėjimo ir vertinimo tikslas - nuolatos 

kontroliuoti strateginių tikslų ir jų įgyvendinimui naudojamų veiksmų bei uždavinių 

pažangą ir užtikrinti, kad jų įgyvendinimui reikalingi sprendimai būtų priimami vietoje 

ir laiku. 

 Strategijos įgyvendinimo ir priežiūros procesą sudaro:  

• dešimties metų strateginio veiklos plano parengimas ir įgyvendinimas;  

• ketvirtinių ir metinių rezultatų peržiūra ir aptarimas;  

• strateginio plano tikslinimas ir atnaujinimas.  

 Per 15 dienų po kiekvieno ketvirčio pabaigos vadovas arba kitas paskirtas 

darbuotojas pateiks duomenis valdybai apie pasiektą tikslų ir uždavinių įgyvendinimo 

situaciją, pagrįsdami kiekybiniais rezultatais: aptars rezultatus, bus nustatomos 

korekcinės priemonės, jeigu tokių reikės. 

 Siekiant kokybiško strateginio plano įgyvendinimo bei detalesnio įvertinimo,  

paaiškėjus metiniams įmonės rezultatams, kalendorinių metų pabaigoje pateikiamas 

detalus strategijos įvertinimas. Tokiu būdu pasiekti tikslai bus įvertinti išsamiau: jų įtaka 

tolimesniam strateginių tikslų siekimui ir galimi pakitimai, esant būtinybei 

koreguojamas.  

 Pagrindiniai principai, kuriais vadovaujamasi atliekant strategijos vertinimą, 

tobulinimą ir palaikymą:  

• nuoseklumas;  

• atsakingumas;  

• operatyvumas;  

• lankstumas;  

• optimalus išteklių naudojimas. 
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PABAIGAI 

 

Rengiant strategiją prieinama išvados, kad tvarkant turgų iš esmės pagal 

šiuolaikinius standartus - investicijos atsiperkamumas gali būti labai ilgas iki 25 m.  


