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INFORMACIJA 

Projekto Nr.: LLI – 157  

Projekto tikslas: Skatinti verslumą regionuose, plėtojant tarpvalstybinį bendradarbiavimą 

Projekto akronimas: BEE Lab 

Projekto laikotarpis: 2017-04-01 – 2019-09-30 

Verslumo skatinimas ir parama MVĮ1 yra prioritetinės veiklos tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Ypač 

tai aktualu nutolusioms vietovėms, kuriose darbo vietų skaičius yra ribotas, ir tai sukelia daugybę socialinių 

ir ekonominių problemų, tarp jų jaunų žmonių migraciją į miestus arba į užsienį, ieškant darbo arba 

galimybių įgyvendinti savo idėjas. 

Siekiant pagerinti situaciją, buvo suburta partnerystė – Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras 

ir Klaipėdos valstybinė kolegija iš Lietuvos bei Talsi savivaldybė ir Žalių ir išmanių technologijų klasteris 

iš Latvijos. Dirbdami kartu partneriai įgyvendino Interreg V-A Latvija-Lietuva programos projektą 

„Regionų verslumo stiprinimas įgalinant bendradarbiavimą per sieną“ – BEE Lab, kuriuo siekiama skatinti 

verslumą Rietavo, Talsi, Saldus, Kuldygos ir Liepojos savivaldybėse įgalinant gerosios patirties mainus ir 

išvystant patyrusių Lietuvos ir Latvijos verslo paramos veikėjų tinklus. BEE Lab įgyvendino 5 skirtingus 

verslumo skatinimo modelius, tokius kaip „PopUp Lab“, „Jaunimo vasaros verslo mokykla“, „Kava su 

ekspertais“, „Teminės-informacinės vaizdo konferencijos“, „Saldus verslo mokykla“. Tai skatino verslumą 

nutolusiose vietovėse ir įtraukė mažas ir vidutines įmones ir potencialius verslininkus į procesus, 

skatinančius naujų įmonių kūrimą, spartinančius egzistuojančius verslus, vystančius ekspertų, gebančių 

taikyti naujus verslo skatinimo modelius praktikoje, tinklą. Visuose modeliuose dalyvavo MVĮ, ekspertai ir 

projekto partneriai. Ekspertizė, išvystyta modelių įgyvendinimo metu, buvo surinkta į „BEE Lab gerosios 

praktikos knygą“. Knyga kartu su Verslo aplinkos Šiaurės vakarų Lietuvoje ir Pietvakarių Latvijoje studija 

tarnauja kaip įrankis ekspertų tinklui, skatinant verslumą nutolusiose vietovėse ir projektui pasibaigus.  

Projektas finansuojamas 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per 

sieną programos, LR vidaus reikalų ministerijos ir projekto partnerių lėšomis. Projekto biudžetas – 565 

685,76 Eur, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas 480 832,88 Eur. 

Informacija parengta naudojantis Europos Sąjungos finansine parama. Už šios informacijos turinį 

atsako Asociacija „Žaliųjų ir išmaniųjų technologijų klasteris“, Latvija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti 

laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

  

 
1 Maža vidutinė įmonė 
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SUMMARY 

In the frame of a project "Boost regional Entrepreneurship by Enabling Cross Border Cooperation" 

a study was carried out. The study analyses business environment of Talsi and Saldus municipalities in 

Kurzeme region, as well as Rietavas municipality in Telšiai region. Operating companies have been 

examined, trends of companies’ formation and liquidation have been analysed as well as sectors represented, 

business resources, existing problems, operating non-governmental organizations established with the aim 

of supporting and promoting entrepreneurship in the region, potential development directions are 

considered, entrepreneurs' views are taken into account. Also, some other earlier studies in this direction 

have been studied, and the theoretical basis of the existing scientific literature have been analysed as well. 

One of the most important indicators is the number of active enterprises per 1000 inhabitants: 

in 2018, the population of Saldus municipality - 24516; number of active enterprises - 907; 

In 2018 the population of Talsi municipality is 30530; number of active enterprises - 975; 

In 2018, the population of Rietavas municipality was 7542; number of active enterprises - 142. 

Picture 1 compares data by area. 

 
Picture No. 1. Comparison of numbers of population and enterprises in Rietavas, Talsu and Saldus 

municipalities in 2018 
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We can conclude that: 

The average number of active enterprises per 1000 inhabitants in Rietavas municipality is 18.8, while 

in Telšai region there are 21.5 active enterprises per 1000 inhabitants, but in the whole Lithuania 29.7 

enterprises per 1000 inhabitants; 

In Saldus municipality the average number of active enterprises per 1000 inhabitants is 27.03 

enterprises, while in Kurzeme there are 30.55 active enterprises per 1000 inhabitants, but in the whole of 

Latvia 20.01 enterprises per 1000 inhabitants; 

In Talsi municipality the average number of active enterprises per 1000 inhabitants is 31.31 

enterprises. 

Comparison of the data on active enterprises for every 1000 inhabitants is graphically illustrated in 

Picture 2. 

 
Picture No. 2 Comparison of the number of active enterprises per 1000 inhabitants in Rietavas, 

Talsu and Saldus municipalities in 2018 

 

Comparison of the above indicators on a local scale (Talsi municipality, Saldus municipality and 

Rietavas municipality) shows that the most active enterprises per 1000 inhabitants are in Talsi municipality, 

followed by Saldus municipality (13.67%), followed by Rietavas municipality (39.96%). Which leads to the 

conclusion that Rietavas municipality is in the worst situation. 

Similarly, comparing the next territorial level - Telšai district and Kurzeme. Correspondingly, Telšai 

district has a 29.62% worse rate of active enterprises per 1000 inhabitants. 

On the other hand, if we compare it at the national level, this time the Republic of Latvia has on 

average 32.62% less active companies per every 1000 inhabitants. 
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Such data suggests that in the Republic of Latvia there is no real data on the outgoing population, 

because the coefficient is better at the local and regional level than in the Republic of Lithuania, but at the 

national level there is an opposite effect. 

Another very important factor that allows us to draw conclusions about the dynamics of business is 

the average number of companies registered and closed during the year. Figures 3, 4, 5 and 6 graphically 

illustrate the dynamics of business inclusion and de-registration. Pictures no. 3, 4, 5 graphically illustrate 

the dynamics of company registration and liquidation in Rietavas municipality, Saldus municipality and 

Talsi municipality, respectively. Picure 6, in turn, graphically illustrates the dynamics of company 

registration and liquidation for all the regions covered. Comparing all the graphs it can be seen that in 2015 

in the Republic of Latvia there was a large deletion of established companies from the Register and similar 

situation was observed in the Republic of Lithuania in 2016, when the companies were massively removed 

from the Register. 

Picture No. 3. Dynamics of business start-ups and liquidations in Rietavas municipality 
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In spite of the data of 2016, when more companies were deleted from the Register of Enterprises 

than established ones, one can see positive dynamics of the growth of the number of companies, which 

suggests that relatively successful start-up support policy is implemented in the mentioned territory. 

Picture No. 4. Dynamics of business start-ups and liquidations in Saldus municipality 

 

The chart shows a reversal of the trend, with 100% more companies removed from the Register of 

Enterprises in 2015 than established ones. In addition, the negative start-up dynamics of start-ups will 

continue for the next three years, suggesting that the policy to support start-ups in the area could be 

improved. However, despite the above, the fact that starting in 2017 there is a positive trend in business 

start-ups and the number of liquidated companies is positive. 

Picture No. 5. Dynamics of business start-ups and liquidations in Talsu municipality 
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three years, suggesting that the policy to support start-ups in the area could be improved. Notwithstanding 

the above, the fact that from 2017 a steady trend of business start-ups and a reduction in the number of 

liquidated companies is positive is to be welcomed. 

Picture No. 6. Dynamics of company registration and liquidation in the study region (Rietavas, 

Saldus and Talsu municipalities) by years 
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To give an idea of the support needed, entrepreneurs answered the open question, "What support 

measures are needed to expand the range of products your company produces?". In their comments, 

entrepreneurs have stated that: 

• The government should focus more on raising the purchase prices of agricultural produce at 

national and EU level, including financial assistance to entrepreneurs to mitigate the effects 

of sanctions, and provide support / co-financing for the purchase of advanced equipment for 

the production of specific products. 

• Entrepreneurs also care about the readiness of young people, their entrepreneurial spirit, their 

involvement in existing businesses, especially those with good vocational training. 

Entrepreneurs write that young people currently lack such education and therefore 

recommend that they think at national level about the quality of vocational education; 

especially after graduating from high school, young people do not have any professional 

skills and competences. 

• Entrepreneurs recommend reducing the tax burden to eliminate the informal economy. 

Implement tax breaks for entrepreneurs and employees and increase purchasing power and 

population. 

• To direct consumers and consumers in the country and the region to use higher quality and 

organic products in food sector; to arrange infrastructure. 

• Points out that reducing bureaucracy is the key right now, recommends that "the municipality 

does not interfere with work. 

Service entrepreneurs were asked to answer about their plans for expanding their service area if the 

necessary support was available and what kind of support would be required. Respondents have indicated 

in their comments that: 

• 36.8% have already planned to expand their service areas, just as the customer reach would 

be improved. This means that support is important to them. 

• They would most like to have access to different types of information (43.4%), 

• improved roads, improved pavement quality (26.1%) as well 

• Mobility opportunities (13%), in particular public transport, which is difficult to reach in 

remote areas. 

What support measures entrepreneurs would like to receive is answered in another open question. 

Service entrepreneurs were asked to answer the open question: "What support measures are needed to 
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expand the range of services your company provides?" The results of the analysis of responses can be 

grouped as follows: 

• Most of the answers, about 40%, concern the need for financial resources. Respondents 

believe that in order to expand the range of services provided, it is important to receive 

financial support from the EU funds and other means for business development not only 

locally, but also in Riga region, development of new products, acquisition of modern fixed 

assets, video monitoring, could also be apprentices after vocational school (something like 

subsidized first job). 

• A number of responses concern the need to develop tourism, hospitality and advertising 

services. To promote this, it is recommended to improve the economic situation in the 

country, so that people could make more use of the guest houses for recreation, their material 

and technical base and advertising would expand. 

• There are answers that affect production. For example, some respondents believe that sales 

of fur products should be increased; to support construction development and improvement 

works; reduce the tax burden; to motivate the low-skilled to enter into employment rather 

than providing them with various social benefits. 

• Others write that nothing is needed, just their own personal fervour. Or they think that "it is 

already known that I will never get help because I am not from "my "circle". 

This highlights a number of areas that require further attention in the future. And, of course, there 

are a number of areas that require even more detailed and in-depth research. 

For example, more active non-governmental business organizations are needed. Entrepreneurs need 

to be made more aware of the mission of the non-governmental sector in this area. Business organizations 

are not a form and an opportunity for leisure time, but rather a group of professionals (which are most 

productive if they are clustered on a sectoral basis) that need to work more actively with public authorities 

to gain and strengthen business voting and practical opportunities in several sectors, which are crucial for 

the development of a productive business environment and, consequently, for the economy. Entrepreneurs 

need to be involved not only in legislative initiatives, but also in scientific research and vocational training, 

both in practice and financially. In this respect, business organizations should become more familiar with 

the work and experience of business organizations in developed countries. 

In order to encourage more people to turn to private initiative (and thus address regional development 

and social tensions), there is a need to raise citizens' awareness of two modern ways of doing business: 

Internet entrepreneurship (or e-commerce) and social entrepreneurship. This would also allow the 

development of entrepreneurship in the most sparsely populated areas of the region, thus preventing the 
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outflow of population and the "extinction" of remote areas. Doing business over the internet allows you to 

start your own business with significantly less investment and reach a much wider audience without paying 

attention to the physical location of the entrepreneur. In addition, it also enables those groups of the 

population that have difficulty working outside the home to become involved and economically active (e.g. 

women with young children, people with reduced mobility, etc.). Social entrepreneurship, in turn, enables 

many traditionally unprofitable sectors to be transformed into productive sectors, thus addressing many of 

the region's social problems. In this respect, it is necessary to promote education and awareness of the 

population, develop mentoring programs, etc. 

The advantages of the regions and the ways in which they should be used are also discussed. Regional 

advantages include geographical location and natural resources, such as small ports (Talsi municipality); 

minerals, forests, etc. At the same time, however, there is a need for sound management of natural resources 

from a long-term perspective. There are many examples throughout Europe of the irreparable evil that has 

been inflicted on the economy of many countries by the imprudent management of natural resources. 

The paper also analyses the documents characterizing and influencing the business environment in 

the respective territories, the shortcomings found there, as well as how these documents are implemented in 

life. 

The study, which combines specific data with the analysis of the theoretical basis, reflects a relatively 

comprehensive picture of the business environment in the particular regions. 

  



13 
 

 

I SKYRIUS. VERSLO APLINKĄ APIBŪDINANTYS RODIKLIAI 

1. Talsu verslo aplinka 

 
Paveikslėlis Nr. 7. Talsų miestas 

 

Talsų savivaldybės administracinę teritoriją, kuri yra viena didžiausių Latvijoje, sudaro keturi 

miestai - Talsai, Sabile, Stende ir Valdemarpils ir 14 seniūnijų (pagasta) - Abava, Arlava, Balgale, Gibulu, 

Ive, Kllciems, Laidze, Lauciene, Libagi, Lube, Strazde, Valdgale, Vandzen, Virbi.  

Teritorija: 1763 km2  

Gyventojai:  30 321 (Lursoft, 2018) 

Administracinis centras: Talsų miestas 

Talsų savivaldybėje įsteigta 16 miesto ir seniūnijų (pagasta) administracijų: 

Talsų miesto administracija; 

Sabilės miesto ir Abavos seniūnijos (pagasta) administracija; 

Valdemarpils miesto ir Arlavos seniūnijos (pagasta) administracija; 

Stende miesto administracija; 

Virbu seniūnijos (pagasta) administracija; 



14 
 

Strazdo seniūnijos (pagasta) administracija; 

Libų seniūnijos (pagasta) administracija; 

Vandzenės seniūnijos (pagasta) administracija; 

Laidze seniūnijos (pagasta) administracija; 

Kūlciemso seniūnijos (pagasta)  administracija; 

Laucienės seniūnijos (pagasta)  administracija; 

Balgalės seniūnijos (pagasta)  administracija; 

Gibulu seniūnijos (pagasta)  administracija; 

Liubos seniūnijos (pagasta)  administracija; 

Valdgalės seniūnijos (pagasta)  administracija; 

Ivės seniūnijos (pagasta)  administracija. 

Savivaldybės teritoriją kerta pagrindinis valstybinis kelias „Ventspilis – Ryga“ (A10) ir geležinkelio 

linija „Ventspilis – Ryga“. Didžiąją savivaldybės teritorijos dalį sudaro Šiaurės Kuržemės aukštuma, tačiau, 

nedidelė dalis šiaurės rytinėje dalyje yra Pajūrio žemuma. 

Talsų savivaldybės kraštovaizdžio įvairovę lemia čia esantys gamtos parkai: Talsų kalvos ir Abavos 

senovės slėnis. O aukščiausias taškas, Kamparkalnis (174 m virš jūros lygio). 

 
Paveikslėlis Nr. 8. Talsų savivaldybės žemėlapis 
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1.1 Verslo apžvalga Talsų savivaldybėje 

Remiantis www.lursoft.lv, Talsų savivaldybėje šiuo metu yra 2533 įmonės (2018 m.). Ištyrus įmonių 

registravimo ir likvidavimo dinamiką, padaryta išvada, kad likviduotų įmonių skaičius pastaraisiais metais 

sparčiai augo, o steigiamų įmonių skaičius išliko stabilus. 

 
Paveikslėlis Nr. 9. Talsų savivaldybės registruotų ir likviduotų įmonių dinamika 2007-2017 metais 2 

 

Šių duomenų analizė rodo, kad pastaraisiais metais sparčiai padaugėjo likviduotų įmonių. Iki 2013 

m. įregistruotų įmonių skaičius buvo žymiai didesnis, nei likviduotų įmonių. Tačiau nuo 2014 m. ši dinamika 

pasikeitė ir tiek likviduotų, tiek įregistruotų įmonių skaičius tapo gana panašus, o 2015 m. likviduotų įmonių 

skaičius jau viršijo įregistruotų įmonių skaičių. Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. buvo išleistas Talsų 

savivaldybės plėtros planas (2014–2020 m.) 2007–2013 m. laikotarpiu likvidavimo ir įmonių registravimo 

dinamika sąveikauja gana blogai. 

Remiantis šia statistika, be didelio likvidacijų skaičiaus, pastebima ir kita mažėjanti tendencija, 

būtent besikuriančių įmonių skaičiaus mažėjimas. Nuo 2016 m. iki 2017 m. naujų įmonių skaičius yra gana 

panašus į 2015 m. Tačiau, likvidacijų skaičius ir toliau auga. 

Dėl abiejų problemų Talsų savivaldybė, viena didžiausių Latvijos savivaldybių, kuri turi palyginti 

mažą registruotų įmonių kapitalą, o užima tik 25 vietą tarp respublikos miestų ir savivaldybių. Nors ji užima 

9 vietą pagal bendrą įmonių skaičių, Talsų savivaldybė užima paskutinę vietą pagal vidutinį bendrovių 

akcinį kapitalą. 

Apskritai galima daryti išvadą, kad didelis likviduotų įmonių skaičius neįkvepia verslininkų steigti 

savo verslus Talsų savivaldybėje. Savo ruožtu šį pasitikėjimo praradimą atspindėjo palyginti mažas įstatinis 
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kapitalas. Apskritai tai gali būti vertinama, kaip neigiama dinamika, nes abi problemos tiesiogiai veikia 

viena kitą. 

 
Paveikslėlis Nr. 10. Aktyvios įmonės, tenkančios 1000 gyventojų, nuo 2007 iki 2017 metų 3 Talsų 

savivaldybėje 
 

10 paveikslas rodo, kad įmonių skaičius 1000 gyventojų ir toliau auga. Tačiau, šie duomenys 

neapima demografinės padėties Talsų savivaldybėje. Jau keletą metų Talsų savivaldybę palieka gyventojai, 

todėl šis grafikas atspindi iš pažiūros pozityvią verslo tendenciją. 

Susipažinus su Talsų savivaldybės vizijomis, tikslais ir sudarius strategijos gaires 2030  metams, 

reikėjo ištirti realią situaciją savivaldybėje. Todėl buvo išanalizuota ir apibendrinta Talsų miesto ir 

savivaldybės įmonių verslo dinamika ir plėtra per 10 metų. 
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Paveikslėlis Nr. 11. Įregistruotos ir likviduotos įmonės Talsų savivaldybėje. (CSB - Centrinis 

statistikos biuras) 

 

Analizuodami Talsų registruotų ir likviduotų įmonių diagramą (žr. 11 pav.). Autoriai mano, kad 

esamų įmonių plėtra yra labai nepalanki, palygintinai su nustatytais tikslais ir vizijomis. Galima pastebėti, 

kad likviduotų įmonių skaičius yra daug didesnis, nei per pastaruosius 5 metus įregistruotų. Manoma, kad 

gyventojų skaičius yra glaudžiai susijęs su verslumo dinamika. Autoriai ištyrė ryšį tarp gyventojų skaičiaus 

ir tokio didelio skaičiaus bendrovių likvidavimo. 

 

 
Paveikslėlis Nr. 12  Talsų miesto gyventojai. 2007 - 2017 (CSB - Centrinis statistikos biuras) 
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Išnagrinėjus gyventojų skaičių ir jo pokyčius Talsų savivaldybėje (žr. 12 pav.) paaiškėja, kad 

gyventojų skaičius kasmet mažėja. Dabartiniai duomenys rodo, kad padėtis negerėja ir žmonės išvyksta iš 

Talsų miesto. Didžiausias gyventojų sumažėjimas pastebėtas 2010 m., kai dėl Latvijos ekonominės krizės 

iš miesto išvyko 355 žmonės. 

Išanalizavus Talsų savivaldybės gyventojų skaičių ir jo pokyčius (žr. 12 pav.), galima daryti išvadą, 

kad gyventojų padėtis yra panaši kaip Talsų mieste. Gyventojų daugiausia iš savivaldybės išvyko 2009 m. 

ir 2010 m., o mažiausias gyventojų skaičiaus mažėjimas pastebėtas 2014 m. Todėl, dėl verslo likvidavimo 

žmonės vis tiek pasirenka ne tik pradėti verslą kitoje savivaldybėje, bet ir palikti Talsų savivaldybę. 

 

 
Paveikslėlis Nr. 13. Bendras Talsų savivaldybės gyventojų skaičius. 2007 - 2017 (CSB) 

 

Apskritai galima daryti išvadą, kad padėtis negerėja. Tačiau, Talsų savivaldybė turi viziją, kaip 

pagerinti ir vystyti situaciją. Po pokalbio Janis Znotins pripažino, kad ,,Sunku nustatyti situacijos priežastį. 

Manau, kad tai natūralus procesas - kažkas ruošiasi užsidaryti, kažkas atsidaryti. Ateina naujų žmonių, kurie 

dirba ir pradeda naują verslą“.  

Tačiau, Talsų  savivaldybėje yra įmonių, kurios sugeba būti konkurencingos, pritraukti investuotojus 

ir tokiu būdu generuoti didesnę apyvartą. Autoriai remdamiesi Talsų savivaldybės įmonių duomenimis, 

nustatė įmonių, kurių apyvarta didžiausia, sąrašą (lentelė Nr.1). O tai įrodo, kad verslininkai sugeba 

panaudoti išteklius, naudingąsias iškasenas ir pritraukti investuotojus, kad padėtų joms realizuotis. 

Pavyzdžiui, didžiausią apyvartą Talsų savivaldybėje pasiekė Danijos įmonė „Pindstrup Latvia“, gaminanti 

ir eksportuojanti durpių substratą į užsienio šalis. Tai pat svarbu yra bendradarbiauti su investuotojais, nes 

reikalingas finansavimas ne tik norint įkurti verslą, bet ir jį plėtoti ilgainiui. 
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1 Pindstrup Latvia, SIA 69,397,774.00 EUR 

2 UAB ,,Vika Wood“  58,657,230.00 EUR 

3 UAB ,,KRAUZERS“ 16,810,832.00 EUR 

4 UAB ,,BRABANTIA LATVIA“ 15,367,311.00 EUR 

5 UAB ,,Scandbio Latvia“ 12,417,016.00 EUR 

6 UAB ,,I.S.D.“  9,665,773.00 EUR 
7 UAB ,,LATEVA“  9,501,497.00 EUR 

8 AB ,,Talsu Piensaimnieks“ 9,244,761.00 EUR 

9 UAB ,,TALCE“ 7,342,776.00 EUR 

10 UAB ,,VOKA“ 6,300,155.00 EUR 
Lentelė Nr. 1. Įmonės, kurių apyvarta Talsų savivaldybėje didžiausia (Lursoft) 

 

Didžiausi užsienio investuotojai, finansiškai remiantys Talsų savivaldybės įmones, yra svarbūs 

veiksniai plėtojant verslą. Talsų savivaldybėje yra didžiausi investuotojai 3 šalyse (žr. 2 lentelę). Pavyzdžiui, 

UAB „Pindstrup Latvia“ jau yra priklausoma nuo Danijos Karalystės AB „Pindstrup Moseburg“. Tai reiškia, 

kad ši dukterinė įmonė Latvijoje egzistuoja, nes Danijos pagrindinis filialas yra pagrindinis investuotojas į 

savo veiklą. 

Lentelė Nr. 2. Didžiausi užsienio investuotojai Talsų savivaldybėje (Lursoft) 

 

Švedijos Karalystė   
  
  
  

1.Bergs Timber AB 8,618,397.00 EUR UAB ,,Vika 
Wood“ 

2.Scandbio AB 3,130,248.00 EUR UAB ,,Scandbio 
Latvia“ 

3.Anderson Christoffer Magnus 28,280.00 EUR UAB ,,MĀLUPES 
MEŽS“ 

Danijos Karalystė 
 

  
  
  
  
  

1.Pindstrup Moseburg A/S 4,658,168.00 EUR UAB ,,Pindstrup 
Latvia“ 

2.BALTIC FARMS A/S  2,500,565.00 EUR UAB ,,L.A.P.“ 
623,975.00 EUR UAB 

,,STARTERIS“ 
71,140.00 EUR UAB ,,FarmTech“ 

3.Joergensen Poul Benny 2,845.74 EUR UAB ,,PJ Invest 
Latvia“ 

Nyderlandų karalystė 
 

  1.BRABANTIA 
INTERNATIONAL B.V. 

1,414,064.00 EUR UAB ,,Brabantia 
Latvia“ 
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Talsų savivaldybė valdo 5 bendrovių akcijas („Talsų televizija“, ,,Talsų klientų paslaugų 

aptarnavimas“, „Talsų vanduo“, „Talsų Šiaurės Kuržemės pajūris“ bei ,,Talsų regioninė ligoninė“). 

Paveikslėlis Nr. 14 Talsų savivaldybės korporacijų nuosavas kapitalas ir visos mokesčių įmokos į 

valstybės biudžetą (mln. EUR) (Lursoft) 

 

Diagramoje daroma išvada, kad UAB „Talsų vanduo“ akcinis kapitalas yra didžiausias. Tačiau, 

mokesčių sumoka mažiausiai. Taip pat, UAB ,,Talsų regioninė ligoninė“, moka gana įspūdingą valstybės 

mokesčių sumą, nors įstatinis kapitalas yra palygintinai mažas. 

Atsižvelgdami į tam tikrus verslo srities ypatumus, autoriai nusprendė konkrečiau išanalizuoti 

pagrindines pramonės šakas. 

1.1.1 Gamybos ir kasybos sektorius Talsų savivaldybės verslo aplinkoje 

Talsų savivaldybėje gausu smėlio, smėlio - žvyro ir durpių išteklių. Šioje vietovėje taip pat randamas 

sapropelis, gėlavandenės kalkės, dolomitas ir molis. Smėlio - žvyro telkiniai bei jų rezervai yra daugiausia 

centrinėje ir rytinėje savivaldybės dalyje. Talsų savivaldybėje yra tik vienas tirtas silikatinių gaminių smėlio 

telkinys - Renda telkinys. Durpių atsargų daugiausia yra Kuršos žemumoje. Savivaldybės pietvakarinėje 

dalyje yra nedidelė numatomo dolomito atsargų „Renda - Dolomitas“ dalis, kurią sudaro pilkšvi lūžę 

viršutinio ,,Devono – Plevino“ dolomitai. Savivaldybės teritorijoje randama nedidelių gėlavandenių 

kalkakmenio - sapropelio kiekių. Sapropelį galima rasti ežerų dugnuose ir pelkėse po durpių sluoksniu, jei 

jie susidaro apaugus ežerui. Molio ištekliai savivaldybėje yra sutelkti vakarinėje jo dalyje. Molio atsargos 

Ive ir Gibulu seniūnijose (pagasta) yra žinomos. 
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Latvijos valstybinės aplinkos, geologijos ir meteorologijos centro duomenimis, savivaldybėje ištirtos 

116 statybinių medžiagų ir 310 durpių telkinių. Tik nedidelė dalis požeminių išteklių yra intensyviai 

eksploatuojama. Talsų savivaldybėje smėlis - žvyro telkinys „Kuržemė“ - yra valstybinės reikšmės 

mineralinis telkinys. 

UAB „Talce“ – įstojo į šešių susijusių kelių tiesimo įmonių AB „SC Group“ : UAB „Saldus 

celinieks“ ir jos dukterinių įmonių: UAB „Talce“,  UAB „SC Kuldiga“, UAB „SC Dobele“, UAB „Mernieks 

J“ ir UAB „SC Transports“. UAB „Talce“ užsiima kelių, aikščių, tiltų, asfaltbetonio ir mineralinių kelių 

tiesimo medžiagų statyba, o Talsų savivaldybė gamybos tikslais gauna smėlio ir žvyro išteklių. (2014 – 2020 

m.,  Talsų savivaldybės plėtros programa). 

 
Paveikslėlis Nr. 15. Visas sumokėtas mokestis ir SC grupės įmonių įstatinis kapitalas (tūkst.) 

(Lursoft) 

Diagramoje (žr. 15 paveikslą) parodyta, kokia svarbi ši įmonių grupė (AB ,,SC Grupa“) tiek 

savivaldybei, tiek valstybei, atsižvelgiant į sumokėto mokesčio sumą ir sumokėtą akcinį kapitalą. Nors šios 

įmonės atstovai bendradarbiauja su kitomis savivaldybėmis (duomenys iš „Lursoft“ duomenų bazės). 

Durpių gamybą ir durpių substrato gamybą, taip pat eksportą už Latvijos ribų vykdo UAB „Pindstrup 

Latvia“ didžiajame pelkyne. Nors UAB „Pindstrup Latvia“ yra Danijos įmonės AB „Pindstrup Mosebrug“ 

dukterinė įmonė, Latvijoje veikia nuo 1998 m. su 4,65 mln. eurų įstatiniu kapitalu, o 2017 m. - 611 tūkst. 

eurų (duomenys iš „Lursoft“ duomenų bazės). 

Bendrai analizei buvo sukurtas grafikas įmonių skaičiaus pokytis per 10 metų, jog būtų galima 

pamatyti ir išanalizuoti verslo dinamiką. 
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Paveikslėlis Nr. 16. Įmonių skaičius Talsu savivaldybės statybų pramonėje per 10 metų (CSB) 

 

Autoriai daro išvadą, kad statybų pramonė per 10 metų nepasiekė krizinės situacijos ir šiame 

sektoriuje yra tik teigiama dinamika.  

1.1.2 Žemės ūkio, miškininkystės ir akvakultūros plėtros sritys Talsų savivaldybėje 

Žemės ūkio paskirties žemė Talsų savivaldybėje užima 37% savivaldybės ploto (64424,9 ha), 

daugiausia ariamoji žemė - 28% savivaldybės teritorijos (Talsų strategija 2030, 2014, 48). Talsų 

savivaldybėje veikia įvairios žemės ūkio gamybos ir perdirbimo įmonės. Viena didžiausių yra mėsos 

perdirbimo įmonė UAB „Talsu Gala Plus“, pieno perdirbimo įmonė UAB „Talsu piensaimnieks“ bei pieno 

ir konditerijos parduotuvė UAB „Piena seta“.  

Yra galimybė plėtoti žuvininkystės ir akvakultūros sektorių savivaldybės ežeruose - Laidze, Spare, 

Gulbju, Mordanga ir kt. Talsų savivaldybėje buvo įgyvendinti Europos žuvininkystės fondo paramos 

programos projektai, laikantis ankstesnės 2007–2013 m. plėtros strategijos, pagal kurią teikiama parama 

kaimuose, kuriuose vykdoma žuvininkystės veikla, atnaujinimai ir plėtra bei žuvininkystės ir turizmo 

infrastruktūros, paslaugų plėtra, ir ekonominės veiklos tobulinimai ir įvairinimai. 

Talsų savivaldybės miškuose gausu biologinės įvairovės. Miškas yra neatsiejama kraštovaizdžio 

dalis, turintis įvairią ekologinę, socialinę ir ekonominę bei kultūrinę ir istorinę vertę. Kuris, be abejo, yra 

svarbus gamtos išteklius savivaldybėje. Talsų savivaldybė yra viena miškingiausių Latvijos vietovių. Miško 

plotas sudaro 57,2%. 
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Paveikslėlis Nr. 17. Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių skaičius Talsu savivaldybėje 

per 10 metų. (CSB) 

 

Autoriai daro išvadą, kad šie 10 metų buvo sunkūs žemės ūkiui, miškininkystei ir žuvininkystei, o 

ypač 2009 m. krizės metu, visoje šalyje. Tačiau, per pastaruosius 2015 - 2016 metus, statistika tik pradėjo 

augti, nes tą paskatino gerėjanti šalies ekonominė situacija. 

Talsų savivaldybėje yra keletas įmonių, kurios remiasi vietinių miško išteklių naudojimu. Pavyzdžiui 

Laucienės seniunijoje (pagasta) esanti UAB „Vika Wood“ yra didžiausia lentpjūvė Latvijoje, kuri per metus 

pagamina apie 280 000 m3 džiovintos ir išrūšiuotos pjautinės medienos. Iš kurios 80% eksportuojama į 

Tolimuosius Rytus, Vidurinius Rytus, Šiaurės Afriką ir Europą (žr. 8 paveikslą). O vidutinė metinė apyvarta 

siekia 60 mln. eurų. Nors tai yra Skandinavijos įmonė, ji vis tiek daro didelį įnašą į bendrą valstybės 

mokesčių biudžetą.  2017 m., buvo sumokėta 1302 tūkst. eurų mokesčių (duomenys iš „Lursoft“ duomenų 

bazės). 
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Paveikslėlis Nr. 18. UAB „Vika Wood" medienos eksportas, % 

 

Autoriai daro išvadą, kad didžioji dalis miškininkystės produktų yra eksportuojama. 

Tvaraus vystymosi strategija remia miško išteklių naudojimą ekologiškai ir racionaliai, kartu 

išsaugodama ekologines, ekonomines ir socialines miškų funkcijas. Aukštos vertės miško ir aukštos 

pridėtinės vertės medienos perdirbimo įmonių reklamavimas padidins miško vertę ir padidins savivaldybės 

ekonominį augimą4. 

1.1.3 Transporto koridoriai, komunalinės paslaugos ir magistraliniai tinklai Talsu savivaldybėje 

Talsų savivaldybės strategijos plane ( strateginis vystymosi planas 2030) paminėta, kad kelių ruožai 

yra prastos kokybės, ypač P120 Talsu – Stende – Kuldiga ruožas bei šių miestų jungtys, o projektas jau 

baigtas. Statybos darbai pradėti 2016-06-28 ir objektas buvo paimtas naudoti 2017-10-09. Kuriame buvo 

atkurtas 9,35 km., kelio ruožo asfalto dangos ilgis ir įskaičiuotas 5,77 km., viadukas su keturiomis rampomis. 

Bendros išlaidos sudarė 13 mln., eurų, iš kurių 11 mln., eurų finansavo Europos regioninės plėtros fondas 

 
4 - Talsų savivaldybės strategija 2030, 2014, 48 psl. 
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(VAS Latvijos valstybiniai keliai). Prioritetas yra svarbiausias verslo plėtros maršrutas - Talsų aplinkkelis 

ir valstybinis kelias Stende – Mersrags. Taip pat, regioninis kelias Roja - Valdemarpils - Pope - Ventspilis, 

kuriuo vykdomas įvairus krovinių gabenimas. Tačiau, naujausios informacijos apie šiuos planus nerasta. 

Kylant transporto išlaidoms (degalams, kelių priežiūrai), nykstant kaimui, išlaikant ekonominę 

veiklą ir gyvenimo lygį kaimo vietovėse, reikia naujo, netradicinio požiūrio į transporto sprendimus. Pagal 

Latvijos tvaraus vystymosi strategiją 2030 m., „Erdvinės plėtros perspektyva“ pabrėžia prieinamumo ir 

mobilumo aspektus bei skatina steigti regioninius mobilumo centrus. Tuo pačiu metu strategijoje 2030 

teigiama, kad viešasis autobusų transportas buvo puikus ir kad šiuo atveju nieko nesinorėjo keisti. 

 

 
Paveikslėlis Nr. 19. Transporto ir saugojimo įmonių skaičius Talsu savivaldybėje per 10 metų (CSB)  

 

Talsų savivaldybės teritoriją kerta geležinkelis Zilupe – Krustpilis– Jelgava - Tukumas II - 

Ventspilis, kuris naudojamas prekių tranzitui. Tai Rytų - Vakarų transporto koridorius, tarp Ventspilio uosto,  

Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių. Pagal Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką bei Europos investicijų 

banką, į šį kelią investavo ir UAB „Latvijas geležinkeliai“ (SIA ,,Latvijas dzelzcelš“), gerindami 

geležinkelio koridoriaus pralaidumą. Taip pat, pateikti ir patvirtinti geležinkelių elektrifikavimo projektai5. 

Savivaldybės teritorijoje nėra gamtinių dujų. Gamtinių dujų vamzdyno atšaką į Talsų savivaldybę 

teoriškai įmanoma nutiesti iš dujotiekio Liepoja - Iecava. Taigi, numatomas perspektyvus gamtinių dujų 

vamzdynas, tarp Rygos ir Ventspilio su perspektyvia šaka į Talsų savivaldybę. Taip pat, statybos ir 

 
5 - Talsų apskrities strategija 2030, 2014, 44 psl. 
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prijungimo darbai nėra ekonomiškai perspektyvūs, tad  šis dalykas nelabai rūpi savivaldybei, nes Latvijos 

dujos yra privati įmonė, todėl Talsų savivaldybė turi įkurti savo verslą. 

Apskritai daroma išvada, kad transporto koridorių tinklai jau yra gerai išplėtoti, o pagal viziją yra 

padaryta daugiau nei buvo numatyta. Be to, yra keletas projektų, kuriuos būtų galima įgyvendinti, tačiau, tai 

nėra savivaldybės kompetencija. Komunalinės paslaugos ir magistraliniai tinklai taip pat, yra patenkinamos 

būklės. Nors yra rekomendacija vandens tiekimą visiems piliečiams laikyti pagrindiniu prioritetu.  

1.1.4 Suvestinės verslo aplinkos sektoriaus grupėms Talsų savivaldybėje 

Norėdami geriau suprasti verslo skaičių ir dinamiką tam tikrose pramonės grupėse, autoriai sudarė 

ir išanalizavo švietimo, sveikatos ir socialinės rūpybos, administravimo ir paslaugų bei nekilnojamojo turto 

operacijų pramonę. Todėl, autoriai tyrė pramonės šakas per 10 metų, kad suprastų, kada tam tikrose 

pramonės šakose įvyko nuosmukis ir pakilimas. Autoriai norėjo išsamiau ištirti tokių rodiklių priežastis, 

todėl remiantis ,,Centrinio statistikos biuro" (CSB) duomenimis, buvo pasirinkti keturi sektoriai, kuriuose 

įmonių skaičius yra didžiausias ir dinamiškiausias.  

 
Paveikslėlis Nr. 20. Apibendrinti verslo aplinkos sektoriai Talsų savivaldybėje (CSB) 

 

Išnagrinėjus švietimo sektoriaus įmonių skaičių per 10 metų (žr. 20 paveikslą), galima daryti išvadą, 

kad nuo 2010 m. Talsų savivaldybė kyla aukštyn. Tai reiškia, kad pamažu planuojama Talsų savivaldybę 

padaryti prieinamą jauniems žmonėms, kur tiesiogiai bus galima ne tik įgyti išsilavinimą, bet ir įgyti 

praktinių įgūdžių. Nes pastaraisiais metais galima daryti išvadą, kad norintieji studijuoti renkasi tokius 

didžiuosius miestus, kaip Ventspilis ar Ryga. Todėl, būtina toliau tobulinti šio sektoriaus plėtrą ir užtikrinti, 

kad gyventojai liktų Talsų savivaldybėje ir plėtotų verslą. Svarbu remti ir plėtoti šį sektorių, nes būtent 
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švietimo sektorius skatina įgūdžius ir konkurencingas darbo vietas. Taip pat, įmonės turi naujų žinių turinčių 

darbuotojų ir vadovų. O tinkamai išsilavinusi visuomenė prisideda prie ilgalaikės pramonės plėtros 

Kiekvienoje savivaldybėje ir mieste reikalinga sveikatos ir socialinės rūpybos pramonė, kad žmonės 

galėtų fiziškai ir protiškai save realizuoti. Todėl, įvertinę pramonę per 10 metų, galima pastebėti, kad 2007 

m., įvyko staigus nuosmukis, dėl kurio bendrovių skaičius sumažėjo nuo ~ 140 iki ~ 80. Tai rodo, jog reikia 

nedelsiant spręsti situaciją, nes šis sektorius reikalingas visus metus, o dėl krizės pasekmių, verslininkams 

sunku atnaujinti savo verslą, nes reikia lėšų. Augimo tendencija stebima nuo 2014 m., kai Talsų savivaldybė 

taip pat parengė savo piliečių, įskaitant verslumą, palaikymo strategiją (šiuo atveju sveikatos ir socialiniai 

specialistai bei jų organizacijos). Tai reiškia, kad pateikti dokumentai yra būtini plėtrai ir kiekvienam 

sektoriui.  

Įmonių skaičius administraciniame ir aptarnavimo sektoriuje per 10 metų gana padidėjo. Tačiau, 

bendras įmonių skaičius yra nedidelis. Galima daryti išvadą, kad šis sektorius reikalingas Talsų 

savivaldybėje, nes šis sektorius yra svarbus, jog galėtų egzistuoti kiti sektoriai. Nors staigus nuosmukis buvo 

2007 – 2009 m. Tačiau, pramonė klestėjo tiek 2009 m., tiek 2013 m., Taip pat, ir per 2018 metus sparčiai 

augo ir vystėsi. Tai reiškia, jog sėkmingai tai ir toliau daro.  

Išanalizavus nekilnojamojo turto operacijas, vykdančių įmonių skaičiaus grafiko kreivę per 10 metų, 

galima daryti išvadą, kad nekilnojamojo turto pramonė sparčiausiai mažėja iš visų tirtų sektorių. Tai reiškia, 

kad skubiai reikia strateginio tikslo. Taip pat, imtis veiksmų ne tik ant popieriaus, bet ir realybėje, jog būtų 

galima pastumti šią kreivę aukštyn. Talsų savivaldybės strategijoje teigiama, kad bus remiamos naujos ir 

esamos įmonės. Akivaizdu, kad 2014 m., padaryta labai nedidelė pažanga. Tai dar kartą įrodo, kad strategija 

turi pagrindą būti ir vystytis. Tačiau, reikia stipresnių pastangų, kad šis sektorius klestėtų, kaip tai daroma 

administraciniame ir aptarnavimo sektoriuje. 

Apibendrindami grafiką, autoriai mano, kad visi tirti sektoriai yra labai dinamiški. Įmonių skaičius 

sumažėjo ir padidėjo. Autoriams buvo įdomu, kad augimo tendencija visuose sektoriuose gali būti pastebima 

būtent 2014 m., kai buvo parengta Talsų savivaldybės darnaus vystymosi strategija 2030 m. Autoriai mano, 

kad norint valdyti ir disponuoti nekilnojamuoju turtu, nekilnojamojo turto pramonėje reikia daugiau dėmesio 

ir palaikymo. Todėl verslą gali kurti kitų pramonės sričių profesionalai, kuriems reikia sveikatos ir socialinės 

globos sektoriaus, nes smarkiai sumažėjo įmonių skaičius. Autoriai mano, kad Latvijos ekonomikos augimo 

tendencija yra ir šių sektorių kilimo tendencija. Pastaraisiais metais pastebėta, kad žmonės nori įkurti verslą 

ir tapti sėkmingais verslininkais Latvijoje ir užsienyje. Todėl, reikia juos palaikyti ir imtis konkrečių 

veiksmų, kurie padėtų jiems įgyvendinti savo idėjas.  O tai yra vertingas darnaus vystymosi dokumentas, į 

kurį įtraukta pagalba ir įmonėms. 
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1.2 Dokumentų, susijusių su Talsų savivaldybės verslo aplinka, analizė 

Talsų savivaldybės darnaus vystymosi vizija yra ilgalaikis teritorijų planavimo dokumentas, kuriame 

išdėstyta Talsų savivaldybės vizija, tikslai ir ateities perspektyvos. Strategija buvo parengta laikotarpiui iki 

2030 m. Tvaraus vystymosi strategija yra Talsų savivaldybės, kaip ir bet kurio Latvijos miesto, pagrindas, 

prasmingas ir kryptingas prioritetų, veiksmų ir investicijų planavimas ir plėtojimas. Talsų savivaldybės 

darnaus vystymosi strategija buvo parengta vadovaujantis ,,Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros 

ministerijos“ metodinėmis rekomendacijomis, tai yra regioniniu ir vietos lygiu. Ministerijos dokumentuose 

teigiama, kad vizija turėtų būti grindžiama gyventojų gerove ir savivaldybės raida. Autoriai mano, kad norint 

pasitvirtinti stabilų ir tikslingą visos šalies raidą, reikia remtis ministerijos nuostatais. 

Plėtoti kaimo ir mažų miestelių tipo pastatus yra vizijos prioritetas. Prioritetas statant individualius 

namus kaimo vietovėse ir mažaaukščių daugiabučių namus Talsų bei kituose savivaldybės miestuose. 

Gyvenamosios aplinkos patrauklumą sukurs natūrali aplinka - kraštovaizdis ir aktyvaus laisvalaikio 

praleidimo galimybės (Talsų savivaldybės strategija, 2014 m. 19 d.). Šios vizijos tikrai teigiamai prisidės 

prie demografinės padėties Talsų savivaldybėje, kuri šiuo metu nėra gerai išvystyta. Ypač sveikintina idėja 

teikti pirmenybę būstui, jei piliečiai yra mokūs ir juo domisi. Socialinės paslaugos taip pat taps įvairesnės ir 

prieinamos visiems visuomenės nariams. Išplėsdami paslaugų spektrą, savo srities profesionalai galės greitai 

ir efektyviai reaguoti į visus socialinės rizikos grupių poreikius. 

Talsų savivaldybė siūlys visų lygių išsilavinimą labai profesionaliai ir įvairiai. Visose švietimo 

įstaigose bus investuojama į sanitarinių normų, saugumo ir IT įrangos bei mokymo priemonių tobulinimą. 

Talsų savivaldybėje bus plėtojamas jaunimo darbas, bus įrengti jaukūs ir jaunimui draugiški bendrabučiai. 

(2014 m. Talsų miesto strategija 2030, 2014, 19–20).  Autorių nuomone, Talsų miesto ir savivaldybės ateitį 

formuos būtent jaunimas. Todėl, būtina sukurti malonią aplinką, kupiną užsiėmimų, jog jie jaustųsi 

pasirengę įgyvendinti idėjas, pradėti verslą ir plėtoti ekonominį augimą Talsų mieste ir savivaldybėje. 

Švietimas taip pat turi būti prieinamas ir geros kokybės. Todėl, Laidzo profesinio mokymo įstaiga bus įvairių 

įmonių partnerė. Ji parengs naujas profesinio mokymo programas, aktualias vietos darbo rinkai ir rengs 

pameistrystę su jaunimu, kur bus suaugusiųjų tęstinio mokymo centras. Verslininkai ir toliau dalyvaus 

rengiant profesinio mokymo programas ir jaunų žmonių profesinį orientavimą. 

Išanalizavus strategijos viziją, galima daryti išvadą, kad didelis dėmesys skiriamas ir gamybai. 

Numatoma paruošti ir plėtoti naujas gamybos teritorijas ir aktyviai jomis prekiauti. Bus svarbu finansiškai 

remti ir užsitikrinti esamas įmones, o partnerystės projektų pagalba, bus sustiprinta reikalinga infrastruktūra. 

Bus aktyviai naudojami vietiniai gamtos ištekliai - smėlis, žvyras, durpės ir kiti radiniai. Talsų savivaldybė 

turės gerą aplinkos kokybę - įgyvendinti vandentvarkos projektą, rekonstruoti Talsų miesto centralizuoto 
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šilumos tiekimo sistemą ir užtikrinti šiuolaikiškas komunalinių atliekų surinkimą ir rūšiavimą. Turizmo 

populiarinimas taip pat svarbus šiais laikais. Tai sėkminga niša pritraukti finansavimą, nes žmonės vis 

daugiau nori keliauti ir yra pasirengę investuoti savo malonumui. Todėl, planuojama naudoti ekologiškas 

technologijas ir medžiagas, tobulinant esamus ir pristatant naujus turizmo produktus. 

Savivaldybė planavo imtis magistralinių komunikacijų, gatvių ir kelių tinklo plėtros priemonių. 

Tobulinti kelių tinklą, kad jis atitiktų verslo poreikius, o tai prisidės prie savivaldybės ekonominio 

gyvybingumo. Talsų savivaldybė vykdys darnaus viešojo transporto projektą - sujungs autobusų, 

automobilių, dviračių ir pėsčiųjų eismą, kad autobusų stoties komplekse būtų įtrauktos įvairios paslaugos. 

Kad būtų galima įgyvendinti strateginę viziją, buvo nustatyti konkretūs tikslai, jos įgyvendinimui. 

Jie nustatomi atsižvelgiant į konkrečius situacijos pokyčius per tam tikrą laikotarpį. Jie naudojami kaip 

pagrindas nustatant prioritetus ir nustatant būsimus veiksmus. 

 

Lentele Nr. 3. Strateginių tikslų grupės Talsų savivaldybėje 6 

 

Buvo nustatyti ilgalaikiai prioritetai strateginiams tikslams pasiekti. Parengtos veiksmų kryptys, o 

jose - veiksmai. Veiksmų planas pagrįstas integruotu kriterijų, tokių kaip: teritorinis atstovavimas, paslaugų 

vartotojų skaičius ir konkurencingumo didinimas, vertinimas. Gebėti tobulėti Talsų mieste ir savivaldybėje, 

Talsų savivaldybė gyventojų augimą įtraukė į savo strategijos tikslų viršūnę. Pasirinkus šį prioritetą, autoriai 

padarė išvadą, kad Talsų ir jo savivaldybės gyventojų skaičius kiekvienais metais mažėja ir mažėja. Autoriai 

daro prielaidą, kad padidėjus gyventojų skaičiui ir klestėjimui, vystysis verslumas ir atsiras naujų pramonės 

šakų. Bus remiami esami verslininkai ir pradedančios įmonės, siekiant skatinti užimtumą ir vietos verslo 

plėtrą. Verslo plėtra planuojama atsižvelgiant į vietinius gamtos išteklius, gaminant aukštos pridėtinės vertės 

 
6 - Talsų apskrities strategija 2030, 2014 m., 21  psl. 

Socialiniai aspektai (gyventojai) 1 strateginis tikslas 
Išsilavinusi, kūrybinga ir pilietiškai aktyvi, sveika, 
į šeimą orientuota ir klestinti visuomenė 

Ekonominiai aspektai (ekonomika) 2 strateginis tikslas 
Pažangi ir pažangi daugiasektorinė ekonomika, 
pagrįsta aplinkos ištekliais 

Aplinkos aspektai (unikalumas) 3 strateginis tikslas 
Talsų miesto išskirtinumas, regiono svarba ir 
pripažinimas - regiono brūkšninis kodas 

Valdymas (valdymas) 4 strateginis tikslas 
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produktą. Verslumui plėtoti būtina profesinio mokymo programų atitiktis darbo rinkai. Pagal galimybes ES, 

kiek įmanoma, planuojama aprūpinti viešąją infrastruktūrą įmonėms ir jų buvimo vietoms. 

Gyvenamasis pastatas tiek kaimo, tiek miesto vietovėse taip pat, yra prioritetas. Sveikatos priežiūra 

bus plečiama ir plėtojama, jog piliečiai turėtų daug daugiau galimybių ir nereikėtų kreiptis į kitą savivaldybę 

pagalbos. Svarbu, kad būtų plėtojamas ir švietimo sektorius, nes Talsų mieste ir savivaldybėje reikia mokyti 

įvairių sričių specialistų, jog būtų išvengta papildomų užsienio pajėgų pritraukimo. 

Išanalizavus siūlomą viziją ir veiksmų planus, galima daryti išvadą, kad Talsų savivaldybė turi stiprią 

viziją ir siekiamus tikslus. Vietos valdžios atstovas spaudai  Jonas Znotas, remdamasis interviu, pripažino, 

kad prioritetai keičiasi kiekvieną dieną ir nors galime įdėti daug darbo ir įdėjų.  Tačiau, visa tai tenka 

finansuoti ir pažvelgti į savivaldybės bei miesto gyventojų prioritetus. Todėl, reikia atsižvelgti, ką galima 

gauti iš projektų (Europos Sąjungos fondo) ir ką reikia padaryti iš savivaldybės biudžeto. Plėtros plane 

daugiau dėmesio skiriama tam, ką galima pasiekti iš savivaldybės biudžeto. Autoriai sutinka su šiuo teiginiu, 

nes vizija turi būti idealizuota, kad ją būtų galima pasiekti ilgainiui. Tačiau, nereikia pamiršti realių 

kiekvieno sektoriaus galimybių ir finansavimo. Todėl, labai svarbu atsižvelgti, kaip sudaromas prioritetų 

sąrašas. 

1.3 Talsų savivaldybės centro, miesto ir kaimų plėtros nurodymai ir gairės 

Norint sukurti gerą verslo aplinką ir pagerinti gamybos aplinką, būtina įvertinti, ir savivaldybės 

perspektyvas bei galimybes. Plėtros perspektyva daro įtaką erdvės plėtros gairėms, plėtros prioritetams ir 

norimiems pokyčiams, apibrėžtiems strategijoje. 

Talsų miesto teritorija intensyviai naudojama. Todėl, 2014 m., buvo kuriama Talsų savivaldybės 

aktuali strategija, kur buvo iškeltas klausimas, dėl sienos pakeitimo Laidze ir Gibuli seniunijų (pagasta) 

kryptimis. Bet iki šiol ši problema nebuvo paliesta. 

Bendra pramonės srities plėtros strategija buvo grandiozinė - atidaryta nauja pramonės aikštelė 

Stende, atliktas svarbus kelių rekonstravimas, teritorijos išplėtimas ir naujai atliktas pastatų naudojimas. 

Tačiau, dirbdami pramonės objekto projekte Stende, verslininkai jau skeptiškai žiūrėjo į tai, sakydami, kad 

jau turi Talsų pramonės parką, kuriame taip pat, yra pakankamai vietos investuoti ir vystytis. Narys Aivaras 

Lazarus interviu „Talsi News“ atskleidė, kad jie bando pritraukti užsienio studentus į projektą ,,Nesėkmingi 

investuotojai”. Todėl, Talsų savivaldybė informaciniame susitikime turėjo informuoti apie investicijų plano 

pakeitimus, pakeisdami prioritetinius projektus, kad galėtų pretenduoti į Europos Sąjungos lėšas. Todėl, 

siūloma išplėsti Celtininkų gatvę, kad apimtų 15 ha pramoninės žemės, kuri yra reikšminga maždaug 60 

verslų. Savivaldybės verslininkai investavo 12 000 eurų dokumentams sutvarkyti ir nuosavybės teisei 

perduoti savivaldybei, kad ši pateiktų projektą į ES fondą. Interviu laikraščiui „Talsi News“ P.Eiche atkreipė 



31 
 

dėmesį į teritorinės plėtros poreikį. ,,Verslininkai yra tie, kurie stengiasi sukurti darbo vietas, mokėti 

mokesčius. Nėra geresnių investicijų, nei kurti ar atnaujinti infrastruktūrą. Labai gerai, kad europinių 

projektų dėka buvo sutvarkytos miesto gatvės ir infrastruktūra. Dabar už Europos Sąjungos projektų lėšas 

galima pastatyti infrastruktūrą Rainio, Celtnieku ir Laukmuižo gatvėse. Tai būtų puiki parama 

verslininkams. Šios gatvės atitinka visus kriterijus, kad būtų galima gauti lėšų apleistų teritorijų 

pertvarkymui!” 

Daroma išvada, kad savivaldybė nieko neišvystytų be verslininkų dalyvavimo ir iniciatyvos. Tai 

atrodo šiek tiek nelogiška, nes iš vienos iš šių teritorijų (14 didžiausių verslininkų) valstybė moka 3,7 

milijono eurų mokesčių (2016 m.), ir joje dirba 786 žmonės. 

Nors projektas buvo atidėtas gamybos ir pramonės zonos sukūrimui ir plėtrai, savivaldybė parengė 

gaires, kuriose nurodoma, kad reikia tobulinti infrastruktūrą, jog apskritai būtų galima vykdyti verslą, 

pavyzdžiui, vandens ir elektros sritims. 

Buvo sudarytos savivaldybės centro (Talsai), vietinių miestų (Sabile, Valdemarpils, Stende) ir kaimų 

gairės. Gairės parodo vaizdą apie tai, ko savivaldybė siekia, atsižvelgdama į verslo aplinką ir jai įtakos 

turinčias problemas (4 lentelė). 
Talsi Talsų savivaldybės miestai (Sabile, 

Valdemārpils, Stende) 
Talsų savivaldybės kaimai 

Norint plėtoti regioninį paslaugų 
centrą, reikia tęsti centralizuotą 
vandentiekį, kanalizaciją, apšvietimą ir 
kt. efektyviai energiją vartojanti ir 
išteklius taupanti veikla;  

Regioninės svarbos miestų plėtrai 
reikia tęsti centralizuotą vandentiekį, 
kanalizaciją, apšvietimą ir kt. 
efektyviai energiją vartojanti ir 
išteklius taupanti veikla; 

Vietos kaimų plėtrai reikia tęsti 
centralizuotą vandentiekį, kanalizaciją, 
apšvietimą ir kt. efektyviai energiją 
vartojanti ir išteklius taupanti veikla. 

Pramonės / verslo sričių plėtra 
užtikrinant joms inžinerinių tinklų 
jungtis; 

Pramonės / verslo sričių plėtra 
užtikrinant joms inžinerinių tinklų 
jungtis; 

Pramonės / verslo sričių plėtra 
užtikrinant joms inžinerinių tinklų 
jungtis. 

Plėtoti kraštovaizdį ir paveldo vietas, 
išryškinant vertingiausius, 
atsižvelgiant į aplinkinį kraštovaizdį. 

Plėtoti vertingos kraštovaizdžio ir 
kultūrinio paveldo kraštovaizdį, 
kuriant pagal aplinkinį kraštovaizdį. 

Plėtoti vertingos kraštovaizdžio ir 
kultūrinio paveldo kraštovaizdį, kuriant 
pagal aplinkinį kraštovaizdį.  

Plėsti Talsų miesto ribas gretimų 
teritorijų kryptimi, plėtojant 
gyvenamuosius rajonus ir sutvarkius 
inžinerinę infrastruktūrą (gatves, 
kelius, dviračių takus ir kt.); 

 Užtikrinkite gerą telekomunikacijų 
tinklą ir saugumą. 

Sumažinti transporto apkrovą mieste, 
planuoti aplinkkelio tiesimą; 

 Sukurkite saugią ir patogią 
infrastruktūrą pėstiesiems ir 
dviratininkams. 

Lentelė Nr. 4. Talsų savivaldybės gairės7 

 
7 - Talsų apskrities strategija 2030, 2014, 31–37 psl. 
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Talsų savivaldybės parengtas bendrų rekomendacijų sąrašas8: 

Visų lygių plėtros centrai turėtų skatinti gyvenimo kokybę, tenkinančią piliečių poreikius, dėl lengvai 

prieinamų ar lengvai prieinamų paslaugų ir darbo vietų. Taip pat, turėtų būti suderinti, kokybiška 

infrastruktūra ir viešoji erdvė; 

Sukurti bendrą savivaldybės mokyklų tinklo viziją, parengiant koncepciją, kurioje būtų vertinamas 

besimokančiųjų skaičius, savivaldybės socialiniai ir ekonominiai ypatumai bei įstaigos švietimo potencialas, 

įskaitant veiksmus, kuriais siekiama maksimaliai panaudoti finansines investicijas. 

Teritorijos plane turėtų būti įvertintos ir apibrėžtos kaimų ribos ir funkciniai zonavimai, suderinant 

gyventojų ir ekonomikos interesus. Taip pat, atsižvelgti į gamtinius, kultūrinius bei istorinius aplinkos 

apsaugos reikalavimus; 

Užtikrinti žemės ūkio paskirtį, kaip žemės ūkio veiklos ir paslaugos šaltinį, įvairiose savivaldybės 

miesto ir kaimo vietovėse, kad būtų išsaugotas tradicinis savivaldybės miestų ir kaimų gyventojų gyvenimo 

būdas; 

Savivaldybės teritorijoje turi būti plėtojamas savivaldybių gyvenamasis fondas, o teritorija turi būti 

skirta gamybos ir investicijų pritraukimo tikslams; 

Prijungimas prie savivaldybių centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, užstatytose vietose; 

Kaimo vietovė turėtų išsaugoti jai būdingą kultūrinį ir istorinį kraštovaizdį su atskiromis sodybomis 

ir jų grupėmis, žemės ūkio gamybos pastatais ir statiniais, turizmo ir rekreacijos priemonėmis; 

Turėtų būti naudojamos Kurzemei būdingos statybinės medžiagos ir tradicinės statybinės 

medžiagos; 

Gyvenvietėse kokybės pablogėjimas, dėl triukšmo, kvapų ar kitokios taršos, neturi būti leidžiamas 

kaimuose ir artimiausiuose miestuose. Neįtraukiami pramonės sektoriai, turintys reikšmingą poveikį 

aplinkai, intensyvūs gyvulininkystės kompleksai, ūkiai, medžio anglies gamybos įmonės ir kt. objektai. Taip 

pat, naudingųjų iškasenų gamyba ir žemės apželdinimas mišku, išskyrus teritorijų plane nurodytus atvejus. 

Apibendrinant, Talsų savivaldybė nori per greitai vystyti strategiją negalvodama, kad yra ir kitų 

prioritetų. Pavyzdžiui, gerinti vandens valdymą ir prieinamumą visiems. Projektų vykdytojams nėra 

teikiama parama vandens ir jo kaštų papildymui, kaip tai daroma kitose savivaldybėse. 

1.4 Verslo sritys Talsų savivaldybėje 

 

 
8 - Talsų apskrities strategija 2030, 2014, 37 psl. 
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Talsų savivaldybėje yra 2533 įmonės, Talsų verslo klubas vienija 41 įmonę. Šis klubas buvo įkurtas 

2006 m., siekiant atstovauti Talsų savivaldybės verslininkų interesus, skatinti dialogą, sėkmingą 

bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis. Taip pat, 

skatinti Talsų savivaldybės verslininkų verslo bendradarbiavimą, plėtoti verslumą ir dalyvauti procesuose 

organizuojant. 

Pagrindiniai Talsų savivaldybės verslo sektoriai:  

Medienos apdirbimas; 

Grūdų perdirbimas; 

Alkoholinių gėrimų gamyba; 

Prekyba pagamintomis prekėmis; 

Medienos prekyba; 

Pieno perdirbimas; 

Prekyba maistu (maitinimo įmonės); 

Kuras; 

Statyba (pagal talsi.lv duomenis). 

Pagrindinės įmonės yra glaudžiai susijusios su vietos gamtos ištekliais - smėlio, žvyro kasyba, kelių 

tiesimu, medienos ruoša, žemės ūkio perdirbimu, durpių gavyba. 

Didžiausios įmonės taip pat, yra svarbios privačiame sektoriuje: UAB ,,Medienos apdirbimas“ (SIA 

„Vika Wood“), UAB ,,Durpių gamyba“ (SIA „Pindstrup Latvia“), UAB „Miškininkystė“ (SIA „Krauzers“), 

UAB ,,Mažmeninė prekyba degalais“ (SIA „Lateva“), UAB ,,Namų ūkio reikmenų gamyba“ (SIA 

„Brabantia Latvia“), UAB ,,Medžio apdirbimas“ (SIA ,,SBE Latvia LTD“, UAB ,,Talsų pieno perdirbimas“ 

(SIA ,,Talsu Piensaimnieks“), UAB ,,keleivinis sausumos transportas“ (,,Talsu autotransports“), UAB 

,,Kuržemės sėklos“ (SIA ,,Kurzemes sēklas“), UAB ,,Medienos paslaugos“ (SIA ,,VMF LATVI“), UAB 

,,Talsų duomenų bazė“ (,,Talsu spriegums“), UAB ,,Prekyba statybinėmis medžiagomis ir namų apyvokos 

reikmenimis“ (SIA ,,O.Bāres būvmaterāli“)  (pagal 2014–2020 m. Talsų savivaldybės plėtros programą). 
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Paveikslėlis Nr. 21. Talsų savivaldybės verslo sritys ir jų pasiskirstymas (Talsų apskrities strategija 

2030, 2014) 

 

Galima pastebėti pasiskirstymą pagrindinėmis sritimis. Prekyba yra beveik 3 kartus didesnė,  

prekyba - 41 proc. Taip pat, auga įmonių skaičius - didmeninė ir mažmeninė prekyba. Savo ruožtu antrąją 

ir trečiąją pozicijas užima atitinkamai perdirbimo įmonės ir žemės ūkis, o tai dar kartą parodo, kiek daug 

dėmesio Talsų savivaldybėje verta skirti perdirbant vietinius išteklius, kurie vėliau, kaip ir minėta bus 

perdirbti. 

1.5 Sektorių pogrupiai Talsų savivaldybėje 

Talsų savivaldybėje žemės ūkis yra populiariausia veiklos sritis per visus stebėtus laikotarpius, ypač 

pastaraisiais metais, kai šios srities įmonių skaičius ir toliau auga. Didmeninė ir mažmeninė prekyba taip 

pat, pirmauja. O jie ir toliau plečia savo verslą. Profesinės, mokslinės, techninės ir gamybinės paslaugos taip 

pat, sparčiai auga. 

Teigiama tendencija, rodanti savivaldybės infrastruktūros pagerėjimą, yra didelis švietimo ir 

sveikatos kategorijos įmonių skaičiaus padidėjimas. Didžiausias augimas buvo atitinkamai 2012 ir 2014 

metų. Sparčiai augo įmonių skaičius, priklausančių vienam iš Talsų savivaldybės prioritetų - turizmui. Šį 

spartumą,  galima pastebėti iš tvirto meno, pramogų ir laisvalaikio sektoriaus augimo, kuris, palyginti su 

2010 m., išaugo dvigubai. Atitinkamai galima daryti išvadą, kad bendra savivaldybės infrastruktūra yra 

tobulinama ir dėl strategijos plano nustatytų prioritetinių veiklos sričių, įmonių skaičius žymiai išaugo. 

Talsų apskrityje yra 4 pagrindinės subkategorijos, turinčios daugiausia verslų. Tai būtų: 

Grūdų (išskyrus ryžius), ankštinių augalų ir aliejinių augalų sėklų auginimas; 

6%

41%

15%

14%

9%
7% 8%

Talsų savivaldybės verslo sritys ir jų pasiskirstymas 
%

Statyba Prekyba Perdirbimo įmonė

Žemės ūkis Medienos apdirbimas Viešbučiai, restoranai

Transporto paslaugos
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Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba; 

Medienos ruoša; 

Krovinių gabenimas keliais. 

Didžiausias įmonių skaičius (52) užsiima grūdais (išskyrus ryžius), ankštiniais augalais ir aliejinių 

augalų sėklomis. Tai atspindi žemės ūkį, labiausiai dominuojančia veiklą Talsų savvaldybėje. Be to, 

pramonė daugiausiai dėmesio skiria auginimui, sėjai, derliaus nuėmimui ir vėliau pardavimui. Didžiausia 

šio poskyrio įmonė Talsų savivaldybėje yra EŽVIDI, ūkis Strazdes seniunijoje (pagasta), kurio apyvarta 

viršija 1,5 mln. eurų  (praneša lursoft.lv duomenimis). 

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų statybų pramonės populiarumas rodo, kad vis dar domimasi galimybe 

gyventi ar atidaryti verslą tiesiai Talsų savivaldybėje. Tai reiškia, kad sukurta aplinka yra gana viliojanti, o 

tai yra pozityvu. Didžiausia įmonė pagal apyvartą Talsų savivaldybėje yra UAB „BauArt“, kurios apyvarta 

viršija 2 milijonus eurų. „BauArt“ tiesiogiai užsiima statybos darbų organizavimu, valdymu ir priežiūra 

(praneša lursoft.lv duomenimis). 

Miško kirtimas vyksta skirtingais būdais. Talsų savivaldybė naudoja turimus gamtos išteklius. Iš 

viso šioje veiklos srityje, kuri svarbi ne tik Talsų savivaldybėje, bet ir visai Latvijai, dirba 36 įmonės. Talsų 

savivaldybė tampa svarbiu Latvijos verslo tašku. Didžiausia įmonė pagal apyvartą 2017 m. Šioje srityje ir 

viena didžiausių Talsų savivaldybės įmonių yra UAB „KRAUZERS“, kurios apyvarta siekia daugiau nei 

16,8 mln. eurų, o ši įmonė specializuojasi miškų tvarkymasi. 

Didelis krovinių vežimo bendrovių skaičius atspindi geografinę Talsų savivaldybės vietą. Jį kerta 

vienas reikšmingiausių greitkelių Ryga - Ventspilis. Štai kodėl kelių kokybė savivaldybėje yra labai svarbi 

ir būtent, dėl to, labai dažnai vykdomi kelių darbai, kad prasta kelių kokybė nepadarytų didelių nuostolių 

Talsų savivaldybės verslui. Pagal apyvartą reikšmingiausia šio sektoriaus įmonė yra UAB „PŪKIS 2“, 

kurios apyvarta viršijo 1,5 mln. eurų.  

Ištyrus populiariausius pramonės pogrupius, galima daryti išvadą, kad iš esmės Talsų savivaldybė 

naudoja gamtos išteklius arba galimybes, kurias teikia geografinė padėtis. Tai atsispindi ne tik 4 didžiausi 

pramonės pogrupiai, bet ir apskrita geografinė padėtis.  
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2. Saldus verslo aplinka 

 
Paveikslėlis Nr. 22. Saldus logotipo vaizdas 

 

Saldus savivaldybė yra pietvakarinėje Latvijos dalyje. Pietuose ribojasi su Lietuvos Respublika, 

vakaruose - Vainode ir Skrundos savivaldybėmis, šiaurėje - Kuldigos ir Kandavos savivaldybėmis, šiaurės 

rytuose - Brocenų savivaldybe, rytuose - Brocenų ir Auces savivaldybėmis. Verslo aplinka yra neatsiejama 

rinkos ekonomikos dalis. Saldus miestui ir savivaldybei, taip pat bet kurios kitos savivaldybės verslo 

kūrėjams ir vartotojams svarbu žinoti apie savo vietą tam tikroje verslo aplinkoje. Kaip ją paveikti tokiu 

būdu, kad sumažėtų trūkumai, būtų patrauklesni suinteresuotiesiems subjektams ir būtų konkurencingi 

esamiems, be to ir potencialiems konkurentams. Verslo aplinkos kokybė yra viena iš būtinų Latvijos 

ekonomikos konkurencingos plėtros sąlygų - kuo geresnes sąlygas valstybė gali sudaryti verslininkams, tuo 

daugiau investicijų galima tikėtis į šalies ekonomiką, o tai savo ruožtu reiškia naujų darbo vietų kūrimą ir 

gerovę. 

Saldus savivaldybė sudaro 16 teritorinių vienetų - 15 seniūnijų (pagasta) ir Saldus miestas, kuris yra 

vienas iš trijų Kuržemės planavimo savivaldybės regioninės plėtros centrų. Didžiąją Saldus savivaldybės 

dalį užima kaimo vietovės ir tipinė žemės ūkio paskirties žemė (43%), o visos savivaldybės užstatytas plotas 

užima 7%. Taigi, Saldus savivaldybei būdinga kaimo aplinka su mažais kaimais ir vienu savitu miesto centru 

- Saldus miestu ir jo aglomeracija. 2017 m., gyventojų skaičius yra 23005. Plotas 1682 km2, gyventojų tankis 

14/km. 

Nepaisant 2008 – 2010 m., ekonominės krizės, kuri rimtai paveikė savivaldybėje veikiančias žemės 

ūkio, miškininkystės ir gamybos įmones. Ekonominė veikla Saldaus miesto ir savivaldybės verslo aplinkoje 

toliau vystėsi gana sėkmingai. Tai rodo padidėjęs verslininkų skaičius ir verslumo augimas visoje 

savivaldybėje nuo 2007 iki 2016 metų.  



37 
 

Saldus savivaldybę sudaro 15 geografiškai gretimų seniūnijų (pagasta) ir Saldus miestas. 

Savivaldybę vienija: 

Ežerės seniūnija (pagasta); 

Jaunauce seniūnija (pagasta); 

Jaunlutrinu seniūnija (pagasta); 

Kuršių seniūnija (pagasta); 

Lutrinu seniūnija (pagasta); 

Nigrande seniūnija (pagasta); 

Novadnieku seniūnija (pagasta); 

Pampalių seniūnija (pagasta); 

Rubos seniūnija (pagasta); 

Saldus seniūnija (pagasta); 

Škėde seniūnija (pagasta); 

Vadakste seniūnija (pagasta); 

Zanos seniūnija (pagasta); 

Žirnių seniūnija (pagasta); 

Zvarde seniūnija (pagasta); 

Saldus miestas.  

Bendras savivaldybės plotas yra 1683,3 km2, o 2019 m. Sausio 1 d. savivaldybės teritorijoje gyveno 

22 tūkst. gyventojų (Centrinio statistikos biuro duomenys). Saldus savivaldybėje dauguma gyventojų pagal 

tautybę yra latviai. 

Savivaldybės centras yra lengvai pasiekiamas iš sostinės Rygos bei didžiausių Kuržemės regiono 

miestų Liepojos ir Ventspilio - savivaldybę kerta magistralinis valstybinis kelias Ryga - Liepoja (A9). 

Atstumas iki Rygos yra 120 km, iki Liepojos - 100 km, iki Ventspilio - 108 km. Ryšius su kitais Kuržemės 

savivaldybės plėtros centrais ir savivaldybės vidinės teritorijos jungtis užtikrina 500 km valstybinių 

regioninių ir vietinių kelių bei savivaldybių keliai. 

Saldus turi gerą aplinkos kokybę - saugomi natūralūs kraštovaizdžiai su žemės ūkio naudmenomis 

ir miškais, kurie užtikrina gerą oro kokybę ir biologinę įvairovę. Be to, Saldus yra vienas žaliausių Latvijos 

miestų, turintis parkų, aikščių ir sodrios žalumos. Tačiau, atokiausiuose savivaldybėse buvo išsaugotos 

palyginti nepaliestos gamtinės teritorijos ir įvairi kaimo aplinka. Savivaldybės teritorijoje yra 7 „NATURA 

2000“ teritorijos, iš kurių didžiausias yra gamtos parkas „Zvarde miškas“. 
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2.1 Verslo apžvalga Saldus savivaldybėje 

Įmonių skaičius, dinamika ir demografija yra vienas iš tiesioginių verslo aplinkos rodiklių ir parodo 

verslumo plėtrą tam tikroje srityje. 

Statistika rodo, kad ekonomiškai aktyvių įmonių skaičius rinkos sektoriuje, Saldus savivaldybėje 

1000 gyventojų pamažu didėjo ir 2016 m., pasiekė 98 įmones. O tai yra daugiau nei šalies vidurkis. (Žr. 23 

paveikslą). 

 
Paveikslėlis Nr. 23. Ekonomiškai aktyvios rinkos sektoriaus įmonės Saldus savivaldybėje 1000 

gyventojų. (CSB, 2018 m.) 

 

Išimtis yra laikotarpis nuo 2007 iki 2010 metų, Kai įmonių skaičius nepadidėjo, ir kaip veiksnį 

galima paminėti ekonominę krizę, kuri turėjo didelę įtaką ekonominei veiklai, tačiau netrukdė tolesnei jos 

plėtrai. Naujausia informacija rodo, kad įmonių skaičius 1000 gyventojų auga.  

 
Metai Mikro (0-9) Mažas (10-49) Antrinis (50-249) Didelis (250+) 

2007 2267 147 35 - 

2008 2208 138 31 - 

2009 1803 108 24 - 

2010 1824 108 18 - 

2011 1879 105 20 1 

2012 1909 115 20 2 

2013 1950 109 17 - 
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Metai Mikro (0-9) Mažas (10-49) Antrinis (50-249) Didelis (250+) 

2014 1996 106 20 - 

2015 2066 104 19 - 

2016 2179 97 17 1 

Lentelė Nr. 5. Įmonių skaičius ir tipas Saldus savivaldybėje (Lursoft) 

 

Iš lentelės duomenų matyti, kad Saldus savivaldybėje ir mieste pagal darbuotojų skaičių dominuoja 

labai mažos įmonės. (žr. 5 lentelę). Laikui bėgant mažėja mažų ir vidutinių įmonių skaičius. Tačiau, labai 

daug mikroįmonių, kurios netrukus pasieks 2007 m. skaičių. Didelių įmonių grupių skaičius 2007–2016 

metai, buvo ne daugiau kaip 2. 

Statistika rodo, kad nuo 2007 iki 2017 metų naujų įmonių skaičius ir likvidavimas padidėjo ir 

sumažėjo. (Žr. 24 paveikslą). 

 

 
Paveikslėlis Nr. 24. Įmonių įregistravimo ir likvidavimo dinamika Saldus savivaldybėje (Lursoft 

Statistics, 2018) 
 

Iki 2013 m., naujų įmonių skaičius buvo didesnis nei uždarymų įmonių. Daugiausia naujų verslų 

buvo sukurta 2007 metais, tai yra 131 įmonė. Nors verslo uždarymo atvejų tendencija mažėjo iki 2012 m., 

tačiau sparčiai padidėjo  2015 m., kur pasiekė  net 144 įmonių likvidavimą. Taigi, duomenys rodo, kad 

pastaraisiais metais uždarytų įmonių skaičius yra žymiai didesnis, nei besikuriančių įmonių skaičius. 
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Tyrimo autorių teigimu, įmonių skaičius bėgant laikui pasikeitė dėl įvairių veiksnių. Be to, didžiausią 

įtaką įmonių skaičiui turėjo krizė ir įvairūs Saldus miesto ir savivaldybės plėtros etapai. Įmonių skaičiaus 

padidėjimas yra teigiamas rodiklis. Tačiau skaičius priklauso nuo visos populiacijos. Todėl viena iš galimų 

įmonių skaičiaus padidėjimo priežasčių 1000 gyventojų yra gyventojų skaičiaus mažėjimas. Nors 

besikuriančių įmonių skaičius yra nestabilus, tačiau, likviduotų įmonių skaičius mažėja, o tai yra teigiamas 

rodiklis. Didžiausias darbuotojų skaičius pasireiškia mikroįmonėse. 

Šiuo atžvilgiu Saldus savivaldybės verslo aplinkos, tenkančios 1000 gyventojų, funkciniai rodikliai, 

įmonių įvairovė ir kiti rodikliai, yra geresni (Saldus savivaldybėje 98 iš 1000), nei kai kuriose kaimyninėse 

savivaldybėse, ir kitur Kuržemės regione bei Latvijoje apskritai, pavyzdžiui, Brocēnų savivaldybėje 1000 

gyventojų teko 84 ekonomiškai aktyvios įmonės. 

Žvelgiant į teritoriją atskirai, didžiausias įmonių skaičius yra Salduje, apie 98 iš 1000 veikiančių 

įmonių (pagal ZL.lv). Tačiau mažiausia - 50 įmonių Pampalu seniūnijoje (pagasta), 65 įmonės Zvarde 

seniūnijoje (pagasta) ir 69 įmonės Jaunauce seniūnijoje (pagasta) (Lursoft.lv adresų katalogas, 2018). 

2.1.1 Gamtinių išteklių prieinamumo Saldus savivaldybės verslo aplinkoje įvertinimas  

Absoliučių gamtos išteklių, esančių Saldus savivaldybės verslo aplinkoje, rodiklių reitingas 

neatitinka seniūnijų ir miestų pasiskirstymo pagal bendrą plotą. Pirmąją vietą bendroje reitingo vietoje 

išlaiko didžiausia savivaldybės Zirnių seniūnija (pagasta), antrą vietą užima Kuršio seniūnija (pagasta), kuri 

yra tik trečia pagal bendrą plotą. Tolesnių vietų pasiskirstymo skirtumas didėja - Jaunlutrinu seniūnija 

(pagasta) yra trečioje reitingo vietoje. Tačiau, teritorijos reitinge yra tik 5 vietoje, o 4 vietoje yra Zvarde 

seniūnija (pagasta), kuri yra antra pagal plotą savivaldybėje. Niekas negali abejoti, kad paskutinė vieta šiame 

reitinge yra su mažiausiais vienetais - Saldus miestas ir Saldus savivaldybė. Be to, Škėdes seniūnija 

(pagasta), užimanti 10 vietą pagal teritoriją, absoliučiame reitinge užima 8 vietą. Tyrimo rezultatai rodo, kad 

Saldus savivaldybės verslo aplinkoje esančių išteklių absoliutus paskirstymas tarp seniūnijų yra didesnis, ir 

tai turi įtakos reitingo rezultatui. Gamtinių išteklių prieinamumą apibūdinančių kiekybinių ir palyginamųjų 

rodiklių reitingo rezultatai apibendrinti ir įtraukti į 6 lentelę. 

 
Teritoriniai vienetai Plotas (ha) Vieta  
Ežerės seniunija (pagasta), 70.3 10 
Jaunauce seniunija (pagasta), 60.2 13 
Jaunlutrinu seniunija (pagasta), 102.6 3 
Kuršių seniunija (pagasta), 106.5 2 
Lutrinu seniunija (pagasta), 71.8 11 
Nigrande seniunija (pagasta), 79.0 5 
Novadnieku seniunija (pagasta), 80.2 8 
Pampalu seniunija (pagasta), 73.7 7 
Rubos seniunija (pagasta), 66.1 12 
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Saldus seniunija (pagasta), 44.1 16 
Škėde seniunija (pagasta), 84.4 6 
Vadakste seniunija (pagasta), 46.4 14 
Zanos seniunija (pagasta), 78.8 9 
Žirnių seniunija (pagasta) 113.1 1 
Zvardės seniunija (pagasta) 97.5 4 
Saldus miestas. 8.7 16 

Lentelė Nr. 6. Gamtinių išteklių prieinamumas Saldus savivaldybėje  

 

Gamtos išteklių prieinamumo Saldus savivaldybės verslo aplinkoje rodiklių reitingas rodo, kad 

bendras teritorinių vienetų plotas paprastai išlaiko savo dominuojantį vaidmenį ištekliuose. 

2.1.2 Įmonės pagal sektorius Saldus mieste ir savivaldybėje 

Pramonė, statyba, žemės ūkis ir miškininkystė sudaro 43,9% Saldus ekonominės struktūros, o 

paslaugų sektoriai (prekyba, transportas, finansinis tarpininkavimas, viešbučiai ir restoranai) sudaro 56,1% 

visos ekonominės struktūros. Duomenys rodo, kad savivaldybėje vis dar yra nepakankamai išvystytas 

gamybos sektorius. Didžiausios pramonės įmonės daugiausia įsikūrusios Saldus savivaldybėje. Saldus 

mieste yra savivaldybės valdžios institucijų skyriai ir kelios paslaugų įmonės - didelis bankų tinklas, 

parduotuvės, buitinės paslaugos, maitinimo tinklas, vaistinės ir kt. (Saldus savivaldybė, 2017 m.) 

Įmonių skaičius savivaldybėje nuolat auga. Pastebima tendencija, kad komercinės teritorijos yra 

Salduvos ir Novadnieku seniūnijose (pagasta). Antroji gamybos vieta yra Saldus savivaldybės pietvakarinėje 

dalyje prie Lietuvos sienos Nigrande, Zana, Ezera, Kursiši ir Pampali seniūnijose (pagasta). Dauguma 

įmonių yra Nigrande seniūnijoje (pagasta), kur daugiausia užsiima medienos apdirbimu ir žemės ūkiu - 

grūdų ir pieno auginimu bei galvijų auginimu. Kuršių seniūnija (pagasta) labiau užsiima medienos 

apdirbimu. Pampalių seniūnijoje (pagasta) yra didžiausia Saldus savivaldybės žemės ūkio įmonė, užsiimanti 

pieno, grūdų ir galvijų veisimu. Kitos Saldus savivaldybės seniūnijos (pagasta) daugiausia užsiimama žemės 

ūkiu ar medienos apdirbimu. Paslaugų kompanijų praktiškai nėra, nes palyginti nedidelė gyventojų 

koncentracija. (Saldus savivaldybė, 2017 m.) 

Tyrimo autoriai tęsia savo tyrimą, nagrinėdami verslo sektoriaus suskirstymą, norėdami išsiaiškinti 

kurie verslo sektoriai yra populiariausi Saldus mieste ir savivaldybėje. 

Remiantis tyrimo anksčiau gauta informacija, autoriai apžvelgia aktyvių įmonių pasiskirstymą 

Saldus savivaldybėje 2014 - 2016 metų. Įmonių suskirstymas priklauso nuo Saldus savivaldybės verslo 

aplinkos ir ekonominės veiklos įtakojančių veiksnių. Lentelėje jie suskirstyti pagal dydį, darbuotojų skaičių 

ir ekonominę veiklą. 
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Pramonė 2014 
 

Mikro Maža Vidutinė Didelė Bendrai 
(A) Žemės ūkis, miškininkystė ir 
žuvininkystė 

734 19 5 - 758 

(C) Gamyba 87 26 10 - 123 
(F) Statyba 68 12 1 - 81 
(J) Informacijos ir ryšių paslaugos 19 2 - - 21 
(K) finansinė ir draudimo veikla 10 - - - 10 
L) Nekilnojamojo turto veikla 91 1 1 - 93 
(M) Profesinės, mokslinės ir 
techninės paslaugos 

129 - - - 129 

(N) Administracinė ir 
aptarnavimo veikla 

46 3 - - 49 

(R) menai, pramogos ir poilsis 30 - - - 30 
(S) Kitos paslaugos 213 - - - 213 
Pramonė 2015  

Mikro Maža Vidutinė Didelė Bendrai Augimas 
procentais(%) 

(A) Žemės ūkis, miškininkystė ir 
žuvininkystė 

756 18 5 - 779 2,8 

(C) Gamyba 86 27 10 - 123 0,0 
(F) Statyba 92 14 1 - 107 32,1 
(J) Informacijos ir ryšių paslaugos 20 2 - - 22 4,8 
(K) finansinė ir draudimo veikla 13 - - - 13 30,0 
L) Nekilnojamojo turto veikla 140 2 1 - 143 53,8 
(M) Profesinės, mokslinės ir 
techninės paslaugos 

152 - - - 152 17,8 

(N) Administracinė ir 
aptarnavimo veikla 

51 1 - - 52 6,1 

(R) menai, pramogos ir poilsis 46 - - - 46 53,3 
(S) Kitos paslaugos 247 - - - 247 16,0 
Pramonė 2016  

Mikro Maža Vidutinė Didelė Bendrai Augimas 
procentais(%) 

(A) Žemės ūkis, miškininkystė ir 
žuvininkystė 

767 20 5 - 792 1,7 

(C) Gamyba 95 27 8 - 130 5,7 
(F) Statyba 140 11 2 - 153 43,0 
(J) Informacijos ir ryšių paslaugos 25 1 - - 26 18,2 
(K) finansinė ir draudimo veikla 19 - - - 19 46,2 
L) Nekilnojamojo turto veikla 142 2 1 - 145 1,4 
(M) Profesinės, mokslinės ir 
techninės paslaugos 

150 - - - 150 -1,3 

(N) Administracinė ir 
aptarnavimo veikla 

68 1 - - 69 32,7 

(R) menai, pramogos ir poilsis - 44 - - 44 -4,3 
(S) Kitos paslaugos - 267 - - 267 8,1 

Lentelė Nr. 7. Ekonomiškai aktyvios rinkos sektoriaus įmonės Saldus savivaldybėje pagal įmonių grupes, 
pagal darbuotojų skaičių ir pagrindines veiklos rūšis (NACE 2 red.) (CSB, 2018 metai) 
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Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami sektoriai, kuriuose įmonių skaičius smarkiai išaugo nuo 2009 

iki 2016 metų. Tyrimo autoriai ištyrė šių sektorių įmonių skaičiaus pasiskirstymą pagal dydžio grupes ir 

procentinį padidėjimą 2014 - 2016 m. Labiausiai 2014, 2015 metais padidėjo „L“ nekilnojamojo turto grupė, 

kurioje tais metais augimas buvo 53,8 proc. Be to, bendras augimas buvo „F“ statybų grupėje, 2015 metais 

pakilo 32,1 proc., o 2016 metais 43%. Taip pat, augimas  ,,K” finansų ir draudimo grupėje, 2015 metais 

pakilo 30,0%. O ,,R” menų, pramogų ir laisvalaikio grupė 2015 metais pakilo 53,3%. Tačiau, 2016 metais 

įmonių skaičius sumažėjo 4,3%. 

Anot autorių, stabiliausios pramonės šakos Saldus mieste ir savivaldybėje yra statybų ir 

nekilnojamojo turto veikla, nes šių sektorių įmonių skaičius kasmet didėja. Tačiau, nestabiliausios yra meno, 

pramogų ir poilsio bei profesionalių, mokslo ir techninių paslaugų sektoriai, nes išryškėja neigiamas 

procentinis padidėjimas. 

Norėdami patekti į pagrindinius pramonės pogrupius, autoriai nusprendė pažvelgti į pramonės šakas, 

turinčias daugiausiai įmonių metiniuose duomenyse (žr. 8 lentelę). Kaip ir aptarta ankstesniame skyriuje, 

daugumoje įmonių dominuoja žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė, apdirbamoji gamyba, didmeninė ir 

mažmeninė prekyba bei įvairios paslaugos. 

 
Pramonė 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(A) Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 
A01 Augalininkystė ir gyvulininkystė, 
medžioklė ir susijusi aptarnavimo veikla 

700 750 750 717 665 629 636 595 

A02 Miškininkystė ir medienos ruoša 132 114 114 113 112 127 141 196 
A03 Žuvininkystė 2 2 2 3 2 2 2 1 
(C) Gamyba 
C10 Maisto produktų gamyba 10 14 9 10 13 14 17 18 
C11 Gėrimų gamyba - - 1 1 1 1 1 1 
C13 Tekstilės gaminių gamyba 17 15 13 14 16 15 9 10 
C14 Drabužių gamyba 7 6 5 11 9 9 9 11 
C16 Medienos, medienos ir kamštienos 
gaminių, išskyrus baldus, gamyba; 
dirbinių iš šiaudų ir pynimo medžiagų 
gamyba 

30 31 33 33 35 36 33 36 

C17 Popieriaus ir popieriaus gaminių 
gamyba 

1 1 1 1 1 1 1 1 

C20 Chemikalų ir chemijos produktų 
gamyba 

- - - 1 1 2 2 3 

C22 Gumos ir plastiko gaminių gamyba 2 2 3 3 1 1 2 2 
C23 Kitų nemetalo mineralinių produktų 
gamyba 

10 6 7 7 6 6 8 7 

C24 Pagrindinių metalų gamyba - - - 1 1 1 1 1 
C25 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir 
įrenginius, gamyba 

8 12 14 15 15 17 16 16 

C27 Elektros įrangos gamyba - - - - 1 1 1 1 
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Pramonė 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
C28 niekur kitur nepriskirtų mašinų ir 
įrangos gamyba 

4 4 3 4 4 5 5 4 

Variklinių transporto priemonių, 
priekabų ir puspriekabių gamyba 

1 - 1 1 1 2 3 4 

C30 Kitos transporto įrangos gamyba 1 1 1 1 0 0 0 0 
C31 Baldų gamyba 4 2 2 3 4 4 4 4 
C32 Kita gamyba 3 3 4 3 2 2 3 2 
C33 Mašinų ir įrangos taisymas ir 
montavimas 

2 2 2 5 6 6 8 8 

(F) Statyba 
F41 Pastatų statyba 39 35 40 28 37 41 59 85 
F42 Civilinė inžinerija 4 8 7 9 7 8 6 10 
F43 Specializuota statybos veikla 45 36 40 38 33 32 42 58 
(G) didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 
G45 variklinių transporto priemonių ir 
motociklų didmeninė prekyba, 
mažmeninė prekyba ir remontas 

50 46 48 46 53 56 55 59 

G46 didmeninė prekyba, išskyrus 
variklinių transporto priemonių ir 
motociklų prekybą 

37 39 34 38 39 36 34 33 

G47 Mažmeninė prekyba, išskyrus 
variklinių transporto priemonių ir 
motociklų prekybą 

181 181 185 189 187 179 174 184 

L) Nekilnojamojo turto veikla 
L68 Nekilnojamojo turto veikla 92 87 88 90 100 93 143 145 
(M) Profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos 
M69 Teisinės ir apskaitos paslaugos 44 38 53 59 58 62 73 71 
M70 Pagrindinių buveinių veikla; Verslo 
ir vadybos konsultacijos 

3 1 1 1 0 3 7 6 

M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; 
techniniai tyrimai ir analizė 

12 10 9 12 16 15 18 19 

M72 Mokslinis tiriamasis darbas 1 2 2 2 2 2 2 2 
M73 Reklamos ir rinkos tyrimų paslaugos 7 8 10 9 10 9 9 9 
M74 Kita profesinė, mokslinė ir techninė 
veikla 

8 12 18 25 18 22 27 26 

M75 Veterinarijos paslaugos 23 20 18 17 19 16 16 17 
(S) Kitos paslaugos 
S94 Narystės organizacijų veikla - - - - - - 7 10 
S95 Kompiuterių, asmeninių ir namų ūkio 
reikmenų taisymas 

9 11 11 9 10 11 10 8 

S96 Kita asmeninių paslaugų veikla 166 160 163 168 184 202 230 249 

Lentelė Nr. 8. Ekonomiškai aktyvios rinkos sektoriaus įmonės Saldus savivaldybėje pagal 

pagrindines veiklos rūšis (NACE 2 red.) (CSB, 2017) 
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2.1.3 Transporto koridoriai, komunalinės paslaugos ir magistraliniai tinklai Saldus savivaldybėje 

Ilgalaikiam Saldus savivaldybės vystymuisi didelę reikšmę turi geografinė padėtis, savivaldybės 

pasiekiamumas iš didžiųjų regioninių miestų bei pačios Rygos. Taip pat, galimos savivaldybės 

bendradarbiavimo erdvės kryptys. Atstumas nuo Saldus iki artimiausių pagrindinių ekonominių centrų: 

Ryga 119 km., Jelgava 82 km., Liepoja 98 km., Ventspilis 111 km., Mažeikiai 45 km., Šiauliai 126 km. 

Bendras valstybinių kelių ilgis Saldus savivaldybėje yra apie 500 km, iš jų valstybinio pagrindinio kelio A9 

yra 26,9 km. 1 valstybinės klasės kelias yra 137,8 km, 2 valstybinės klasės kelias yra 334,1 km (žr. 5.1.4-2 

lentelė). Saldus savivaldybę kerta valstybinis pagrindinis kelias Ryga - Liepoja (A9). Taip pat, penki 1-os 

klasės greitkeliai ir keli 2-os klasės greitkeliai.9 

Geriausias Saldus savivaldybės pasiekiamumas yra iš Rygos ir Liepojos. Šie miestai turi daugiausia 

reisų iš Saldus. Savivaldybės teritorijose geriausias pasiekiamumas pagal reisų skaičių yra Saldus - Ezere, 

Saldus - Žirniai (Skrunda), Saldus - Lutrini. Broceni pasiekiamumas taip pat, labai geras, o Broceni 

savivaldybė kartu su Saldus savivaldybe laikoma viena funkcine erdve. 

Saldus savivaldybę kerta dvi geležinkelio linijos: Glūda - Renge (toliau iki Mažeikių) ir Glūda - 

Liepoja. Keleiviniai traukiniai Rygos - Liepojos geležinkelio linijoje sustoja tik Saldus mieste. Geležinkelio 

linija veža ir keleivius, ir krovinius. Keleivių pervežimai yra reti, nes traukinys iš Rygos per Saldus į Liepoją 

važiuoja tik penktadienio vakarais, o iš Liepojos per Saldus į Rygą traukinys važiuoja tik sekmadienio 

vakarais. Svarbu plėtoti nusistovėjusius funkcinius ryšius su kaimyninėmis savivaldybės teritorijomis, 

užtikrinant jų kokybišką prieinamumą. Saldus savivaldybė turi funkcinių ryšių su svarbiais kaimyninių 

savivaldybių centrais - Broceni, Skrunda, Vainode, Auce bei keturiais nacionaliniais plėtros centrais - Ryga, 

Jelgava, Liepoja ir Ventspilis. 

Ilgainiui Saldus savivaldybės plėtrai būtina užtikrinti vidinį ir išorinį savivaldybės pasiekiamumą 

plėtojant: 

• Geležinkelio linijas Glūda - Liepoja ir Glūda – Mažeikiai. Ilgainiui gerinant jų techninius 

parametrus plėtojant krovininį transportą bei sukuriant prielaidas greitam keleivių srauto 

tikslų pasiekiamumui; 

• Ventspilio - Kuldigos - Saldus - Mažeikių - greitkelio P 108 patobulinimai Saldus 

savivaldybės teritorijoje; 

• Saldus žiedinio kelio rekonstravimas greitkelio A9 atkarpoje bei naujos Saldus pietvakarinio 

aplinkkelio atkarpos statyba; 

 
9 - Kuržemės planavimo regiono teritorinis planavimas 2006 - 2026 metų 



46 
 

• P96 ir P106 greitkelių ruožo Auce - Ezere - Grobina rekonstravimas ir Ezere bei miesto tiltų 

sutvarkymas. 

2.1.4 Apibendrintos verslo aplinkos sektoriaus grupės Saldus savivaldybėje 

Siekdami efektyviau išanalizuoti Saldus savivaldybės įmonių padalinius, autoriai nusprendė 

apžvelgti sferas, kuriose yra daugiau nei 80 įmonių, atsižvelgiant į vidutinį metinį įmonių skaičių, nes norima 

efektyviau išanalizuoti pateiktą informaciją apie įmonių skaičių skirtinguose ekonominės veiklos 

sektoriuose. 

• Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje daugiausiai įmonių sudaro A01 

augalininkystės ir gyvulininkystės, medžioklės ir susijusių paslaugų veikla, mažiausia - A03 

žuvininkystė. 

• Didžiausias gamybos subsektorius yra C16 Medienos, medienos ir kamštienos gaminių, 

išskyrus baldus bei dirbinių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba. 

• ,,F” statybos sektoriuje mažiausias subsektorius yra F42 civilinė inžinerija, didžiausias - F41 

pastatų statyba. 

• ,,G” didmeninė ir mažmeninė prekyba, tai automobilių ir motociklų remonto sektoriuje 

didžiausias subsektorius yra G47 mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto 

priemonių ir motociklų prekybą. O mažiausias - G46 didmeninė prekyba, išskyrus variklinių 

transporto priemonių ir motociklų prekybą. 

• ,,M” profesinių, mokslinių ir techninių paslaugų sektoriuje didžiausias subsektorius yra M69 

teisinės ir apskaitos paslaugos, o mažiausias - M72 mokslinio tiriamojo darbo. 

• ,,S” didžiausias kitų paslaugų veiklos subsektorius yra S96, kita asmeninių paslaugų veikla, 

o mažiausias yra niekur kitur nepriskirtas S94, narystės organizacijų veikla. 

Remiantis lentelės duomenimis, dauguma įmonių veikia žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės 

sritimis. Augimas buvo stebimas gamybos ir kitų paslaugų sektoriuose. Profesinių, mokslo ir techninių 

paslaugų sektoriai buvo ne tokie sėkmingi. Subsektoriai, kuriuose per metus yra daugiausiai įmonių, yra 

augalininkystės ir gyvulininkystės, medžioklės ir susijusių paslaugų veikla. Taip pat, miškininkystė ir 

medienos ruoša, mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą bei kita 

asmeninių paslaugų veikla. 

2.2 Su verslo aplinka Saldus savivaldybėje susijusių dokumentų analizė 

Kalbant apie verslo aplinką, yra Saldus savivaldybės plėtros strategija ir planavimo dokumentai, 

apibūdinantys Saldus miesto ir savivaldybės viziją, ilgalaikius savivaldybės plėtros strateginius tikslus ir 
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prioritetus, vykdoma veiklą bei priemones. Dokumentuose dominuoja esamos situacijos analizė, nustatytos 

plėtros tendencijos ir galimų ateities krypčių formulavimas. Kaip teigiama dokumente „Saldus savivaldybės 

plėtros programa 2013 - 2020“ ir dokumente „Saldus savivaldybės darnaus vystymosi strategija 2013–

2038“, vizija yra sukurti naujas, išvystytas, modernias, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu konkurencingas 

įmones, kurios palaikys vietos ekonomika ir užtikrins saugią, modernią, konkurencingą verslo aplinką ir 

darbo vietas savivaldybės piliečiams. (ESF, 2012). 

Saldus savivaldybės plėtros programa 2013–2020 m., buvo sukurta įgyvendinant Saldus 

savivaldybės Europos socialinio fondo projektą „Saldus savivaldybės plėtros planavimo galimybių 

didinimas“ (sutartis Nr.1DP / 1.5.3.2.0 / 10 / APIA / VRAA / 024/024), kuriuo siekiama skatinti 

subalansuotą ir tvarią Saldus savivaldybės plėtrą, nustatant vidutinės trukmės plėtros prioritetus bei 

suderintų, subalansuotų veiksmų rinkinį, užtikrinantį racionalų finansinių išteklių naudojimą ir jų sutelkimą 

siekiant nustatytų plėtros tikslų. Saldus savivaldybės plėtros programos tikslas - užtikrinti konkurencingą ir 

tvarų Saldus savivaldybės vystymąsi. Taigi, savivaldybės septynerių metų plėtros veikla orientuota į 

suderintą ir subalansuotą veiksmų rinkinį, kuris užtikrins racionalų finansinių išteklių panaudojimą 

iškeltiems tikslams pasiekti. Saldus savivaldybės plėtros strategija susideda iš trijų dalių:  

Esamos situacijos aprašymas ir analizė pateikia išsamią informaciją apie vykstančius socialinius ir 

ekonominius procesus savivaldybėje. Identifikuojami ištekliai ir privalumai, skirti savivaldybės plėtrai, ir 

nurodomos problemos, kurias reikėtų pašalinti.  

Strateginėje dalyje apibrėžta savivaldybės vizija, strateginiai tikslai, prioritetai ir veiklos kryptys. 

Apygardos plėtros vizija nustatoma vidutinės trukmės laikotarpiui (septyneriems metams);  

Veiksmų ir investicijų plane išdėstyti konkretūs veiksmai, kaip įvairiais projektais pasiekti 

savivaldybės plėtros viziją. Investicijų plane yra savivaldybės projektai. Investicijų planas buvo kuriamas 

septynerių metų laikotarpiui, apibrėžiant poreikį jį kasmet atnaujinti, taip užtikrinant plėtros programos 

gyvybingumą, atsižvelgiant į kintančias ekonomines sąlygas. 

Ryšium su verslo aplinka, Saldus savivaldybės plėtros ilgalaikio planavimo dokumente „Saldus 

savivaldybės darnaus vystymosi strategija 2013–2038“ yra informacijos, kad planuojama tobulinti 

infrastruktūrą, komunalines paslaugas. Remti esamą ir naują verslą, tyrimų centrų įkūrimą, perspektyvių 

ūkio sektorių ir verslo krypčių plėtrą savivaldybėje. Kaimo teritorijų plėtros skatinimą ir švietimo įstaigų 

bendradarbiavimą su verslininkais. Prieinamumo užtikrinimą plėtojant logistiką, transporto infrastruktūrą ir 

kt. veiklos renginius. (ESF, 2013). Darnaus vystymosi strategija yra pagrindas kryptingai planuoti Saldus 

savivaldybės plėtros programos prioritetus, veiksmus ir investicijas. Taip pat, rengti teritorijų planą. Saldus 

savivaldybės darnaus vystymosi strategija buvo parengta vadovaujantis VARAM (Valstybinės regioninės 

administracijos veikla) parengtomis metodinėmis rekomendacijomis. Dominuojančios pramonės šakos 



48 
 

Saldus savivaldybėje: produktų gamyba ir perdirbimas, maisto gamyba, vaisių auginimas, kailinių žvėrelių 

auginimas, statyba, metalinių gaminių gamyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas, pramoninės gamyba, 

prekyba, IT paslaugos. Ši 2038 m., vizijos plėtros strategija teigia, kad pagrindinės savivaldybės vertybės 

yra aktyvūs ir išsilavinę žmonės, palanki geografinė padėtis, verslo aplinka, gamtinės ir kultūrinės vertybės. 

Taip pat, tvarkinga verslo aplinka. Būtent saugiose savivaldybėse kuriasi naujos ir plėtojamos modernios 

įmonės, konkurencingos nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje, kurios palaiko vietos ekonomiką ir suteikia 

darbo vietų savivaldybės gyventojams. 

Dokumente „Saldus miesto integruotos plėtros programa 2008–2015 metų“ pateikiama informacija 

apie vidutinės trukmės tikslą - sukurti gyvą verslo aplinką, suteikti Saldus miesto ir savivaldybės 

gyventojams stabilias darbo vietas vietinėse įmonėse, išlaikyti žemą nedarbą, suteikti šiuolaikišką profesinį 

išsilavinimą, susietas su darbo rinkos poreikiais, jog Saldus miestas taptų svarbiu verslo idėjų centru 

Kuržemės savivaldybėje, kur formuojamos konferencijos, yra keičiamasi patirtimi verslo švietime, kuriamos 

naujos įmonės, susitinkama su Lietuvos ir Latvijos verslininkais, pristatomos ir diegiamos naujos 

ekologiškos technologijos.10 

Siekdama toliau skatinti ekonominę veiklą, savivaldybė iškėlė uždavinį tęsti paramos ir 

bendradarbiavimo veiklą su savivaldybės verslininkais bei imtasi priemonių verslo rėmimo infrastruktūrai 

ir apleistoms teritorijoms tobulinti, pritraukiant ES finansavimą. Dokumentu „Saldus savivaldybės 2013 - 

2020 metų plėtros programa“ nustatytas tikslas sutelkti dėmesį į verslo aplinkos ir kaimo vietovių gerinimą 

ir plėtrą, sutvarkyti ir saugoti komercinei veiklai numatytas teritorijas, užtikrinti informacijos apie verslo 

plėtros galimybes, pardavimo rinkos cirkuliaciją bei vietos gamtos išteklių naudojimą. Verslui pagrįstos 

gamybos plėtra, kaimo verslumo skatinimas, verslininkų ir jų inovatyvių idėjų palaikymas ir kt. (ESF, 2012). 

Saldus savivaldybės plėtros programa 2013–2020 metai yra išplėtotas Europos Saldus savivaldybės 

Socialinio fondo projektas „Saldus savivaldybės plėtros planavimo galimybių plėtojimas“ (sutartis Nr.1DP 

/ 1.5.3.2.0 / 10 / APIA / VRAA / 024/024), kuriuo siekiama skatinti subalansuotą ir tvarų Saldus 

savivaldybės vystymąsi, nustatant vidutinės trukmės laikotarpį plėtros prioritetams. Taip pat, socialinio 

fondo projektas yra suderintas, subalansuotas veiksmų rinkinys, užtikrinantis racionalų finansinių išteklių 

naudojimą ir jų sutelkimą į siekiamus plėtros tikslus. Saldus savivaldybės plėtros programos tikslas - 

užtikrinti konkurencingą ir tvarų Saldus savivaldybės vystymąsi. Taigi, savivaldybės septynerių metų 

plėtros veikla orientuota į suderintą ir subalansuotą veiksmų rinkinį, kuris užtikrins racionalų finansinių 

išteklių panaudojimą iškeltiems tikslams pasiekti. Saldus savivaldybės plėtros strategija susideda iš trijų 

dalių: 

 
10 - Saldus miesto taryba, UAB „Grupa93“, 2008  
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 1. Esamos situacijos aprašymas ir analizė pateikia išsamią informaciją apie vykstančius socialinius 

ir ekonominius procesus savivaldybėje. Identifikuojami ištekliai ir privalumai, skirti savivaldybės plėtrai bei 

yra nurodomos problemos, kurias reikėtų pašalinti; 

2. Strateginėje dalyje apibrėžta savivaldybės vizija, strateginiai tikslai, prioritetai ir veiklos kryptys. 

Vietovės plėtros vizija nustatoma vidutinės trukmės laikotarpiui (septyneriems metams);  

3. Veiksmų ir investicijų plane išdėstyti konkretūs veiksmai, kaip įvairiais projektais pasiekti 

savivaldybės plėtros viziją. Investicijų plane yra savivaldybės projektai. Investicijų planas buvo kuriamas 

septynerių metų laikotarpiui, apibrėžiant poreikį jį kasmet atnaujinti, taip užtikrinant plėtros programos 

gyvybingumą atsižvelgiant į kintančias ekonomines sąlygas. Pabrėžiama tai, kad naujausiuose veiksmų ir 

investicijų plano dokumentuose nėra priemonių bei veiklos šiems tikslams pasiekti. 

Saldus ir Broceni savivaldybių vietos plėtros strategija 2014–2020 m., yra nuosekli ir papildanti 

Saldus ir Broceni savivaldybių plėtros planavimo dokumentus. Strategijoje išskiriami du veiksmai. Pirma, 

parama bendruomenių skatinamoms vietos ekonomikos kūrimo iniciatyvoms. Antra, parama bendruomenių 

skatinamoms vietinio potencialo plėtros iniciatyvoms. Pagal „Leader“ metodą ankstesniais programavimo 

laikotarpiais buvo padaryta reikšmingų investicijų, kurios iš esmės yra pagrindas tolesnei vietovės plėtrai. 

Vietos ekonomikos ir verslo įvairovės stiprinimas yra maksimalus ir produktyvus vietinių išteklių, turinčių 

didžiausią pridėtinę vertę, panaudojimas. Plėtoti naujų, integruotų paslaugų ir produktų tiekimą bei jų 

strateginį ir tvarų naudojimą. Vietinio potencialo, kaip natūralaus, fizinio, socialinio, žmogiškojo ir 

kultūrinio kapitalo stiprinimas - tai vietos žmonių gyvenimo sąlygų gerinimas ir tvaraus vystymosi principų 

užtikrinimas, užtikrinant lyčių lygybę ir jaunų žmonių įsitraukimą.  Savivaldybių bendradarbiavimo tikslai 

yra prisidėti prie darnaus socialinio ir ekonominio vystymosi, padaryti aplinką konkurencingesnę ir 

patrauklesnę gyventi, verslui ir turizmui, diegti naujoves, tiekti vietinius produktus, didinti pardavimus ir 

matomumą. Taip pat, užmegzti naują ir novatorišką bendradarbiavimą kultūros, sporto ir įvairios veiklos 

bei paslaugų srityse. 

2015–2020 metų Kuržemės planavimo regiono plėtros programa yra regioninio lygio vidutinės 

trukmės planavimo dokumentas, kuriame apibrėžti prioritetai, veiksmų kryptys ir priemonių rinkinys, 

Kuržemės regiono plėtrai ateinantiems 6 metams. Plėtros tendencijos grindžiamos dabartinės padėties 

Kuržemės regione analize ir yra vertinamos atsižvelgiant į demografinius, socialinius, ekonominius, miesto 

ir kaimo aspektus. Taip pat į aplinkos ir klimato pokyčių iššūkius. Strategijoje teigiama, kad regiono plėtros 

centrai yra Kuldiga, Talsi ir Saldus. Arčiausiai Kuržemės regione esantys užimtumo centrai yra ypač svarbūs 

Saldus ir Talsų savivaldybės gyventojams. Nors žvejyba yra natūrali pajūrio vietovių specializacija, Saldus 

savivaldybė taip pat specializuojasi plėtojant akvakultūros zonas. Vystymosi strategija numato visų rūšių 

bendradarbiavimo skatinimą, įskaitant ir tarptautinį bendradarbiavimą, klasterių ir kooperatyvų steigimą ir 
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plėtrą savivaldybėje bei tarpdisciplininį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys skiriamas 

glaudesnių ryšių tarp regionų centrų vystymui, specializacijai ekonomikos ir paslaugų sektoriuose. 

Tarpregioninis bendradarbiavimas siekia skatinti darbo jėgos judėjimą, siekiant didesnės ekonominės 

veiklos. 

 
 
 
 
Paramos rūšis 

Saldus 
savivaldybės 
plėtros 
strategija 2013-
2020 metams 

Saldus ir Broceni 
savivaldybės 
bendruomenės 
vadovaujama 
vietos plėtros 
strategija 2014–
2020 metams 

Kuržemės 
planavimo 
regiono plėtros 
programa 2015–
2020 metams 

Saldus 
savivaldybės 
darnaus 
vystymosi 
strategija 2013-
2038 metams 

Kabineto 
įsakymai dėl 
verslo aplinkos 
gerinimo 
priemonių 

Parama verslui  x    
Infrastruktūros 
sutvarkymas 

x  x x  

Teritorijos 
gerinimas 

x  x x  

Gerinti demografiją x   x  
Teisės aktai, 
mokesčių sistema 

    x 

Apleistų teritorijų 
pertvarkymas 

x  x x  

Lentelė Nr. 9. Saldus savivaldybės plėtros dokumentų palyginimo lentelė  

 

Analizuodami Saldus savivaldybės plėtros dokumentus, strategijas ir planus, autoriai daro išvadą, 

kad atkreipiamas dėmesys į strateginius savivaldybės darnaus vystymosi tikslus ir prioritetus, į kuriuos 

svarbu atsižvelgti, toliau tobulinant verslo aplinką bei skatinant verslumą. Apskritai, visos plėtros strategijos 

yra nukreiptos į geresnės erdvės žmonėms suteikimą, kuri apima visas struktūras: tiek kelių tiesimą, tiek 

organizuotą švietimo sistemą bei geresnę verslo aplinką. Žinoma, jei visi užsibrėžti tikslai ir uždaviniai bus 

pasiekti, Saldus savivaldybė ir visa Latvija judės greito ir kokybiško vystymosi link. Tvarkinga ekonominė 

aplinka ir biurokratijos mažinimas paskatins esamus ir naujus verslininkus atrasti naujų darbo vietų, kad 

žmonės sugrįžtų į darbo vietas savam krašte bei pagerintų demografinę padėtį savivaldybėse ir miestuose. 

2.3 Saldus savivaldybės, miesto centro ir kaimų plėtros kryptys ir gairės 

Vadovaujantis Saldus savivaldybės strategija ir atsižvelgiant į Saldus savivaldybėje turimus išteklius 

bei ekonomikos sektorių tradicijas ir iki šiol vykstančią plėtrą, savivaldybės specializacijos sritys yra žemės 

ūkis, miškininkystė ir perdirbimas, maisto gamyba, metalo apdirbimas, medienos apdirbimas bei kasyba. 

Pagrindinis darnaus Saldus savivaldybės vystymosi tikslas - užtikrinti ilgalaikį ir vidutinės trukmės 

savivaldybės paveldėjimą, atsižvelgiant į socialinių ir ekonominių bei aplinkos procesų pokyčius. Vidutinės 

trukmės Saldus savivaldybės plėtros vizijoje numatoma, kad savivaldybė taps transporto centru prie Latvijos 
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ir Lietuvos sienos ir taps aktyviu Kuržemės planavimo regiono ekonominiu centru, turinčiu išsilavinusių, 

sveikų, socialiai ir ekonomiškai aktyvių gyventojų. Atsižvelgiant į iki šiol turimus išteklius Saldus 

savivaldybėje ir ekonominių sektorių plėtrą, pagrindinė savivaldybės specializacija yra žemės ūkis, 

miškininkystė, apdirbamoji gamyba, ypač metalo apdirbimas, kasyba bei  maisto pramonė. Turizmo svarba 

didės kiekvienais metais, ypač naudojant turtingą savivaldybės kraštovaizdį ir kultūros paveldą, kaip turizmo 

objektus. Tikimasi, kad vidutinės trukmės laikotarpiu Saldus miestas ir jo apylinkėse esančios gyvenvietės 

vykdys plėtros centro funkcijas, užtikrindamos įvairiapusišką gamybą ir paslaugų prieinamumą. 

Savivaldybės kaimo vietovės savo ruožtu rems miesto ekonomiką teikdamos technologiškai pažangią 

specializuotą, derlingų maisto produktų ir žaliavų gamybą. Kaimo vietovėse ekonomika bus įvairesnė, 

žemės ūkio sektorių papildant kitomis ūkininkavimo formomis, susijusiomis su ekologiniu ūkininkavimu, 

kaimo turizmu, laisvalaikiu bei gamtos ir kultūros paveldo vietų tvarkymu. Kaimų privalumas bus suteikti 

darbo, būsto ir kitas funkcijas, kurios remiasi lyginamosiomis žemomis kainomis ir gyvenamosios aplinkos 

kokybe. Įvertinus savivaldybės vidutinės trukmės plėtros planus ir planuojant ilgalaikę savivaldybės plėtrą, 

Saldus savivaldybė turėtų būti įvardinta kaip patraukli darbo ir gyvenimo vieta, kuri, bendradarbiaudama su 

kaimyninėmis savivaldybėmis, gali sukurti konkurencingas paslaugas miesto ir kaimo vietovių 

gyventojams. Vienas iš prioritetinių savivaldybės uždavinių ilgalaikėje perspektyvoje yra rūpinimasis 

gyventojais ir populiacijos augimo skatinimas. Todėl, svarbu suteikti piliečiams galimybę naudotis švietimu, 

kultūra, sveikata, socialine priežiūra, komunalinėmis paslaugomis ir darbu, atsižvelgiant į amžių ir būsimus 

kokybės reikalavimus. Verslininkai yra savivaldybės ekonomikos augimo pagrindas. Savivaldybė turi 

rūpintis konkurencingos verslo aplinkos kūrimu, naujų įmonių steigimu, investuotojų pritraukimu ir 

eksporto apimties didinimu. Naujiems darbams bus būtina sąlyga, kad gyventojai išliktų savivaldybėje. 

Todėl, savivaldybė taip pat turėtų rūpintis kokybiškos darbo jėgos paruošimu, užtikrindama švietimo 

paslaugų prieinamumą gyventojams visą gyvenimą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas jaunų žmonių 

ir grupių, kurioms gresia pavojus, integracijai į darbo rinką.11 

Erdvinės plėtros perspektyvoje, apibrėžtoje pagal Saldus savivaldybės parengtą strategiją, 

pabrėžiami šie pagrindiniai aspektai: 

• Užtikrinti vienodas gyvenimo ir darbo sąlygas visiems savivaldybės gyventojams, skatinant 

gyventojų gerovę, kuriant naujas darbo vietas ir užtikrinant galimybę naudotis kokybiškomis 

viešosiomis paslaugomis;  

 
11 - Saldus rajono plėtros programos 2013 - 2020 metams 
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• Stiprinti savivaldybės konkurencingumą plėtojant verslo aplinką, užtikrinant savivaldybės 

prieinamumą, sukuriant aukštos kokybės transporto ir ryšių infrastruktūrą, taip pat skatinant 

savivaldybės pripažinimą ir stiprinant bendradarbiavimo ryšius Latvijoje ir Europoje;  

• Išsaugoti įvairialypį savivaldybės gamtos ir kultūros paveldą. 

Norint realizuoti savivaldybės erdvinės plėtros perspektyvą, prioritetai ir uždaviniai yra išvardyti 10 

lentelėje. 

 
Prioritetai Uždaviniai 
Gyventojų raida • Sukurti subalansuotą daugiacentrę ir struktūruotą 

atsiskaitymų sistemą savivaldybėje; 
• Išsaugoti tradicinę regionui būdingą gyvenviečių 

struktūrą;  
• Perspektyvoje vystyti tankiai apgyvendintas kaimiškas 

teritorijas; 
• Plėtoti paslaugas piliečiams ir įmonėms aukščiausiu 

lygiu. 
Pasiekiamumas  • Prižiūrėti prižiūrimą kelių tinklą ir esamas inžinerines 

komunikacijas; 
• Užtikrinti tinkamą apskrities vidaus ir išorės 

prieinamumą, prioritetą teikiant viešojo transporto 
plėtrai, užtikrinant galimybę patekti į užimtumo ir 
paslaugų centrus; 

• Planuodami greitkelių tinklo plėtrą, ypatingą dėmesį 
atkreipti į greitkelius prie valstybės sienos, 
užtikrinančius susisiekimą su vietos gyventojais, 
taip pat į greitkelius ir susijusius infrastruktūros 
objektus, jungiančius Latvijos ir Lietuvos 
gyvenvietes arba tarnaujančius kaip tarptautinės 
transporto arterijos; 

• Geresnio užstatytų teritorijų prieinamumo planavimą, 
pirmenybę teikiant dviratininkams, pėstiesiems ir 
viešajam transportui. 

Kaimo, miško ir pasienio zonos • Užtikrinti tvarų aplinkos, gamtos išteklių, gamtos ir 
kultūros paveldo valdymą 

• Planuojant pasienio teritorijų plėtrą atkreipti dėmesį į 
bendros infrastruktūros plėtrą, taip pat į gamtos ir 
kultūros paveldo vietų identifikavimą, sutvarkymą 
ir išsaugojimą, nes tai yra vienas svarbiausių 
periferinių vietovių plėtros šaltinių; 

• Skatinti nenaudojamos ar mažai vertingos žemės ūkio 
paskirties žemės apželdinimą mišku tose vietose, 
kur miškas yra ekologiškai būtinas ir po metų 
vykdys numatytą aplinkosauginę funkciją; 

• Skatinti įvairios kaimo ekonomikos plėtrą ir išlaikyti 
naudą žemės ūkio plėtrai; 

• Planuojant teritorijos plėtrą svarbu išsaugoti vertingus 
apskrities žemės ūkio ir miško plotus; 

• Užkirsti kelią kraštovaizdžio įvairovės ir estetinės 
kokybės praradimui svarbiose kraštovaizdžio 
teritorijose ar vietovėse; 

• Saugoti gamtos vertybes ir taupiai jas naudoti turizmo 
plėtrai. 
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Lentelė Nr. 10. Saldus savivaldybės plėtros strategijos prioritetai ir uždaviniai 

  

Sukurti lygias užimtumo ir gyvenimo sąlygas visiems savivaldybės piliečiams, reikia pasinaudoti 

plėtros galimybėmis ir unikaliais savivaldybės ištekliais. Vienas iš pagrindinių ilgalaikio planavimo 

dokumento aspektų yra parama pramonės zonų plėtrai ir verslumui. Viena iš užduočių - aprūpinti pramonės 

teritorijas, gerai sutvarkyti gatvių ir kelių infrastruktūrą bei apjungti su inžinerinėmis komunikacijomis. Jie 

bus kuriami už Saldus miesto ribų, panaudojant buvusių gamybos teritorijų potencialą, plėtojant gamybos 

ar pramonės zonas. Vystant potencialias gamybos teritorijas, Saldus savivaldybėje buvo nustatytos 

prioritetinės plėtojamų greitkelių kryptys. Apibrėžiant prioritetinius plėtojamus kelius, atsižvelgiama į šiuos 

aspektus: gamybos plėtra už Saldus ribų; Savivaldybės centro pasiekiamumas asfaltuotu keliu; Seniūnijų 

(pagasta) plėtros centrų ryšys su gretimų savivaldybių plėtros centrais. 

Apibrėžiant ir paskirstant prioritetines plėtros sritis Saldus savivaldybėje, buvo atsižvelgta į keletą 

veiksnių: Gyventojų skaičių ir tankį; Apgyvendintų ir bendro intereso vietovių istorinę raidą; Infrastruktūros 

prieinamumą, atstumą iki savivaldybės centro.   

Prioritetinės plėtros sritys savivaldybėje yra suskirstytos į dvi grupes: 1. „Netoliese“ esanti 

priemiesčio zona - plėtra sutelkta savivaldybės plėtros centro - Saldus ir jo įtakos zonoje. 2. „Atoki“ Saldus 

miesto ir likusios kaimo teritorijos įtakos sritis. 

Priemiesčio zonos prioritetas teikiamas savivaldybės plėtros centrui - Saldus bei jo įtakos sferai. O 

plėtojant savivaldybės ir seniūnijų (pagasta) paslaugų centrus (centralizuotą vandentiekį, kanalizaciją, 

apšvietimą, dujų tiekimą, geležinkelių infrastruktūrą ir kitą energiją taupančią bei išteklius taupančią veiklą), 

miesto pietvakarių kryptimi nuo P105 Saldus - Ezere iki P108 Ventspilis - Kuldiga – Saldus, yra plėtojama 

pramonės  verslo teritorija, kuri tuo pačiu aprūpina jas inžinerinių tinklų jungtimis. Taip pat plėtoja 

gyvenamąsias teritorijas, sutvarkydami inžinerinę infrastruktūrą (gatves, kelius, dviračių takus ir kt.). 

Praplečia Saldus miesto ribas, sodų teritorijų kryptimi, kur plėtojamos gamtinės, kultūrinės ir istorinės 

reikšmės bei kraštovaizdžio vertės teritorijos, įskaitant Kalnsetas parką ir jo apylinkes. Atokioje priemiesčio 

ir kitose kaimo vietovėse plėtrai prioritetas teikiamas: Plėtojant savivaldybės plėtros centrus ir savivaldybės 

plėtros centrą prie Ezere (galimybė naudotis centralizuotu vandentiekiu, kanalizacija, apšvietimu, 

geležinkelių infrastruktūra, o visa tai energiją taupanti ir efektyviai išteklius naudojanti veikla); Plėtoti verslo 

teritoriją už Saldus miesto ribų (plėtoti biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio vertės zonas, įskaitant 

specialiai saugomas gamtos teritorijas ir pagrindines vandens zonas); Plėtoti kultūros paveldo sutelkimo 

zonas; Plėtoti valstybinės reikšmės mineralinius išteklius.  

Saldus savivaldybės pietinė dalis ribojasi su Lietuva. Taigi, atsižvelgiant į kelių tinklus, galime teigti, 

jog lengvai pasiekiamas Lietuvos miestas Mažeikiai. Todėl, ilgainiui šiuos ryšius reikėtų stiprinti. O šie 
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ryšiai padidins laisvą žmonių judėjimą, plėtos ryšius tarp ekonominės veiklos ir paslaugų. Taigi, šios srities 

potencialas yra bendradarbiavimas plėtojant bendrą turizmo pasiūlą, kuriant naujus produktus ir paslaugas. 

2.4 Verslo sritys Saldus savivaldybėje 

2013 m., Saldus ir Brocenų savivaldybėse buvo įregistruota 913 ekonomiškai aktyvių įmonių, iš jų 

450 - kaimo savivaldybėse. Saldus yra 392 įmonės ir Brocenuose - 71 įmonė. Seniūnijų (pagasta)  grupėje 

mažiausias skaičius yra 6 įmonės, kurios yra įregistruotos Pampalių seniūnijoje (pagasta). Tačiau, 

didžiausias skaičius yra 83 įmonės, kurios yra įregistruotos Saldus mieste. Vidutinis įmonių skaičius 

kiekvienoje seniūnijoje (pagasta) yra 24, o įmonių skaičiaus pasiskirstymas pagal vidutinę vertę yra labai 

reikšmingas (81%),  tai rodo labai skirtingą situaciją, skirtingose seniūnijose (pagasta). Didelis įmonių 

skaičius dar nereiškia aukšto užimtumo ir didelės įmonių apyvartos12. 

2012 m., pradžioje, savivaldybėje gyveno 25,2 tūkst. gyventojų, iš kurių mažiau nei pusė gyveno 

administraciniame Saldus centre. Per pastaruosius 10 metų savivaldybės gyventojų skaičius sumažėjo 

sparčiau nei Latvijos vidurkis. Sparčiausius gyventojų skaičiaus pokyčius galima pastebėti atokiausiose nuo 

savivaldybės administracinio centro seniūnijose (pagasta), kuriose labai mažas gyventojų tankis - gyventojų 

tankis nesiekia dešimties žmonių / km2. Iš viso Saldus savivaldybėje retai apgyvendintose kaimo vietovėse 

gyvena apie 7 tūkstančiai gyventojų. Gyventojų skaičiaus pokyčiams daugiausia įtakos turi neigiama 

gyventojų migracija ir neigiamas natūralus augimas. Teritorijai būdinga tradicinė gyvenvietės struktūra. 

Administracinis Saldus savivaldybės centras yra Saldus miestas. Savivaldybės administracinę teritoriją 

sudaro 15 seniūnijų (pagasta) teritorijų (Ezere, Jaunauce, Jaunlutrine, Kurssiše, Lutrinše, Nigrande, 

Novadnieke, Pampale, Rube, Saldus, Škėde, Vadakste, Zane, Zirne ir Zvarde). Svarbiausi kaimo plėtros 

centrai, nepriklausantys tiesioginei Saldus miesto funkcinei zonai, yra Ezeri ir Kalni - Nigrande. 

Kitos gyvenvietės, kurios dėl gyventojų skaičiaus augimo Saldus gali tapti svarbiais savivaldybės 

plėtros centrais, yra Druva ir vienas iš Novadnieku seniūnijos (pagasta) kaimų. Tačiau, dėl artumo Saldus 

savivaldybės plėtros centrui ir glaudžių funkcinių ryšių su juo, atsižvelgiant, į subalansuotos ir darnios 

savivaldybės plėtros perspektyvą, svarbiau būtų vystyti Ezeres ir Kalnu gyvenvietes arba Nigrande. 

Teritorijų planavime turėtų būti atsižvelgiama į savivaldybės gyventojų pokyčius ir į aglomeracijos tipo 

jungčių galimybę. Šiais laikais aplink Saldus miestą formuojasi vietinė „aglomeracija“, kuri padidina 

gyvenviečių „kritinę masę“ nekeisdama gyventojų gyvenamosios vietos. Į tai turėtų būti atsižvelgiama 

planuojant paslaugų ir verslo įrenginių, pritaikytų gyventojų skaičiui, dislokavimą (ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga, mokykla, sveikatos priežiūros, socialinės ir kultūros įstaigos, prekybos centrai). 

 
12 - Latvijos mokslų akademijos tyrimas „Verslo aplinkos analizė Saldus ir Broceni savivaldybėse“ 
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25 paveiksle pavaizduota įmonių padėties pasiskirstymas pagal sektorius, palyginus Saldus miestą ir 

Saldus savivaldybe.      

  
Paveikslėlis Nr. 25. Verslo suskirstymas pagal pramonės šakas palyginus Saldus miestą ir Saldus  

savivaldybę.13 

 

Saldus miestas yra komunalinių paslaugų ir kasdienio vartojimo prekių pirkimo centras, visų 

seniūnijų (pagasta) gyventojams. Jie taip pat, naudojasi miesto socialine infrastruktūra. Tiksliau, įvairių 

viešųjų paslaugų (pvz., verslo, savivaldybės, maisto ir veterinarijos tarnybos ir kt.), sveikatos priežiūros 

paslaugų (pvz., Saldus sveikatos centras), švietimo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugų (pvz., vairavimo 

mokykla), kultūros paslaugų ir kt. Tai iš dalies paaiškina faktą, kad Saldus ekonomiką daugiausia sudaro 

prekybos ir paslaugų sektorių įmonės, tai yra: mažmeninės prekybos parduotuvės, variklinių transporto 

priemonių ir motociklų pardavimas ir remontas, sausumos transportas, didmeninės bazės, teisinės ir 

apskaitos paslaugos ir kt. Paslaugos sudaro didžiausią visų Saldus įmonių skaičių - 56%, didmenininkų ar 

mažmenininkų - 19%, o apdirbamosios gamybos ir komunalinių paslaugų įmonės sudaro tik 25% viso 

miesto įmonių skaičiaus. Visiškai kitoks vaizdas yra Saldus savivaldybės seniūnijų (pagasta)  (išskyrus 

miestą) struktūroje. Savivaldybės ekonomiką daugiausia sudaro gamybos įmonės, daugiausia žemės ūkio 

produkcija - augalininkystė ir gyvulininkystė, miškininkystė ir transportas. Jos sudaro 56% viso įmonių 

skaičiaus. Po to eina paslaugos - 29% ir prekyba - 15% viso seniūnijų (pagasta) įmonių skaičiaus. 

Saldus ekonomiką daugiausia sudaro prekybos ir paslaugų sektoriaus įmonės (atitinkamai 75%), 

aptarnaujančios ten gyvenančius gyventojus ir turistus. Pagrindinės verslo rūšys yra tradicinės miesto 

 
13 - „Lursoft“ statistika, 2018 
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paslaugos ir maisto gamyba. Savo ruožtu Saldus savivaldybės ekonomiką daugiausia sudaro gamybos 

įmonės, daugiausia žemės ūkio produkcijos - augalininkystės ir gyvulininkystės. Taip pat, miškininkystės ir 

transporto pervežimai. Jos sudaro 56% viso įmonių skaičiaus. Po to eina paslaugos - 29% ir prekyba - 15% 

viso seniūnijų (pagasta) įmonių skaičiaus. 

 

 
Paveikslėlis Nr. 26. Procentinis produkcijos pasiskirstymas Saldus savivaldybėje 

 

Produkcijos rūšies analizė rodo, kad apklaustų įmonių struktūra tik šiek tiek skiriasi nuo veiklos 

rūšies. Kaip matyti 26 paveiksle, daugiau nei pusė arba 56,3% apklaustų įmonių užsiima žemės ūkio ir 

miškininkystės produkcija, o likusi dalis gamina maistą. 

 2.5 Sektorių pogrupiai Saldus savivaldybėje 

Siekiant susidaryti vaizdą apie dabartinę situaciją Saldus savivaldybėje, TOP10 įmonių buvo 

analizuotos pagal apyvartos dydį (žr. 11 lentelę). Į sąrašą neįtraukti bankai, draudimo bendrovės ar įmonės, 

kurių metinės ataskaitos nebuvo pateiktos arba dar neįvestos į „Lursoft“ metinių ataskaitų duomenų bazę. 
Nr. Bendrovė Pramonė Dirbančių 

asmenų skaičius 
Apyvarta, 
 EUR 

1. A/S PATA Kokmateriāli  NACE2 02.20 Miško kirtimas 225  50,916,550.00  
2. SIA Saldus Ceļinieks  NACE2 42.11 Kelių ir greitkelių tiesimas 131  25,012,619.00  
3. A/S SC Grupa  NACE2 42.11 Kelių ir greitkelių tiesimas 1  12,187,887.00  
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Nr. Bendrovė Pramonė Dirbančių 
asmenų skaičius 

Apyvarta, 
 EUR 

4. SIA Reneta  NACE2 10.20 Žuvų perdirbimas, maisto 
perdirbimas 

44  8,655,667.00  

5. SIA 66 North Baltic  NACE2 14.1 Drabužiai: pramoninė 
gamyba, siuvimas 

225  7,745,624.00  

6. SIA Jets Vacuum  NACE2 2829 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, 
bendrosios paskirties mašinų gamyba 

29  6,513,760.00  

7. SIA Libra Plast  NACE2 25 Pagrindinių metalų gamyba 17  6,473,666.00  
8. SIA Vecvagari M  NACE2 02.20 Miško kirtimas Nėra duomenų 6,168,598.00  
9. SIA Pampāļi  NACE 2 01.4 Gyvulininkystė Nėra duomenų 5,692,620.00  
10. SIA Lanos  NACE2 47.78 Durys, langai, gamyba Nėra duomenų 5,071,191.00  

Lentelė Nr. 11. Dešimt didžiausių Saldus savivaldybės įmonių 

 

Pirmame stulpelyje rodomas įmonės pavadinimas, antrame - pramonės šaka, kurioje įmonė veikia. 

Darbuotojų skaičius trečiame stulpelyje, apyvarta ketvirtame stulpelyje (šaltinis: Lursoft.lv, firmas.lv). 

Daugelis žmonių Saldus savivaldybę sieja su pramone, nes Saldus savivaldybės verslo aplinkai būdingas 

intensyvus ir technologiškai modernus žemės ūkis. Išvystyta kalnakasybos pramonė, sėkmingai veikiančios 

krovinių pervežimo įmonės ir statybinių medžiagų gamintojai. Pažvelgus į TOP10 įmonių Saldus 

savivaldybėje, galima daryti išvadą, kad sėkmingiausios įmonės yra gamybos ar perdirbimo srityse. Pagal 

darbuotojų skaičių (225 darbuotojai) Saldus savivaldybės lyderiai yra AB ,,PATA Kokmaterale“ ir UAB 

,,66 North Baltic“. Šių dviejų įmonių pramonė, taip pat kiekviena iš jų gamina skirtingus produktus. 

Lursoft.lv duomenimis, Saldus savivaldybės sėkmingiausia gamyba yra kelių tiesimo ir metalo apdirbimo 

įmonės. Verta paminėti, kad žemės ūkio sektorius taip pat, yra konkurencingas, nes didžiausias įmonių 

skaičius Saldus savivaldybė yra tiesiogiai žemės ūkyje. Taip pat, dešimtą vietą dešimtuke pagal apyvartą 

užima UAB „Pampale“, užsiimanti gyvulininkyste. 
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3. Rietavo verslo aplinka  

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 27. Rietavas. Vaizdas iš paukščio skrydžio 

 

Rietavo savivaldybė yra Telšių apskrities pietuose ir užima 586 km2 teritoriją (žemės ūkio 

naudmenos – 37%, miškų – 51%, vandenų – 1,53% ir kt.). Rajono administracinis centras - Rietavas. 

Savivaldybės teritorijoje yra 5 seniūnijos: Rietavo, Medingėnų, Daugėdų, Tverų kaimiškos ir Rietavo miesto 

seniūnijos. Rietavo savivaldybė ribojasi: rytinėje pusėje – Telšių raj., šiaurinėje – Plungės raj., vakarinėje – 

Klaipėdos raj., pietinėje – Šilalės raj.  

Beveik visa savivaldybės teritorija (išskyrus rytinę dalį) išsidėsčiusi monotoniško reljefo Vakarų 

Žemaičių plynaukštėje, kuri priklauso Žemaičių aukštumai. Rytinė dalis taip pat priklauso Žemaičių 

aukštumai, tačiau čia reljefas įvairesnis. Rytinėje dalyje iškilusi aukščiausia savivaldybės vieta – Lopaičių 

kalnas (210,6 m). Žemiausios savivaldybės vietos yra pietinėje dalyje, Jūros ir Aitros upių slėniuose.  
Rietavo savivaldybė ypač patogi turizmo požiūriu: pietuose ją kerta automagistralė Kaunas-Klaipėda, 

rytuose ribojasi su Varnių regioniniu parku, šiaurėje – su Žemaitijos nacionaliniu parku. Savivaldybės rekreacinį 

gamtinį potencialą formuoja 5 valstybiniai draustiniai. Savivaldybėje gana gausu gamtinių ir kultūrinių išteklių – 
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poilsiauti tinkamų ežerų, miškų, yra vaizdingas kalvotasis Žemaičių aukštumų kraštovaizdis, savitas etnografinis 

palikimas. Tai sukuria kartu ir rekreacinio gamtinio turizmo plėtros potencialą 
Rietavo savivaldybė įsteigta vadovaujantis 1999 m. Gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos įstatymu 

dėl teritorinių vienetų ir jų sienų Nr. VIII-1493 Dėl savivaldybių įsteigimo ir veiklos. Plotas yra 586 

kvadratiniai kilometrai (37% žemės ūkio paskirties žemės, 51% miško, 1,53% vandens ir kt.). 

Yra penkios seniūnijos: Rietavo kaimiškoji, Rietavo miesto, Medingėnai, Daugėdai, Tverai.  

Savivaldybė ribojasi su Telšių savivaldybe rytinėje pusėje, Plungės savivaldybe šiaurėje, Klaipėdos 

savivaldybe vakaruose ir Šilalės savivaldybe pietuose. 

Atkūrus savivaldą, buvo įkurtas Oginskių kultūros istorijos muziejus ir Rietavo viešoji biblioteka. 

Savivaldybėje yra 2 gimnazijos, 1 pagrindinė mokykla, 1 meno mokykla, 1 vaikų darželis, kultūros centras 

su filialais ir Rietavo Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka su filialais. 

Rietavo savivaldybėje yra 129 kultūros paveldo objektai, daugiau nei pusė jų yra įregistruoti registre. 

Žinomiausi yra parko Baltieji, Raudonieji vartai, mauzoliejus, Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, 

Lopaičių piliakalnis ir kiti dažnai lankomi objektai. Tobulinama turizmo infrastruktūra savivaldybėje. Į 

lankytinų objektų sąrašą galėtų būti įtrauktas Velnio akmuo (Pupžiubių kaimas), mitologinis akmuo, 

žinomas kaip Velnio kojinės (Plauskinių kaimas), daugybė koplyčių, koplytstulpių, palaidojimų ir kitų 

įdomių objektų. Rietavo savivaldybė yra suinteresuota mažinti bedarbių skaičių, todėl, ji nuolat remia verslo 

plėtrą. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas buvo įsteigtas 2001 m. ir yra finansuojamas kasmet 

tvirtinant biudžetą. Fondo komisija remia mažas įmones bei verslininkus, kurie sukuria darbo vietas ir 

tobulina savo darbuotojų įgūdžius, kūrimą. 

Savivaldybėje yra nemažai įmonių, tačiau, dauguma jų yra mažos. Viena didžiausių yra ribotos 

atsakomybės bendrovė „Rietavo veterinarinė sanitarija“. Savo verslą ji pradėjo 1987 m. kaip valstybinė 

įmonė. Dabar ji yra dalis BIOVAST grupės. 2004 m. įgyvendintas projektas „Gyvūnų atliekų tvarkymo 

įmonė, atitinkanti ES standartus“. Buvo pastatytos naujos I ir III kategorijos šalutinių gyvūninių produktų 

perdirbimo įmonės. Saugus šių produktų tvarkymas tiek veterinariniu, tiek aplinkosauginiu požiūriu yra 

pagrindinis UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ (BIOVAST RIETAVAS) tikslas. Šalutinių gyvūninių 

produktų perdirbimas vykdomas pagal ES direktyvas, dėl medžiagų gryninimo. Bendrovės veiklą 

reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 1774/2002. 

Uždarosios akcinės bendrovės „Plungės Lagūna“ istorija siekia 1956 m., kai buvo įkurta Rietavo 

MMS. 2006 m., įmonė šventė savo 50-metį. Dabartinė ribotos atsakomybės bendrovė buvo įsteigta 1993 m., 

privatizavus Plungės atkūrimo gamyklą. Lietuvoje ir užsienyje yra kvalifikuoti ir patyrę specialistai, turintys 

sertifikatą drenažo, hidrotechnikos, kelių tiesimo ir bendriems statybos darbams. Bendrovė dirba kaip 
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generalinis rangovas ir subrangovas. UAB ,,Plungės Lagūna“ yra ,,Netranšėjinių technologijų įmonių 

asociacijos”, ,,Lietuvos statybininkų asociacijos”, ,,Inžinerinės ekologijos asociacijos”, ,,Melioracijos 

įmonių asociacijos” narė. 

1990 m. Įkurta UAB „Kauno šilas“ buvo pirmoji įmonė Lietuvoje, gaminanti putų polistirolo 

izoliacinę medžiagą. Taigi, šiuo metu „Kauno šilas“ yra viena didžiausių putų polistirolo gamintojų 

Lietuvoje ir jai priklauso dvi modernios gamyklos - viena Kaune, kita - Rietave. Bendrovė yra sertifikuota 

pagal tarptautinį standartą. 

Taip pat, sėkmingai veikia mažesnės įmonės - maitinimo, prekybos, medienos apdirbimo, transporto 

paslaugos. 

Savivaldybėje taip pat įsikūrusi „Minija“ - viena didžiausių žemės ūkio bendrovių Žemaitijoje. 

3.1 Verslo apžvalga Rietavo savivaldybėje 

Įmonių skaičius, dinamika ir demografija yra vienas iš tiesioginių verslo aplinkos rodiklių ir parodo 

verslumo plėtrą tam tikroje srityje. 

Statistika rodo, kad Rietavo savivaldybėje ekonomiškai aktyvių rinkos sektoriaus įmonių skaičius 

1000 gyventojų pamažu didėjo ir 2017 ir 2018 metais pasiekė 19 įmonių, bet tai vis dar nesiekia šalies 

vidurkio. (žr. 28 paveikslą). 

 
Paveikslėlis Nr. 28. Rietavo savivaldybės, Telšių apskrities, Lietuvos Respublikos aktyvios įmonės 

vidutiniškai 1000 gyventojų.14  

 
14  - Lietuvos statistika 
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Kita, svarbiausia verslo registravimo ir likvidavimo dinamika parodyta 29 paveiksle. 

  
Paveikslėlis Nr. 29. Įmonių registravimo ir likvidavimo dinamika Rietavo savivaldybėje.  

 

Iki 2016 m. naujų įmonių skaičius buvo didesnis nei likvidacijų skaičius. Labiausiai likviduotos 

įmonės buvo pastebėtos 2001 m., susijusios su neaktyvių įmonių išbraukimu iš registro. 

Pasak tyrimo autorių, laikui bėgant įmonių skaičius pasikeitė dėl įvairių veiksnių, tačiau didžiausią 

įtaką įmonių skaičiui turėjo krizė ir įvairūs Rietavo savivaldybės plėtros etapai. 

Tuo pat metu trečius metus iš eilės (2016-2018) bankas „Citadele“ vykdo apklausą „Verslo barjerinė 

kortelė“. 2018 m. Verslo aplinką apklausoje komentavo 504 MVĮ, 34 regioninės verslo asociacijos ir visos 

60 savivaldybių administracijų. 

Po nepriklausomybės, Telšių apskrities savivaldybių verslų padėtis pablogėjo. Mažeikių savivaldybė 

2018 m., palyginti su 2017 m., sumažėjo 12 pozicijų ir užima 21 poziciją tarp 60 valstybinių savivaldybių. 

Plungės savivaldybė nukrito per 7 pozicijas ir užėmė 32 poziciją, Telšių savivaldybė nukrito iš 29 į 49 

poziciją, o Rietavo savivaldybė užfiksavo vieną didžiausių kritimų visoje šalyje - nuo 11 pozicijos į 34  

poziciją. 

Tyrimo duomenimis, 2018 m., indeksas Mažeikių savivaldybėje siekia 90 proc., Plungės 

savivaldybėje - 79 proc., Rietavo savivaldybėje - 78 proc., Telšių savivaldybėje - 69 proc., šalies vidurkio. 

Penktadalis (21 proc.) Telšių apskrities verslininkų (15 proc. Lietuvoje) įvertino savo apskrities 

verslo aplinką, kaip neigiamą. 25 proc., Telšių savivaldybės verslininkai savo savivaldybės verslo aplinką 

įvertino, kaip teigiamą, o pagal šį rodiklį plotas šiek tiek atsiliko nuo šalies vidurkio (Lietuvoje 28 proc.).  
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3.1.1 Gamtinių išteklių prieinamumas ir įvertinimas verslo aplinkoje Rietavo savivaldybėje 

Remiantis ,,Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerija“ pateikta informacija, 2016 

m., pradžioje (žemės ūkio paskirties) žemės Rietavo savivaldybėje buvo 38,4 proc. (Telšių apskrityje - 52,2 

proc., šalyje - 52,6 proc., miškai - 54,0 proc., Telšių apskrityje - 36,5 proc., šalyje - 32,6 proc.) viso žemės 

ploto. 

Rietavo savivaldybės žemės ūkio naudmenos sudaro 0,7 proc. nuo šalies ir 9,9 proc., (žemės ūkio 

paskirties) žemės Telšių apskrityje. 

 
Administracinė 
teritorija / 
rodiklis 

Žemės ūkio 
paskirties žemė 

Miškai 
(miško 
žemė) 

Keliai Užstatyta 
zona 

Vandenys Kita žemė 

Lietuvos 
Respublika 

3 431 550 2 198 472 104 140 238 393 264 451 291 643 

Telšių apskrityje 227 066 158 901 6 604 3 730 3 463 5 158 
Mažeikių 
savivaldybėje 

72 701 36 149 2 043 5 026 3 348 2 691 

Plungės 
savivaldybėje 

56 504 40 257 1 675 3 510 3 890 4 715 

Rietavo 
savivaldybėje 

22 501 31 628 747 1 001 982 1 701 

Telšių 
savivaldybėje 

75 361 50 867 2 138 4 193 5 243 6 052 

Lentelė Nr. 12. 2016 metai, Žemės ūkio fondo sudėtis, ha (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 

ūkio ministerijos duomenys) 

 

Nepaisant to, kad žemės ūkis yra dominuojanti ekonominė veikla Rietavo savivaldybėje, esama 

žemės ūkio specializacija ir struktūra nedaro daug ekonominio poveikio. Rytinė savivaldybės dalis yra 

Žemaitijos kalno žemės ūkio potencialo dalis. Šiai sričiai būdingas saikingas žemės ūkio paskirties žemės 

naudojimas, dirvožemio jautrumas vandens erozijai, neefektyvus žemės naudojimas ir galimybė steigti tik 

vidutinius ar mažus ūkius. Likusi teritorija priklauso potencialiai Žemaičių plokščiakalnio agro-teritorijai. 

Teritorijai būdingas didelis žemės ūkio aktyvumas, mažas jautrumas intensyviam žemės dirbimui, 

vidutiniškai produktyvus žemės naudojimas ir galimybė derinti įvairaus dydžio ir tipo ūkius. Vidutinis 

Rietavo savivaldybės žemės našumas yra 30,6 proc., tai yra 8,5 proc., mažesnis nei Lietuvos vidurkis (39,1 

proc.). Vidutinis Telšių savivaldybės žemės našumas yra 33,2 proc. 

Didelė žemės ūkio fondo dalis yra ariama žemė. Rietavo savivaldybėje ariamoji žemė sudaro 90 

proc., žemės ūkio paskirties žemės struktūros. Iš visų žemės ūkio naudmenų, šie duomenys rodo, kad žemės 
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ūkis Rietavo savivaldybėje užima gana svarbią vietą ir tuo pačiu, sukuria geras sąlygas plėtoti specializuotus 

žemės ūkio sektorius, tokius kaip gyvulininkystė. 

Remiantis ‚,Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslininkystės centro“ 2018 m. duomenimis, Rietavo 

savivaldybėje ir Telšių savivaldybėje dominuoja maži ūkiai, kurių plotas nuo 3 iki 10 ha. Smulkūs ūkiai iki 

1 ha Rietavo savivaldybėje sudarė 2,0 proc., o stambūs ūkiai, turintys daugiau nei 80 ha žemės, buvo vieni 

mažiausių (0,2 proc.), palyginti su visa Telšių apskritimi. Žemiausias lygis užfiksuotas tik Mažeikių 

savivaldybėje - 0,1 proc.15 

Remiantis Rietavo savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaita, Rietavo savivaldybėje yra 810 ūkių. 

Vidutinis vieno ūkio dydis Rietavo savivaldybėje (9,95 ha), o šalies vidurkis (9,36 ha). Tačiau, mažesnis už 

vidutinį Telšių savivaldybės ūkio dydį (12,23 ha). Palyginti su kitomis Telšių apskrities savivaldybėmis, 

Rietavo savivaldybė vidutiniu vieno ūkio dydžiu atsiliko nuo Telšių savivaldybės (19,73 ha), tai yra viršijo 

kitų dviejų savivaldybių (Plungės savivaldybės ir Mažeikių savivaldybės) rodiklius. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendra Rietavo savivaldybės žemės ūkio produkcija 

sumažėjo 2,5 mln. eurų (21,2 proc.). 3,9 milijono eurų (2,9%) Telšių savivaldybėje ir 180,8 milijono eurų 

šalyje (6,7 proc.). Rietavo savivaldybėje augalininkystės produkcija sumažėjo 21,8 proc. (1,2 mln. eurų). 

Telšių savivaldybėje, priešingai, padidėjo 8,6 proc., (6,3 mln. eurų), t.y. 4,2 proc. eurų sumažėjo šalies mastu 

(73,3 mln. eurų). Gyvulininkystės produkcijos apimtys Rietavo savivaldybėje 2012–2015 m., sumažėjo 20,6 

proc. (1,3 mln. eurų), Telšių savivaldybėje užregistruota 16,0 proc., sumažėjimas (10,2 mln. eurų). Taip pat, 

visoje šalyje 11,2 proc., eurų (107,5 mln. eurų). 

2015 m., Rietavo savivaldybėje pagamino 7,0 proc., visos Telšių savivaldybės žemės ūkio 

produkcijos. Bendra žemės ūkio produkcijos vertė Rietavo savivaldybėje buvo 9,3 milijono eurų.16 

3.1.2 Įmonės pagal sektorius Rietavo mieste ir savivaldybėje 

13 lentelėje parodytas mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas Rietavo ir Telšių savivaldybėje, pagal 

veiklos sektorius. 
 NACE Aprašymas Rietavo 

savivaldybėje 
Telšių 
apskrityje 

 TOTAL  191 3595 
A 01.11 Javų (išskyrus ryžius), ankštinių augalų ir aliejinių augalų 

sėklų auginimas 
 17 

A 01.19 Kitų daugiamečių augalų auginimas  1 
A 01.25 Kitų vaisių, uogų ir riešutų auginimas  2 
A 01.41 Pieninių galvijų veisimas  2 
A 01.42 Kitų galvijų ir buivolių auginimas 1 2 
A 01.43 Kitų galvijų ir buivolių auginimas 1 1 

 
15 - Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 
16 - Lietuvos statistikos departamentas 
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 NACE Aprašymas Rietavo 
savivaldybėje 

Telšių 
apskrityje 

A 01.46 Arklių ir kitų arklinių auginimas  2 
A 01.47 Arklių ir kitų kanopinių gyvulių auginimas 1 4 
A 01.49 Kiaulių auginimas  6 
A 01.50 Paukštininkystė 1 9 
A 01.61 Paukštininkystė  4 
A 01.62 Kitų gyvūnų auginimas 1 8 
A 01.70 Mišrus ūkininkavimas  7 
A 02.10 Mišrus ūkininkavimas 2 17 
A 02.20 Pasėlių palaikymo paslaugos 11 58 
A 0240 Pagalbinės miškininkystės paslaugos 4 14 
A 03.12 Pagalbinės miškininkystės paslaugos  1 
A 03.22 Gėlo vandens žvejyba 1 2 
B 08.12 Gėlavandenė akvakultūra  1 
B 08.92 Gėlavandenė akvakultūra 1 3 
C 10.11 Žvyro ir smėlio duobių eksploatavimas; molio ir kaolino 

kasyba 
 2 

C 10.13 Durpių gavyba  4 
C 10.20 Mėsos perdirbimas ir konservavimas  5 
C 1039 Mėsos ir paukštienos produktų gamyba  1 
C 1041 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas  1 
C 1051 Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas  3 
C 10.52 Aliejų ir riebalų gamyba  1 
C 10.71 Pieninė veikla ir sūrio gaminimas  10 
C 10.72 Ledų gamyba  5 
C 10.82 Duonos gaminimas; šviežių konditerijos gaminių ir pyragų 

gamyba 
 1 

C 10.83 Džiūvėsių ir sausainių gamyba; patvarių konditerijos gaminių 
ir pyragų gamyba 

 1 

C 10.85 Kakavos, šokolado ir konditerijos gaminių iš cukraus gamyba  2 
C 10.89 Arbatos ir kavos paruošimas ir perdirbimas  2 
C 11.07 Paruoštų patiekalų ir patiekalų gamyba  1 
C 13.10 Kitų maisto produktų gamyba  1 
C 13.20 Gaiviųjų gėrimų gamyba; mineralinio ir kito vandens 

buteliuose gamyba 
 1 

C 13.30 Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas  1 
C 13.91 Tekstilės audimas  1 
C 13.92 Tekstilės apdaila  5 
C 13.99 Megztų ir nertų audinių gamyba  1 
C 14.12 Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba  8 
C 14.13 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamyba  10 
C 1414 Darbo drabužių siuvimas  3 
C 1419 Kiti viršutinių drabužių siuvimas  4 
C 1512 Apatinių drabužių siuvimas  2 
C 1610 Kitų drabužių ir aksesuarų gamyba 5 40 
C 1621 Lagaminų, rankinių ir panašių gaminių, balno reikmenų ir 

pakinktų gamyba 
 1 

C 1623 Medienos pjaustymas ir obliavimas  14 
C 1624 Faneravimo plokščių ir medienos plokščių gamyba 1 13 
C 1629 Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba 1 14 
C 1721 Medinių tarų gamyba 1 1 
C 1729 Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, 

šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 
 2 

C 1812 Gofruoto popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir 
kartono gamyba 

 3 

C 1813 Kitų popieriaus ir kartono gaminių gamyba  1 
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 NACE Aprašymas Rietavo 
savivaldybėje 

Telšių 
apskrityje 

C 1920 Kitas atspaudas  2 
C 2014 Spausdinimo ir laikmenų paruošimo veikla  1 
C 2015 Rafinuotų naftos produktų gamyba  2 
C 2016 Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba  1 
C 2059 Trąšų ir azoto junginių gamyba  1 
C 2223 Pirminių plastikų gamyba  5 
C 2341 Kitų chemijos produktų gamyba  1 
C 2361 Plastikinių statybinių dirbinių gamyba  2 
C 2370 Buitinių ir dekoratyvinių keramikos dirbinių gamyba  9 
C 2433 Statybinių betoninių gaminių gamyba  1 
C 2511 Šaltasis liejimas ar lenkimas  7 
C 2512 Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba  4 
C 2529 Metalinių durų ir langų gamyba  1 
C 2550 Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba  1 
C 2561 Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir ritinių 

formavimas; miltelių metalurgija 
 2 

C 2562 Metalų apdorojimas ir padengimas  6 
C 2572 Mechaninis apdorojimas  1 
C 2593 Spynų ir vyrių gamyba  5 
C 2599 Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba  4 
C 2651 Kitų metalo gaminių gamyba  1 
C 2712 Matavimo, bandymo ir navigacijos prietaisų ir prietaisų 

gamyba 
 1 

C 2751 Elektros paskirstymo ir valdymo aparatų gamyba  2 
C 2822 Elektrinių buitinių prietaisų gamyba  3 
C 2830 Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba  3 
C 2849 Žemės ūkio ir miškininkystės mašinų gamyba  2 
C 2920 Kitų staklių gamyba  1 
C 3101 Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir 

puspriekabių gamyba 
 4 

C 3102 Biuro ir parduotuvių baldų gamyba  4 
C 3109 Virtuvės baldų gamyba 1 27 
C 3213 Kitų baldų gamyba  1 
C 3240 Juvelyrinių dirbinių ir susijusių dirbinių gamyba  1 
C 3250 Žaidimų ir žaislų gamyba  15 
C 3299 Medicininių ir stomatologinių instrumentų bei reikmenų 

gamyba 
 4 

C 3311 Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba  5 
C 3312 Metalo gaminių remontas  4 
C 3314 Mašinų remontas 1 5 
C 3317 Elektros įrangos remontas  1 
D 3511 Kitos transporto įrangos remontas ir techninė priežiūra  54 
D 3512 Elektros energijos gamyba  1 
D 3514 Elektros energijos perdavimas  1 
D 3530 Prekyba elektra 1 7 
E 3600 Garų ir oro kondicionierius  5 
E 3700 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas  4 
E 3811 Nuotekų valymas  2 
E 3821 Nepavojingų atliekų surinkimas 1 4 
E 3831 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas  1 
E 3832 Mašinų išmontavimas  4 
F 4110 Regeneruotų medžiagų utilizavimas  4 
F 4120 Statybos plėtra 2 246 
F 4211 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba  7 
F 4221 Kelių ir greitkelių tiesimas 2 4 
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 NACE Aprašymas Rietavo 
savivaldybėje 

Telšių 
apskrityje 

F 4222 Buitinių nuotekų statyba  2 
F 4291 Elektros ir telekomunikacijų komunalinių projektų statyba  1 
F 4299 Vandens darbų statyba  3 
F 4312 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba  5 
F 4321 Svetainės paruošimas  22 
F 4322 Elektros sistemų įrengimas  30 
F 4329 Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo įrengimas  7 
F 4331 Kitos įrangos montavimas  7 
F 4332 Gipsas  6 
F 4333 Stalių įrengimas 1 5 
F 4334 Grindų ir sienų danga  4 
F 4339 Dažymas ir stiklinimas 1 28 
F 4391 Kiti pastatų apdailos darbai  4 
F 4399 Stogo dangos 1 23 
G 4511 Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybų veikla 1 29 
G 4519 Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių 

pardavimas 
 13 

G 4520 Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas 2 61 
G 4531 Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas 2 7 
G 4532 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių 

reikmenų didmeninė prekyba 
1 45 

G 4540 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių 
reikmenų mažmeninė prekyba 

 2 

G 4611 Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų 
pardavimas, techninė priežiūra ir remontas 

 2 

G 4612 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės ir pusgaminių 
pardavimo agentų veikla 

 1 

G 4613 Degalų, rūdos, metalų ir pramoninių chemikalų didmeninė 
prekyba 

 1 

G 4618 Agentai, kurių specializacija yra prekyba kitomis 
specializuotomis prekėmis 

 1 

G 4619 Agentai, užsiimantys prekyba įvairiomis prekėmis  1 
G 4621 Grūdų, neapdoroto tabako, sėklų ir gyvūnų pašarų didmeninė 

prekyba 
1 12 

G 4622 Gėlių ir augalų didmeninė prekyba  1 
G 4623 Gyvų gyvūnų didmeninė prekyba  3 
G 4624 Kailių, odos ir odos didmeninė prekyba  1 
G 4631 Vaisių ir daržovių didmeninė prekyba  4 
G 4633 Pieno produktų, kiaušinių, maistinio aliejaus ir riebalų 

didmeninė prekyba 
 3 

G 4636 Cukraus, šokolado ir konditerijos gaminių didmeninė prekyba  2 
G 4637 Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba  2 
G 4638 Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir 

moliuskus, didmeninė prekyba 
 4 

G 4639 Nespecializuota maisto, gėrimų ir tabako didmeninė prekyba  2 
G 4641 Tekstilės didmeninė prekyba  6 
G 4642 Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba  16 
G 4643 Elektrinių buitinių prietaisų didmeninė prekyba  4 
G 4646 Didmeninė prekyba farmacijos prekėmis  4 
G 4647 Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė prekyba  5 
G 4649 Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba  5 
G 4651 Kompiuterių, jų išorinės įrangos ir programinės įrangos 

didmeninė prekyba 
 1 

G 4661 Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba 1 10 
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 NACE Aprašymas Rietavo 
savivaldybėje 

Telšių 
apskrityje 

G 4663 Kasybos, statybinių ir civilinės inžinerijos mašinų didmeninė 
prekyba 

1 1 

G 4669 Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba  9 
G 4671 Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei susijusių gaminių 

didmeninė prekyba 
 25 

G 4672 Metalo rūdos ir metalų didmeninė prekyba  4 
G 4673 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinės įrangos 

didmeninė prekyba 
2 32 

G 4674 Metalo dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų 
didmeninė prekyba 

 9 

G 4675 Chemijos produktų didmeninė prekyba  3 
G 4676 Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba  1 
G 4677 Atliekų ir laužo didmeninė prekyba  9 
G 4690 Nespecializuota didmeninė prekyba  4 
G 4711 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose 

vyrauja maistas, gėrimai ar tabakas 
14 168 

G 4719 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse 1 41 
G 4721 Vaisių ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse 
 1 

G 4722 Mėsos ir mėsos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose 
parduotuvėse 

 3 

G 4723 Mažmeninė prekyba žuvimis, vėžiagyviais ir moliuskais 
specializuotose parduotuvėse 

 1 

G 4725 Mažmeninė prekyba gėrimais specializuotose parduotuvėse 1 5 
G 4730 Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse 
 10 

G 4741 Kompiuterių, periferinių įrenginių ir programinės įrangos 
mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 

 16 

G 4743 Garso ir vaizdo įrangos mažmeninė prekyba specializuotose 
parduotuvėse 

1 4 

G 4751 Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba specializuotose 
parduotuvėse 

 6 

G 4752 Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

2 63 

G 4753 Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

 3 

G 4754 Elektrinių buitinių prietaisų mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

 9 

G 4759 Baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų apyvokos reikmenų 
mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 

1 21 

G 4761 Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse  2 
G 4762 Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 
 6 

G 4764 Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose 
parduotuvėse 

 8 

G 4765 Mažmeninė prekyba žaidimais ir žaislais specializuotose 
parduotuvėse 

 4 

G 4771 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse  25 
G 4772 Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse 
 8 

G 4773 Vaistinių, gaminančių ir parduodančių vaistus, veikla 2 18 
G 4775 Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 
1 4 
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 NACE Aprašymas Rietavo 
savivaldybėje 

Telšių 
apskrityje 

G 4776 Gėlių, augalų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ėdalo ir 
naminių gyvūnėlių ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose 
parduotuvėse 

 16 

G 4777 Laikrodžių, juvelyrinių dirbinių ir papuošalų mažmeninė 
prekyba specializuotose parduotuvėse 

 15 

G 4778 Kita mažmeninė prekyba naujomis prekėmis specializuotose 
parduotuvėse 

 26 

G 4779 Naudotų prekių mažmeninė prekyba parduotuvėse 1 19 
G 4781 Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė 

prekyba kioskuose ir prekyvietėse 
1 12 

G 4782 Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose 
ir prekyvietėse 

 3 

G 4789 Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse  4 
G 4791 Užsakymas paštu arba užsakymas internetu 1 19 
G 4799 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar 

turguose 
 5 

H 4931 Miesto ar priemiesčio sausumos transportas  15 
H 4932 Taksi veikla 1 25 
H 4939 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivių sausumos transportas  4 
H 4941 Krovinių gabenimas keliais 30 226 
H 5210 Sandėliavimas ir saugojimas  3 
H 5221 Su sausumos transportu susijusių paslaugų veikla 1 3 
H 5224 Krovinių tvarkymas  1 
H 5229 Kita pagalbinė transportavimo veikla  10 
H 5320 Kita pašto ir pasiuntinių veikla  2 
I 5510 Viešbučiai ir panašus apgyvendinimas  9 
I 5520 Poilsio ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas 1 5 
I 5530 Pramoginių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir 

kempingų veikla 
 1 

I 5590 Kita apgyvendinimo veikla  1 
I 5610 Restoranų ir paruošto maisto patiekimo užsiėmimai 3 62 
I 5629 Kita maitinimo paslaugų veikla  14 
I 5630 Gėrimų patiekimo veikla 4 22 
J 5813 Laikraščių leidyba  3 
J 5814 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba  6 
J 5819 Kita leidyba  2 
J 5911 Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų gamyba  2 
J 5914 Filmas  1 
J 6010 Radijo programų transliavimas  3 
J 6020 Televizijos programų kūrimas ir transliavimas  1 
J 6110 Kabelinių telekomunikacijų veikla  1 
J 6120 Belaidžio ryšio veikla  2 
J 6190 Kita komunikacijos paslaugų veikla  1 
J 6201 Kompiuterių programavimo veikla 1 12 
J 6202 Kompiuterių konsultacijos  1 
J 6203 Kompiuterių aparatinės įrangos valdymas  1 
J 6209 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla  8 
J 6311 Duomenų apdorojimas, talpinimas ir susijusi veikla  3 
J 6399 Kitos informacijos paslaugos  2 
K 6419 Kitas piniginis tarpininkavimas  5 
K 6492 Kito kredito suteikimas  3 
K 6499 Niekur kitur nenurodytas f finansinių paslaugų veikla, 

išskyrus draudimą ir pensijų kaupimą 
 3 

K 6622 Draudimo agentų ir brokerių veikla  9 
L 6810 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas  9 
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 NACE Aprašymas Rietavo 
savivaldybėje 

Telšių 
apskrityje 

L 6820 Nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir 
eksploatavimas 

1 95 

L 6831 Nekilnojamojo turto agentūros  16 
L 6832 Nekilnojamojo turto valdymas už atlygį ar pagal sutartį 1 10 
M 6910 Teisiniai veiksmai  6 
M 6920 Apskaitos, buhalterijos ir audito paslaugos; mokesčių 

patarimai 
4 41 

M 7021 Ryšiai su visuomene ir komunikacijos veikla  2 
M 7022 Verslo ir kitos vadybos konsultacijos 2 21 
M 7111 Architektūrinė veikla  8 
M 7112 Inžinerinė veikla ir susijusios techninės konsultacijos 5 63 
M 7120 Techniniai tyrimai ir analizė 1 9 
M 7311 Reklamos agentūros  15 
M 7320 Rinkos tyrimai ir visuomenės nuomonės apklausa  2 
M 7410 Specializuota projektavimo veikla  1 
M 7420 Fotografijos veikla  7 
M 7430 Vertimo raštu ir žodžiu veikla  3 
M 7490 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė 

veikla 
 5 

M 7500 Veterinarinė veikla 3 32 
N 7711 Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių 

nuoma ir išperkamoji nuoma 
1 11 

N 7712 Sunkiųjų krovininių transporto priemonių nuoma ir 
išperkamoji nuoma 

1 7 

N 77.21 Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma  3 
N 77.29 Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma ir išperkamoji 

nuoma 
 2 

N 7731 Žemės ūkio mašinų ir įrangos nuoma  1 
N 7732 Statybinių ir civilinės inžinerijos mašinų ir įrangos nuoma  9 
N 7739 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų 

prekių nuoma 
 2 

N 7810 Įdarbinimo agentūrų veikla  2 
N 7820 Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla  4 
N 7830 Dar viena darbo jėgos pasiūla  2 
N 7911 Kelionių agentūrų veikla  3 
N 7990 Kitos rezervavimo paslaugos ir susijusi veikla  4 
N 8010 Privatus saugumas  1 
N 8020 Apsaugos sistemų paslaugos  2 
N 8121 Lengvas pastatų valymas  4 
N 8122 Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla  3 
N 8129 Kita valymo veikla  3 
N 8130 Kraštovaizdžio  6 
N 8219 Kopijavimas, dokumentų rengimas ir kita specializuota biurų 

aptarnavimo veikla 
 1 

N 8230 Susitikimų ir verslo renginių organizavimas  1 
N 8292 Vyniojimas ir pakavimas  1 
N 8299 Niekur kitur nepriskirtos verslo paramos paslaugos  1 
O 8411 Valdžios sektoriaus veikla 2 9 
O 8412 Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių 

paslaugų, išskyrus socialinę apsaugą, veiklos 
reglamentavimas 

 2 

O 8423 Teisingumas ir teismo veiksmai  3 
O 8424 Viešoji tvarka ir saugos priemonės  1 
O 8425 Priešgaisrinės paslaugos 1 6 
O 8430 Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla  1 
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 NACE Aprašymas Rietavo 
savivaldybėje 

Telšių 
apskrityje 

P 8510 Priešmokyklinis ugdymas 1 35 
P 8520 Pagrindinis išsilavinimas  10 
P 8531 Bendrasis vidurinis išsilavinimas 3 55 
P 8532 Vidurinis techninis ir profesinis išsilavinimas  7 
P 8542 Aukštasis (tretinis) išsilavinimas  1 
P 8551 Sportas ir poilsis  10 
P 8552 Baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų apyvokos reikmenų 

mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 
2 18 

P 8553 Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 1 12 
P 8559 Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 
 14 

P 8560 Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose 
parduotuvėse 

 1 

Q 8610 Mažmeninė prekyba žaidimais ir žaislais specializuotose 
parduotuvėse 

 5 

Q 8621 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 2 22 
Q 8622 Medicinos specialistų veikla  28 
Q 8623 Stomatologijos praktika 2 45 
Q 8690 Kita žmonių sveikatos veikla  6 
Q 8730 Pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų priežiūra 1 8 
Q 8790 Kitos apgyvendinimo priežiūros paslaugos 1 9 
Q 8810 Socialinio darbo veikla be apgyvendinimo pagyvenusiems 

žmonėms ir neįgaliesiems 
1 7 

Q 8891 Vaikų dienos priežiūros veikla  3 
Q 8899 Niekur kitur nepriskirta socialinio darbo veikla be 

apgyvendinimo 
 13 

R 9001 Scenos gamybos veikla  20 
R 9002 Parodų įrenginių eksploatavimas  1 
R 9003 Meninė kūryba  1 
R 9004 Meno objektų eksploatavimas  2 
R 9101 Bibliotekos ir archyvai 1 4 
R 9102 Muziejaus veikla 1 6 
R 9103 Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistinių objektų veikla  1 
R 9104 Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos draustinių 

eksploatavimas 
 3 

R 9311 Sporto objektų eksploatavimas  1 
R 9312 Sporto klubo veikla 10 109 
R 9313 Sporto centrų veikla  3 
R 9319 Kita sporto veikla 2 37 
R 9329 Kita poilsio ir poilsio veikla 3 31 
S 9411 Verslo ir darbdavių narystės organizacijų veikla 1 9 
S 9412 Profesinių narystės organizacijų veikla 7 53 
S 9420 Profesinių sąjungų veikla  3 
S 9491 Religinių organizacijų veikla  9 
S 9499 Niekur kitur nepriskirta narystės organizacijų veikla 9 169 
S 9511 Kompiuterių ir periferinės įrangos taisymas  7 
S 9521 Buitinės elektronikos taisymas  3 
S 9522 Buitinės technikos, namų ir sodo įrangos remontas  3 
S 9524 Baldų ir namų baldų taisymas  1 
S 9601 Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausas) valymas  5 
S 9602 Kirpyklos ir kitos grožio procedūros  31 
S 9603 Laidotuvės ir susijusi veikla  6 
S 9604 Fizinio sveikatingumo veikla  5 
S 609 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmeninių paslaugų veikla  4 
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Lentelė Nr. 13 Verslo suskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. (Lietuvos statistikos 

departamentas)  

 

Išnagrinėjus 13 lentelėje pateiktus duomenis, nesunku pastebėti, kad Rietavo savivaldybėje 

daugiausia yra mažų ir vidutinių krovininio transporto įmonių (30 įmonių). Kitas dažniausiai sutinkamas 

sektorius -  mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose daugiausia prekiaujama bakalėjos 

gaminiais, gėrimais ar tabaku. Tokių įmonių yra 14. Yra 11 pasėlių palaikymo paslaugas teikiančių įmonių. 

Po to seka miškų ūkio tarnybos su 4 įmonėmis. Savivaldybė specializuojasi logistikos  srityje. 

3.1.3 Inžinerinė ir energetikos infrastruktūra Rietavo savivaldybėje 

Geriamojo vandens ir nuotekų surinkimą Rietavo savivaldybėje teikia UAB „Rietavo komunalinis 

ūkis“, teikianti geriamojo vandens tiekimo paslaugas Rietavo mieste, Tverų miestelyje ir šiuose vietiniuose 

kaimuose, t.y., Medingėnų kaime, Daugėdų kaime, Akmenskinės kaime, Gedikėnų kaime, Giliogirio kaime, 

Tauravo kaime, Žeberių kaime, Pajamončio kaime, Labardžių kaime, Žadvainų kaime, Spraudės kaime, 

Jaupėnų kaime. Nuotekų tiekimas vykdomas 3 nuotekų valymo įrenginiuose (toliau - NVĮ): Rietavo NVĮ, 

Medingėnų NVĮ, Tverų NVĮ.  

UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ steigėjas ir visų akcijų valdytojas yra Rietavo savivaldybės taryba. 

Vanduo tiekiamas iš 14 vietų Rietavo savivaldybėje. Geriamojo vandens kokybei gerinti buvo 

įrengta 13 vandens gerinimo įrenginių. Nuotekos valomos 3 biologinio valymo įrenginiuose. 2016 metais 

UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ eksploatavo 74231,1 km vandentiekio tinklų ir 42781,24 km kanalizacijos 

tinklų. 2016 m. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ aptarnavo 2112 asmenų ir 99 įmones bei įstaigas. 2016 

metais buvo parduota 148059 m3 vandens. Vandens surinkimo nuostoliai tais pačiais metais buvo 27,4 proc. 

Taip pat, 2016 m. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ pašalino 5 avarijas. 

 
Indikatoriai / 
metų 

2012  2013  2014  2015  2016  Pokyčiai 2016 
metų 
palyginti ar 
2012. Gadu  Gautas vanduo (m3) 189215 191396 199764 197128 202472 7,0 

Išleistas vanduo (m3) 138948 143541 147039 146516 148059 6,6 
Vandens nuostoliai (%) 14,2 15,5 18,0 18,2 27,4 93,0 
Pašalintas avarijų skaičius 8 7 4 6 5 -37,5 

Lentelė Nr. 14. UAB “Rietavo Komunalinis ūkis” vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo efektyvumo 

rodikliai 2012–2016 (UAB "Rietavo komunalinis ūkis" duomenys) 
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2012 - 2016 m. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ abonentų skaičius padidėjo 2,3% (2012 m. 2065 

abonentai). Šiuo laikotarpiu tiekiamo vandens tūris padidėjo 7 proc., o parduoto vandens kiekis padidėjo 6,6 

proc. Tuo tarpu vandens surinkimo nuostoliai padidėjo 13,2 proc. Analizuojamu laikotarpiu stebėtų 

nelaimingų atsitikimų skaičius buvo netolygus - mažiausias nelaimingų atsitikimų skaičius 2014 m. (4), 

didžiausias 2012 m. (8), bendras likviduotų avarijų skaičius sumažėjo 37,5%. 

Vandens kokybės gerinimui įtakos turi Rietavo savivaldybėje įgyvendinami infrastruktūros plėtros 

projektai. 2014 m. Rietavo savivaldybė UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ kartu su partneriu sėkmingai 

įgyvendino Rietavo savivaldybės administracijos aplinkosaugos projektą „Nuotekų ir vandentiekio tinklų 

įrengimas Rietavo savivaldybėje (Tverai)“. Įgyvendinant projektą, Miško, Žaliosios, kunigaikščio Vykinto 

ir Pavasario gatvėse. Tverų seniunijoje buvo atlikti vandens tiekimo ir kanalizacijos tinklų įrengimo darbai, 

iš viso pastatyta 1,12 km vandentiekio ir 1,16 km nuotekų bei 1 nuotekų siurblinė. Projektas sumažino 

dirvožemio ir požeminio vandens bei požeminio vandens užteršimo riziką, išplėsdamas gyventojų, 

gaunančių vandens tvarkymo paslaugas, ir gerindamas projektavimo srityje teikiamų vandens tvarkymo 

paslaugų kokybę. 

Centralizuotas šilumos gamybos ir tiekimo paslaugas Rietavo savivaldybėje taip pat teikia UAB 

„Rietavo komunalinis ūkis“. 

Lentelė Nr. 15. Centralizuoto šilumos tiekimo efektyvumo rodikliai UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 

2012 - 2016 17 

 

Remiantis UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ pateiktais duomenimis, 2016 metais įmonė prižiūrėjo 

10 katilinių Rietavo savivaldybėje (Giliogirio kultūros centre, Žadvainių pagrindinėje mokykloje, Pelaičių 

bendruomenės centre, Daugėdų seniūnijos administracijos pastate, Medingėnų sseniūnijos administracijos 

pastate, Tverų kultūros centre, Tverų ambulatorijoje, Rietavo savivaldybės Tverų gimnazijoje, Rietavo 

savivaldybės Medingėnų seniūnijoje) bei valdė 2  pagrindines katilines Rietavo mieste (katilinę Nr. 1 L. 

Ivinskio g. 16 (Rietavo mieste) ir katilinę Nr. 2, J. Kontrimo g. 11 (Rietavo mieste). 

 
17 - Rietavo komunalinis ūkis 

Indikatoriai / 
metų 

2012  2013  2014  2015  2016  Pokyčiai 2016 
metų 
palyginti ar 
2012. Gadu  Pagaminta šiluma MWh 11104,21 10066,89 10200,26 9940,99 8793,41 -20,8 

Realizuota šiluminė energija MWh 7392,89 7323,13 6584,82 
 

5791,44 6611,93 -10,6 
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Bendras šiluminės energijos vartotojų skaičius 2012–2016 m., beveik nepakito - sumažėjo vienu 

vartotoju iki 455, įskaitant 434 gyventojus ir 21 bendrovę. Nagrinėjamuoju laikotarpiu parduotos šilumos 

kiekis sumažėjo 20,8% (-10,6%). 

Siekdama pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir sumažinti šilumos gamybos sąnaudas, UAB 

„Rietavo komunalinis ūkis“ įgyvendino kelis investicinius projektus. 2012 m. UAB „Rietavo komunalinis 

ūkis“ įgyvendino projektą „Rietavo miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“, kurio 

metu buvo rekonstruota apie 3,2 km susidėvėjusių šilumos tinklų. Esamų susidėvėjusių šildymo linijų 

rekonstrukcija leido sumažinti šilumos perdavimo nuostolius ir pagerinti šilumos tiekimo kokybę. 2015–

2016 m. Rietavo savivaldybė taip pat įgyvendino projektą „Naujos katilinės statyba Rietavo mieste su 4 

MW vandens šildymo katilais, dūmų kondensacijos bei kietojo kuro katilo įrengimu“. Projektą pagal sutartį 

įgyvendino Rietavo savivaldybės administracija kartu su UAB „Rietavo komunalinis ūkis“. Įgyvendinus 

projektą, bus pastatyta nauja katilinė, biokuro saugykla, 3 MW galios skystojo kuro katilas, kaminas su 

pagalbiniais pelenų separatoriais, 3 MW galios biokuro katilas su kondensacinio tipo bei kietojo kuro katilu 

ir 1 MW galios biokuro katilas. Įgyvendintas projektas užtikrino aukštos kokybės ir nenutrūkstamą šilumos 

tiekimą vartotojams Rietavo mieste. 

Pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą, elektra ir (arba) šiluminė energija reiškia energiją, 

o energetinė veikla - ekonominę veiklą, apimančią energijos išteklių ar energijos tyrinėjimą, gavybą, 

perdirbimą, gamybą, saugojimą, transportavimą, perdavimą, paskirstymą, tiekimą, prekybą, energetikos 

įrangą ir operaciją. 

Elektros tiekimą Rietavo savivaldybėje teikia AB ,,ESO“. Elektra Rietavo savivaldybei tiekiama iš 

visos Lietuvos elektros energijos tiekimo sistemos. Bendras elektros paskirstymo tinklų ilgis Rietavo 

savivaldybėje yra 22 km. 

Gamtinės dujos Lietuvoje yra gabenamos per perdavimo ir paskirstymo sistemas. AB „Amber Grid“ 

yra išduota licencija vykdyti gamtinių dujų perdavimo veiklą visose Lietuvos vietose. Rietavo savivaldybėje 

yra magistralinis dujotiekis, esantis Rietavo miesto teritorijoje.  

3.1.4 Suvestinės verslo aplinkos sektoriaus grupės 

Suvestinės verslo aplinkos sektoriaus grupės pagal subsektorius, lyginant Rietavo savivaldybę, 

Lietuvą ir Telšių apskritį, yra pateiktos 16 lentelėje.  

 
 Subsektoriai Lietuva Telšių 

apskrityje 
Rietavo 
savivaldybėje 

 IŠ VISO 83069 2874 142 
A ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ 2336 149 22 
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 Subsektoriai Lietuva Telšių 
apskrityje 

Rietavo 
savivaldybėje 

B KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS 129 4 1 
C GAMYBA 7607 297 10 
D ELEKTROS, DUJŲ IR ORO KONDICIONAVIMO 

TIEKIMAS 
999 63 1 

E VANDENS TIEKIMAS, KANALIZACIJA, ATLIEKŲ 
TVARKYMAS 

406 20 1 

F STATYBA 7996 407 7 
G DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA, MOTORINIŲ 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ 
REMONTAS 

24681 885 37 

H GABENIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 8059 289 32 
I APGYVENDINIMAS IR MAISTO PASLAUGŲ VEIKLA 3508 113 8 
J INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJA 3073 40 1 

K FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA 876 20  
L NEKILNOJAMASIS TURTAS 4869 128 2 
M PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA 10148 205 14 

N ADMINISTRACINĖS IR PARAMOS PASLAUGOS 3164 66 2 

O VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS IR GYNYBA, 
MINIMALUS SOCIALINIS APSAUGA 

10   

P ŠVIETIMAS 712 18 1 
Q ŽMOGAUS SVEIKATA IR SOCIALINIS DARBAS 2225 93 3 
R MENAS, PRAMOGOS IR POILSIS 823 13  
S KITOS PASLAUGOS 1448 64  
T NAMŲ ŪKIŲ, KAI DARBUOTOJAI, VEIKLA; NAMŲ 

ŪKIO NAMŲ ŪKIO VEIKLA IR PASLAUGOS, 
GAMINAMOS SAVO NAUDOJIMUI 

 
  

U PAPILDOMOS TERITORINĖS ORGANIZACIJOS IR 
ORGANAI 

 
  

Lentelė Nr. 16. Mažos ir vidutinės įmonės pagal subsektorius.  

 

Remiantis lentele, dauguma įmonių yra didmeninės prekybos sektoriuje, po jų eina transportas ir 

sandėliavimas. Po to seka žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė. Taip pat, nemaža dalis užsiima 

profesine, moksline ir technine veikla pramonėje bei gamyboje. Turizmo (apgyvendinimo) pramonė tik seka 

jas.  

3.2 Su Rietavo verslo aplinka susijusių dokumentų analizė 

 Tyrimo metu tyrimo kūrėjai susipažino su dokumentais, kurie nustato verslo plėtros galimybes 

Rietavo savivaldybėje. Iš jų trys, darantys didžiausią poveikį vietiniam poveikiui, buvo įtraukti į šį tyrimą. 

Vienas svarbiausių yra neabejotinai Rietavo regiono strateginis veiksmų planas, kuris yra trumpalaikis 

teritorijų planavimo dokumentas, kuriame apibrėžta esama situacija, regiono plėtros vizija, tikslai ir 
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ateities perspektyva. Strategija buvo parengta 2018–2020 m. Laikotarpiui. Vystymosi strategija yra 

Rietavo savivaldybės, kaip ir bet kurio Lietuvos miesto, pagrindas. 

Rietavo regiono strateginiame veiksmų plane atliekama išorinė aplinkos analizė, kurios metu 

atsižvelgiama į: 

1. Politiniai-teisiniai veiksniai, lemiantys, kad Savivaldybės veikla nukreipta į pagrindinį Lietuvos 

Europos Sąjungos 2004–2020 metų struktūrinės paramos veiksmų programos tikslą - grąžinti šalį greito ir 

tvaraus augimo keliu, sumažinti šalies vystymosi atotrūkį nuo Europos Sąjungos vidurkis. Turi būti išlaikyta 

stabili makroekonominė aplinka, reikia vykdyti struktūrines reformas ir skirti tinkamą augimą skatinančių 

priemonių finansavimą. Pagrindinis tikslas yra spartesnis, protingas augimas, tvari ekonominė plėtra, 

efektyvus išteklių naudojimas ir geresnė gyvenimo kokybė visiems šalies piliečiams. Rengdama strateginio 

planavimo dokumentus, savivaldybė privalo įvertinti valstybės ilgalaikės plėtros strategiją, patvirtintą 

sprendimu Nr. IX-1187, kuriame išdėstyti ilgalaikiai visų Lietuvos ūkio sektorių ir sektorių plėtros 

prioritetai: žinių visuomenė, saugi visuomenė ir konkurencinga ekonomika. 

2. Ekonominiai veiksniai, tokie kaip: 

• Narystė ES 

• Geografinė padėtis 

• Didėjančios investicijos ir palanki verslo aplinka. 

• Žemdirbystė 

• Palanki aplinka turizmo plėtrai 

3. Socialiniai veiksniai, tokie kaip: 

• Demografiniai duomenys 

• Nedarbas 

• Socialinė parama 

• Sveikatos priežiūra ir paslaugos 

• Švietimas 

• Kultūra 

• Sportas 

• Jaunimas - Rietavo savivaldybės jaunimo politika įgyvendinama vadovaujantis Rietavo 

savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, priimta 2008 m. Lietuvos Respublikos pagrindiniame jaunimo 

politikos įstatyme, pagal kurį šios funkcijos įgyvendinimą savivaldybėje koordinuoja jaunimo teisių 

specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius). 

4. Technologiniai veiksniai 
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Taip pat atliekama vidinės aplinkos analizė, kurios metu atsižvelgiama į veiksnius: 

• Teisinis pagrindas 

• Organizacinė struktūra 

• Žmogiškieji ištekliai 

• Planavimo sistema 

• Finansiniai ištekliai 

Pavyzdžiui, 2018 m. Rietavo savivaldybės biudžetas sudaromas pagal 11 savivaldybės 

administravimo programų: 

01 - Visuomenės švietimo programa. 

02 - Sveikatos, socialinės paramos ir paslaugų diegimo programa. 

03 - savivaldybės veiklos įgyvendinimas, strategijos kūrimas ir įgyvendinimo programa. 

04 - Teritorijų planavimo ir turizmo plėtros programa. 

05 - ekonominio vystymosi programa. 

06 - Savivaldybės turto valdymo ir turto pardavimo programa. 

Kaimo plėtros ir žemės ūkio plėtros programa. 

Darbo rinkos politikos kūrimo ir įgyvendinimo programa. 

Aplinkosaugos rėmimo programa. 

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo programa. 

Paskolų valdymo programos 

Kitas labai svarbus dokumentas, turintis įtakos verslo aplinkai Rietavo savivaldybės teritorijoje, 

neabejotinai yra „Rietava miesto vietos plėtros strategija 2016–2022 metams“, kurią Rietavo savivaldybės 

veiklos grupė parengė 2016 m., Kuri yra analogiška Latvijos vietos veiklos grupės parengtai strategijai, kuri 

kuriomis siekiama suaktyvinti kaimo vietovę. Remiantis Lietuvos Respublikos teisės normomis, Rietavo 

savivaldybės veiklos grupės tikslai apima šią veiklą: 

„Kompetencija ir galimybės skatinti Rietavos miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir 

įgyvendinant miesto plėtros planus ir programas Rietavo miesto teritorijoje; siekti asociacijos narių veiklos 

koordinavimo, atstovauti narių interesams ir įgyvendinti kitos visuomenės interesus pagal šią veiklą: 

• sutelkti suinteresuotų vietos valdžios institucijų, verslo, nevyriausybinių ir kitų institucijų bei 

organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Rietavo miesto ekonominei ir socialinei gerovei; 

• Siekite gerinti vietos užimtumo galimybes ir bendruomenių socialinę įtrauktį palaikydami ryšius 

tarp vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios institucijų. 
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• ieškoti novatoriškų ir efektyvių būdų panaudoti vietinius gamtinius, kultūrinius, žmogiškuosius ir 

kitus materialius bei nematerialius išteklius Rietavo miesto plėtrai; 

• Skatinti ir remti vietines miesto gyventojų iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, 

socialinės paramos ir kitose srityse. 

• teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms valdžios institucijoms ir organizacijoms dėl miesto plėtros 

planų ir priemonių rengimo ir įgyvendinimo; 

Organizuoti miestų plėtros dalyvių švietimą ir mokymą, organizuoti ir remti miesto bendruomenės 

projektus ir iniciatyvas. 

• Inicijuoti jaunų žmonių ir kitų nevyriausybinių organizacijų miesto bendruomenėse programų ir 

projektų rengimą; 

• Organizuoti ir remti miesto plėtros projektus ir iniciatyvas; 

• skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis 

organizacijomis, kitomis institucijomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje; 

• įstoti į kitas asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos Konstitucijai, asociacijoms ar kitiems įstatymams; 

• tenkinti kitus antikonstitucinės visuomenės interesus. “ 

Kitas dokumentas, turintis įtakos Rietavo regiono verslo aplinkos plėtrai, yra 2014 m. parengtas 

„Telšių regioninės plėtros planas 2014–2020 metams“. Šis planas apibūdina Telšių apskrities integruotos 

teritorijos plėtros programą. Pagal Telšių regiono integruotą teritorinės plėtros programą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. Rugsėjo 3 d. Įsakymu Nr. 1V-684, Rietavo 

savivaldybė buvo nustatyta kaip tikslinė teritorija. Savo ruožtu VVG vietos plėtros strategija skatina 

įgyvendinti Telšių regiono integruotos teritorijų plėtros programos tikslą: „Padidinti darbo aplinkos ir 

investicijų patrauklumą“. Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, buvo iškelti šie uždaviniai: „1.1. Didinti 

ekonominės veiklos įvairovę; 1.2. Sureguliuokite nenaudojamus plotus, kad pritrauktumėte investicijų “. 

Pagal šį dokumentą planuojama padidinti ekonominės veiklos įvairovę šiomis veiklos rūšimis: 

 • Rietavo kunigaikščių Oginskio dvaro sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams, įskaitant 

naujų paslaugų teikimą;  

• Viešosios erdvės gerinimas palengvinant patekimą į Laisvės gatvę Rietave, ten sukuriant žemės 

ūkio rinką;  

• plėtoti integruotą gyvenamųjų namų išdėstymą Rietavo mieste, taip padidinant gyvenamosios 

aplinkos patrauklumą;  
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• Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus pritaikymas kultūros ir švietimo poreikiams, 

integruojant jį į aplinką. 

Savo ruožtu įgyvendinant Telšių regiono programos tikslą „Nepanaudotų teritorijų pritaikymas 

investicijų pritraukimui“, šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvaro planuojama sukurti poilsio ir 

rekreacijos zoną. 

Telšių regiono plėtros planą 2014-2020 metams patvirtino Telšių regioninės plėtros taryba 2013 m. 

Gruodžio 17 d., Sprendimu Nr.51 / 10S-75. Rietavo savivaldybė buvo nustatyta kaip tikslinė teritorija. 

2014–2020 m. Telšių regioninės plėtros plane (toliau - Telšių RPP) nustatyti prioritetai, tikslai ir uždaviniai: 

1 prioritetas: Viešųjų paslaugų ir viešosios veiklos kokybė. Savo ruožtu 1 prioriteto tikslai yra 

apibrėžti taip: 

• išsilavinę, norintys mokytis ir kūrybingi žmonės; 

• Plačiausias kultūros prieinamumas užtikrinamas plėtojant žmonių galimybes dalyvauti 

kultūriniame gyvenime. 

• Socialiai remtini žmonės - tai apima poreikį gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ypač vaikams 

ir šeimoms, siekiant padidinti dalyvavimą ikimokykliniame ugdyme, ir plėtoti socialines paslaugas 

pagyvenusiems žmonėms, rizikos grupės žmonėms, didinti jų teikimą dienos priežiūros centruose. 

Atitinkamai būtina užtikrinti socialiai pažeidžiamų žmonių integraciją ir įtraukimą į visuomenės gyvenimą; 

didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę bei pradėti teikti ir plėtoti naujas visuomenės poreikius 

tenkinančias socialines paslaugas, taip pat įgyvendinti pabėgėlių integracijos į visuomenę priemones. 

Užtikrinti efektyvų gyventojų informavimą apie socialines ir kitas paslaugas Rietave. 

• Bendruomenės veiksmai ir iniciatyvos bendriems iššūkiams spręsti, įskaitant bendruomenių ir 

nevyriausybinių organizacijų pilietinio dalyvavimo ir savarankiškumo skatinimą sprendžiant socialinius ir 

ekonominius iššūkius. 

• Rietavo gyventojų įdarbinimui reikalingos informacijos ir kompetencijų teikimas, įskaitant 

neaktyvių asmenų (įskaitant jaunus neaktyvius žmones) įtraukimą į aktyvią profesinę, švietimo ar 

savanorišką veiklą. 

2 prioritetas: Ekonominis sanglaudos augimas, palyginti su šalimi. Savo ruožtu 2 prioriteto tikslai 

yra apibrėžti taip: 

• Pagrindinių savivaldybių centrų plėtra, apimanti pagrindinių savivaldybių centrų konkurencingumą 

ir patrauklumą, skatinanti ekonomikos augimą, kad jis taptų patrauklus investicijoms; 

• padidinti susisiekimą tarp savivaldybių centrų ir kaimo vietovių iki 600 vienetų, siekiant padidinti 

gyventojų mobilumą; 
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• Didinti turizmo paslaugų spektrą ir įvairovę gerinant paslaugų prieinamumą ir informacijos sklaidą, 

siekiant pritraukti daugiau turistų. 

3.3. Rietavo savivaldybės centro, savivaldybės miesto ir kaimų plėtros kryptys ir gairės 

Remiantis Rietavo savivaldybės 2018-2020 m. strateginiu veiklos planu, buvo priimti šie strateginiai 

tikslai, turintys įtakos Rietavo regiono verslo aplinkai: 

• Užtikrinti vietos valdžios administravimo kokybę, racionalų jos išteklių ir priemonių naudojimą, 

tobulinti švietimą, kultūrą, sportą ir jaunimo užimtumo sistemą, taip pat plėtoti socialiai saugią ir sveiką 

visuomenę; 

• Skatinti žemės ūkio modernizavimą, sudaryti palankią aplinką verslo plėtrai ir formuoti turizmui 

patrauklios šalies įvaizdį; 

• Užtikrinti savivaldybės teritorijos, jos infrastruktūros, ekologiškai švarios ir saugios gyvenamosios 

aplinkos plėtrą. 

Vykdant BEE Lab projektą, buvo nuspręsta pradėti rengti Rietavo regiono horizontalųjį planą pagal 

principinį naują požiūrį, kuris apima devynių etapų procesą. Kaip proceso dalis buvo pasiūlyta inicijuoti 

pokyčių planavimo procesą, priemones ir požiūrį, sutelkiant dėmesį į organizacijos darbuotojų pozicijas. 

Rengiant planą, pagrindinis iššūkis buvo suprasti, ar visuomeninių organizacijų žmonės gali dirbti su verslu 

orientuota horizontalia mąstysena. Dirbant rengiant Rietavo regiono horizontalųjį planą, buvo nustatyta, 

kad Rietavo regionas daugelį metų buvo inovacijų centras - 1882 m. Čia buvo nutiesta pirmoji telefono 

linija, 1892 m. pradėta gamyba pirmojoje hidroelektrinėje ir prijungtas pirmasis gatvių apšvietimas. 

Rengiant horizontalųjį planą, buvo aptarti pagrindiniai būsimo Rietavo regiono klestėjimo elementai ir 

iššūkiai. Visų esmė yra Oginskių paveldas, kaip vidinių rezervų, kultūros, importo idėjų ir tinklų pagrindas. 

Taikant devynių žingsnių procesą, buvo gautos šios plėtros gairės: 

• Horizontalusis planas. Rietavo savivaldybės vieninga koncepcija, vizijos tikslai, pozicija. Pagal 

horizontalųjį planą veikla susisteminta, nustatyta kryptis ir bendradarbiavimas vyksta dėl efektyvumo. 

• Rinkodara ir komunikacija. Atsiranda naujų idėjų, padidėja savivertė, įgyjama vystymosi vizija - 

laimingi žmonės - ir sinchronizuota veikla. Numatyta bendro supratimo ir bendradarbiavimo kryptis. 

Horizontaliojo planavimo proceso metu buvo sukurtas bendras supratimas ir išaiškintas suinteresuotųjų šalių 

mąstymo būdas, nubrėžus atsakomybės ir veiklos sričių nustatytas ribas. 

Šis procesas padėjo: 

• Atsikratyti nuomonės, kad Rietavas yra mažas ir provincijos regionas; 

• paversti dažniausiai minimus trūkumus stipriosiomis regiono pusėmis; 
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• paversti „Mes negalime“  į „Pabandykime!“ 

• paversti „Mes niekada to nepadarėme“ į „Pradėkime tai daryti!“ 

Pakeitus plano paradigmą, galima atsikratyti senų, neveiksmingų įsitikinimų ir išankstinių 

nusistatymų, kurie iki šiol kliudė veiksmingoms augimo galimybėms, taip pat atrasti keletą naujų gairių, 

užtikrinančių užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą, pavyzdžiui: 

 • Atlikti nedidelės savivaldybės tyrimų ir inovacijų eksperimentus, kurie leidžia greitai ir efektyviai 

atlikti socialinius eksperimentus, išbandyti naujus socialinių pokyčių modelius ir dalintis gerąja patirtimi 

platesniu mastu.  

• Supratimas, kad reikia daugiau pastangų skatinti vietinio verslo augimą, nes tai suteikia gerovę ir 

užimtumą visame regione. Mes neturime apsiriboti tradiciniais verslo plėtros metodais, turime ieškoti 

naujų bendradarbiavimo modelių, tinkamų ir atitinkančių šiandienos ekonomiką. Turi būti skatinamos 

socialiai atsakingos ir planetoms palankios iniciatyvos;  

• Inovatyvių švietimo programų, kurios keičia esamas švietimo tradicijas ir geriau tenkina 

visuomenės poreikius, kūrimas. Turi būti skatinamos mokymosi visą gyvenimą galimybės ir naujos 

skaitmeninės realybės sukurtos galimybės;  

• Vietos valdžios ir savivaldybių valdymo praktikos kompetencija, o tai reiškia, kad būtina sukurti 

naują savivaldos valdymo kultūrą ir principus, keičiant tradicinį supratimą ir požiūrį į bendradarbiavimo 

formas ir interesų koordinavimą organizacijose. 

3.4. Rietavo savivaldybės sritys susijusios su verslumu  

Įvertinus bendrą ekonominę situaciją Rietavo savivaldybėje, galima daryti išvadą, kad ji yra 

nepakankamai išsivysčiusi. 

Beveik visus Rietavo savivaldybės verslo padalinius galima apibūdinti kaip mažas ir vidutines 

įmones. Darytina išvada, kad mažų ir vidutinių įmonių plėtra savivaldybėje yra viena iš svarbiausių ir 

esminių prielaidų užtikrinant ekonominę plėtrą. Kitas teiginys, išplaukiantis iš šios prielaidos, yra tas, kad 

daugumą ekonominės ir ūkinės veiklos pokyčių ir tendencijų Rietavo savivaldybėje galima susieti su 

pokyčiais savivaldybės MVĮ sektoriuje. 

Įregistruotų įmonių skaičius. Remiantis atnaujintais Valstybinės mokesčių inspekcijos (www.vmi.lt) 

duomenimis, 2019 m. Sausio 7 d. Iš viso 2018 m. Rietavo savivaldybėje buvo 365 įmonės, veikė 358 įmonės, 

bankrotų ir likvidavimo atvejų buvo 7, užregistruota 15 įmonių. 
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Palyginus 2018 metus su 2017 pr. ženkliai pagerėjo komercine veikla užsiimančių asmenų skaičius 

- 2018 m. - 516, o 2017 m. - 488, registruotų įmonių skaičius padidėjo 3, bankrutavusių įmonių ir 

likvidavimų skaičius sumažėjo. 

Ūkio subjektų teisinė 
forma 

Įregistruotų 
ūkio 
subjektų 
skaičius 

Išregistruotų 
ūkio 
subjektų 
skaičius 

Juridinių 
asmenų 
skaičius 
2018-12-
31 dienai 

Iš jų 
Veikiančių 
juridinių 
asmenų 
skaičius 

Bankrutavusių, 
likviduojamų 
juridinių asmenų 
skaičius 

Akcinė bendrovė   1 1  
Asociacija   69 69  
Bendrija   7 7  
Biudžetinė įstaiga   13 13  
Individuali įmonė 1 2 80 79 2 
Kooperatinė bendrovė 
(kooperatyvas) 

  10 10  

Labdaros ir paramos 
fondas 

  2 2 1 

Mažoji bendrija 5  23 23  
Profesinė sąjunga ar 
susivienijimas 

  4 4  

Sodininkų bendrija   2 2  
Tikroji ūkinė bendrija   1 1 1 
Tradicinė religinė 
bendruomenė ar bendrija 

  4 4  

Uždaroji akcinė bendrovė 9 5 137 135 3 
Viešoji įstaiga   7 7  
Žemės ūkio bendrovė   5 5  
Iš viso: 15 7 365 358 7 

Lentelė Nr. 2. Rietavo savivaldybėje įregistruoti ir veikiantys ekonominiai vienetai 2019 m.18 

Turizmas yra vienas iš svarbiausių sričių savivaldybėje. Natūralų savivaldybės rekreacijos potencialą 

sudaro 5 valstybiniai rezervatai. Didžiausios Rietavo regiono upės: Minija, Jūra ir Aitra. Jūra, tekanti per 

Rietavo miestą, yra įtraukta į valstybinės reikšmės vandens turizmo maršrutus (Jūros turizmo maršrutas). 

Visa tai atspindi poilsio, gamtos ir kultūrinio turizmo plėtros galimybes. Patraukliausi Rietavo krašto 

lankytini objektai: Rietavo dvaras, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, Rietavo Šv. Arkangelo 

Mykolo bažnyčia, Lopaičių piliakalnis ir šventovė, Aukštojo Tyro telmologinis draustinis ir Ruškio 

kraštovaizdžio draustinis. Rietavo dvaro sodyba, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus ir Lopaičių 

piliakalnis yra įtraukti į nacionalinio maršruto turistinį maršrutą „Žemaičių keliai“. Rietavo Oginskių 

kultūros istorijos muziejus su savo Oginskių istorija ir materialiu paveldu (Rietavo dvaro sodyba) yra 

Oginskio kultūros kelio dalis. Rietavo savivaldybė yra ypač patogi turizmo požiūriu: pietuose ją kerta 

 
18 - VIEŠOJI ĮSTAIGA RIETAVO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS 
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magistralė Kaunas-Klaipėda, rytuose ji ribojasi su Varnių regioniniu parku, šiaurėje - su Žemaitijos 

nacionaliniu parku. Įgyvendintas projektas „Rietavo Oginskių dvaro parko pritaikymas turizmo reikmėms“, 

kurio metu buvo pradėtas tvarkyti Rietavo Oginskių dvaro parko sklypas, jis buvo pritaikytas kultūros ir 

turizmo reikmėms, prasmingoms poilsio ir laisvalaikio pramogoms. Turizmo plėtrą skatina ir viešosios 

įstaigos „Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro" veikla. Be kitų projektų, šis centras įgyvendino 

projektą „Vietos produktų vertės didinimas Rietavo savivaldybėje“, kuria sukuriama virtuali duomenų bazė 

ir centras amatininkams, pristatant amatininkus ir jų gaminius, tobulinant jų verslo ir rinkodaros įgūdžius, 

prekės ženklo žinomumą, apyvartą. 

2015 m. Rietavo verslo informacijos centras buvo pertvarkytas į Rietavo turizmo ir verslo 

informacijos centrą (RTVIC), tačiau dar tik žengiami pirmieji žingsniai turizmo informacijos srityje. 

Pagrindinis centro darbas ir veikla yra susijusi su verslo informacija, konsultacijomis ir plėtra, taip pat verslo 

idėjų sklaida. RTVIC užmezgė bendradarbiavimą su vietos bendruomene, NVO, Rietavo savivaldybės 

verslo padaliniais, bendradarbiavo su partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Norint išlaikyti ir padidinti turistų 

srautus, būtina toliau plėtoti su turizmu susijusią infrastruktūrą, veiksmingai panaudojant esamą 

bendradarbiavimo mechanizmą, jį toliau plėtojant ir įtraukiant naujus partnerius. 

Didžioji dalis Rietavo verslo objektų yra sutelkta centrinėje miesto dalyje, kuri pritraukia daug 

lankytojų, verslo paslaugų vartotojų ir verslo atstovų. Patogi įmonių geografinė padėtis, gerai išvystytas 

transporto infrastruktūros tinklas skatina tolesnį verslo vystymąsi ir naujų verslų kūrimąsi. 

3.5. Sektorių pogrupiai Rietavo savivaldybėje 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Rietavo savivaldybėje vyrauja mažos įmonės. 

Rietave yra labai daug ekonominių vienetų (65,36 proc.), kuriuose dirba iki 4 darbuotojų. Džiugina nuolat 

augantis versle dalyvaujančių žmonių skaičius. Darbo užimtumo tarnybos duomenimis, Rietavo 

savivaldybėje 2018 m. 516 asmenų buvo įregistruoti ir aktyviai verčiasi komercine veikla (pagal 

individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą). 

Siekiant susidaryti vaizdą apie Rietavo savivaldybės situaciją, buvo surinktos TOP10 įmonės pagal 

darbuotojų skaičių (žr. 17 lentelę). Į sąrašą neįtraukti bankai, draudimo bendrovės ar įmonės, kurių metinės 

ataskaitos nebuvo pateiktos arba dar neįvestos į ataskaitų duomenų bazę. 

 
Nr. įmonė Pramonė Dirbančių asmenų 

skaičius 
1. UAB "PLUNGĖS 

LAGŪNA" 
NACE2 42 Civilinė inžinerija 253 
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Nr. įmonė Pramonė Dirbančių asmenų 
skaičius 

2. UAB RIETAVO 
VETERINARINĖ 
SANITARIJA 

NACE2 38.21 Atliekų (išskyrus pavojingas atliekas) 
apdorojimas ir šalinimas 119 

3. 
UAB RIETUVA 

NACE2 16 Medienos, medienos ir kamštienos gaminių, 
išskyrus baldus, gamyba; dirbinių iš šiaudų ir pynimo 
medžiagų gamyba 

71 

4. PLUNGĖS RAJONO 
ŽEMĖS ŪKIO 
BENDROVĖ MINIJA 

NACE2 01.50 Mišrus ūkininkavimas (augalininkystė ir 
gyvulininkystė) 48 

5. K. PREIBIO GAMYBINĖ 
ĮMONĖ 

NACE2 02.20 Miško kirtimas 48 

6. UAB REVAL MBG Niekur kitur nepriskirtų baldų gamyba 35 
7. UAB "RIETAVO 

KOMUNALINIS ŪKIS" 
NACE2 35.30 Garo tiekimas ir oro kondicionavimas 35 

8. UAB "VB 
TRANSLOGISTICS" 

NACE2 49.41 Krovinių vežimas keliais 34 

9. UAB BRUŽTĖ NACE2 49.41 Krovinių vežimas keliais 27 
10. G. STANKAUS ĮMONĖ NACE2 49.41 Krovinių vežimas keliais 27 

Lentelė Nr. 18. Dešimt didžiausių įmonių Rietavo savivaldybėje 

 

Pirmame stulpelyje rodomas įmonės pavadinimas, antrame - pramonės šaka, kurioje įmonė veikia, 

darbuotojų skaičius trečiame stulpelyje, apyvarta ketvirtame stulpelyje. Pažvelgus į TOP10 įmones Rietavo 

savivaldybėje, galima daryti išvadą, kad sėkmingiausios įmonės veikia gamybos ar perdirbimo srityje pagal 

darbuotojų skaičių (253 ir 119 darbuotojų). Rietavo savivaldybėje lyderiai yra UAB „Plungės lagūna“ ir 

UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, kurie yra paslaugų teikėjai ir buvo įsteigti daugiau nei prieš 20 metų. 

Verta paminėti, kad krovininio transporto (logistikos) sektorius taip pat yra konkurencingas, nes TOP10 yra 

trys tokios įmonės. 

 

 

A  
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II SKYRIUS. VERSLO AUGIMO GALIMYBĖS TERITORIJOSE 

Nevyriausybinės organizacijos (NVO), įkurtos remti ir skatinti verslumą taip pat vaidina svarbų 

vaidmenį atstovaujant verslininkų interesams, palaikant dialogą su valstybe ir visuomene bei plėtojant 

verslumo kultūrą. Verslo organizacijos turėtų užmegzti dialogą su valdančiomis partijomis užimtumo ir 

mokesčių politikos formavimo klausimais. Idealiu atveju verslininkai turėtų parašyti savo knygas, 

paaiškinančias universitetuose išmoktą teoriją bei kaip teorija pritaikyti praktikoje. O verslo 

organizacijos turėtų pasirūpinti jų publikavimu ir platinimu. Be to, verslininkų organizacijos turėtų 

finansuoti įvairias mentorystės programas, skatinančias daugiau jaunų žmonių tapti verslininkais. 

Norint, kad verslo organizacija būtų veiksminga, būtina nustatyti aiškius jos įsteigimo tikslus ir 

sudaryti labai konkrečią veiklos programą, vengiant miglotos sąvokos „Skatinti“; ,,Stiprinti“, „Palaikyti" 

ir kt. Verslo organizacijos taip pat gali teikti praktines paslaugas savo nariams: apskaitos ir teisines 

paslaugas mažoms įmonėms, eksporto rinkų ir bendradarbiavimo partnerių paieška, įvairių prekių 

sertifikatų gavimas ir kt. 

Verslo organizacijos turėtų bendradarbiauti su profesinio mokymo įstaigomis, ištirti darbo rinkos 

tendencijas, dalyvauti koordinuojant mokymo programų rengimą ir priėmimą, dalyvauti kuriant ir 

vertinant mokymo programas. 

Pasaulyje verslo organizacijoms yra įprasta elgtis, kaip kredito garantams savo nariams, imant 

paskolas verslo plėtrai. Prieš įgyvendinant tokią praktiką dar yra daug pritaikymo galimybių. Tačiau, 

verta ją rimtai apsvarstyti. Taip pat, organizacijos nariai yra gerai žinomi, dėl savo ilgamečių narių, o 

sprendimai organizacijos viduje aptariami ir priimami kolektyve. Tai padeda kiek įmanoma išvengti 

klaidingų sprendimų. 

Verslo organizacijos turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į sociologinius klausimus. Ne paslaptis, 

kad vis dar yra daug verslininkų, kurie orientuojasi į tiesioginę naudą ir nesugeba mąstyti per ilgą laiką. 

Verslo organizacijos turėtų prisidėti prie teigiamo situacijos sprendimo. 

4. Verslo rėmimo organizacijos teritorijose 

Latvijos prekybos ir pramonės rūmai (LTRK) yra didžiausia verslo asociacija Latvijoje, 

turinti daugiau nei 2500 narių - labai mažų, mažų, vidutinių ir didelių įmonių, asociacijų, verslo 

verslininkų klubų ir kitų verslo asociacijų visuose regionuose ir sektoriuose. Asociacija atstovauja 

verslininkų interesams. Taip pat, teikia paslaugas, kad būtų puikios Latvijos įmonės, puikioje verslo 

aplinkoje. Pagrindinės šiuos asociacijos veiklos sritys yra verslo aplinka, verslo konkurencingumas, 

eksportas. 
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Latvijos prekybos ir pramonės rūmai buvo įsteigti 1934 m. Gruodžio 21 d., ir yra Europos 

prekybos ir pramonės rūmų asociacijos (EUROCHAMBRES) ir Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) narė. 

Misija: Latvijos verslininkų balsas ir palaikymas nuo 1934 m. 

Vizija: Latvija yra viena iš 10 geriausių verslo aplinkų ES, kurioje vystosi daugybė 

konkurencingų ir eksportą gebančių įmonių. LTRK paslaugų teikimas užtikrina, kad narystė LTRK yra 

ekonomiškai pagrįstas sprendimas, skatinantis spartesnį įmonės augimą. 

Pagrindinės vertybės: 

LR nacionalinė ekonomika; 

Verslumas; 

Politinis neutralumas; 

Sąžininga konkurencija; 

Privatus kapitalas. 

Organizacija daro teigiamą poveikį verslo teritorijai, nes atstovauja verslininkų interesams. Vis 

dėl to, labai mažoms įmonėms sunku per savo organizaciją domėtis savo interesais. Tai labiau tinka 

vidutinėms ir didelėms įmonėms. Kartu negalima paneigti teigiamo indėlio, kurį ši organizacija gali 

duoti konsultuodama ir mokydama labai mažas įmones. 

 

LTRK Kuržemės narių verslo klubas. LTRK Kuržemės savivaldybės skyrius, 

bendradarbiaudamas su Kuržemės verslo inkubatoriumi ir „JCI Latvia“ Liepojos filialu, šių metų kovo 

15 d. organizavo LTRK Kuržemės narių verslo klubo renginį - „Kuržemės verslo palaikymas, tinklų 

kūrimas ir diskusijų vakaras Liepojoje“. Šis įvykis taip pat laikomas verslo klubo įkūrimo laiku. 

Renginys buvo organizuotas siekiant skatinti verslo ryšius, palaikyti prieinamumą ir tarpusavio ryšius, 

aptarti verslo aplinkos gerinimo ir konkurencingumo didinimo klausimus.  

Renginio metu verslininkai aktyviai užsiima tinklų kūrimu, dalijasi kontaktais, patirtimi ir 

patarimais bei teikia vienas kitam įvairias rekomendacijas. Renginyje dalyvavo apie 30 įmonių vadovų 

ir vadovų iš įvairių sektorių, įskaitant statybą, žemės ūkį, medienos apdirbimą, IT paslaugas, maisto 

gamybą, konsultavimo paslaugas ir kt. 

Organizacija daro teigiamą poveikį verslo aplinkai teritorijoje, nes atstovauja verslininkų 

interesams. Mažos ir labai mažos įmonės taip pat naudojasi galimybe dalyvauti tinklo veikloje ir keistis 

patirtimi. Labai svarbu pateikti savitarpio rekomendacijas ir patarimus, kurie leistų į problemas pažvelgti 

iš plačiau. Taip pat, sveikintinas indėlis, kurį ši organizacija gali suteikti labai mažoms įmonėms teikiant 

konsultavimo ir mokymo paslaugas. 

 



86 
 

Nacionalinė plėtros finansų įstaiga “ALTUM” yra viešoji plėtros finansų įstaiga, teikianti 

finansavimą per finansines priemones (paskolas, garantijas, investicijas į rizikos kapitalo fondus ir kt.) 

tose srityse, kurias valstybė laiko svarbiomis ir palaikančiomis ir kuriose kredito įstaigos neturi 

pakankamai galimybių. Programoms įgyvendinti naudojamos Latvijos ir ES lėšos. 

Būdama valstybine korporacija, ,,ALTUM“ siekia remti verslumą per finansines priemones, 

nerenkant aukų, bet per tikslinį bendradarbiavimą ir finansinę paramą verslumo veiklai. 

,,ALTUM“ bendradarbiauja su Latvijos žemės ūkio universitetu ir bankų aukštąja mokykla, 

skatinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą, jaunimo įtraukimą į mokslinius tyrimus, tyrimų kokybę ir 

novatoriškų idėjų komercializavimą. 

Finansuodama geriausius mokslinių tyrimų autorius Latvijos žemės ūkio ir miškininkystės 

akademijoje, ,,ALTUM“ skatina inovatyvių žemės ūkio sprendimų atsiradimą ir įgyvendinimą. 

Bendradarbiavimas su bankininkystės aukštąja mokykla suteikia galimybę būsimiems finansų 

specialistams realiame gyvenime dalyvauti finansinio prieinamumo ir finansinių priemonių efektyvumo 

tyrimuose, taip prisidedant prie prasmingesnio studijų ryšio su finansų sektoriaus plėtra. 

Pagrindiniai verslo pranašumai: 

• Parama verslo steigimui ir savarankiškam darbui, verslo plėtrai ir konkurencingumui, 

technologijoms ir inovacijoms; 

•  Parama ūkininkams ir savivaldybių plėtrai; 

•  Eksporto skatinimas; 

•  Išvystyta rizikos kapitalo aplinka; 

•  Energijos vartojimo efektyvumo skatinimas; 

•  Žemės fondo aprūpinimas. 

Deja, informacijos apie paramą, teikiamą tik teritorijose esančioms įmonėms, nėra. Tačiau, tuo 

pat metu ,,ALTUM“ investicijos visoje Latvijos teritorijoje yra teigiamos. „ALTUM“ duomenimis, visos 

investicijos į ekonomiką 2016 m., sudarė 359 mln. eurų, 2017 m. 371 mln. O 2019 m. - atitinkamai 460 

milijonų eurų. Taip pat, reikėtų pažymėti, kad pagalbos gavimo procedūra yra sudėtinga, reikalauja daug 

laiko, o reikalingas bendras finansavimas užstatas yra neįmanomas visoms labai mažoms įmonėms. 

 

Latvijos investicijų ir plėtros agentūra (LIAA). LIAA teikia šias paslaugas: 

Užsienio prekybos seminarų organizavimas Latvijoje. Informacinės paramos teikimas užsienio 

prekybos seminaruose, siekiant padidinti Latvijos verslininkų žinias apie svarbius užsienio prekybos 

klausimus ir aktualijas bei padidinti įmonių konkurencingumą užsienio rinkose. Užsienio prekybos 

seminarai organizuojami tam tikroje užsienio rinkoje visiems sektoriams. Be to, užsienio prekybos 

seminarai dažniausiai organizuojami atvykstančiose konkrečios šalies verslo delegacijose arba kartu - 
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užsienio politinėse ir verslo delegacijose. Tokiu būdu jau suteikiant galimybę aptarti galimas 

bendradarbiavimo galimybes su konkrečiais užsienio partneriais Latvijoje. Tuo pat metu užsienio 

prekybos seminaruose aptariami svarbūs konkretaus sektoriaus užsienio prekybos, sertifikavimo, 

muitinės klausimai. Taip pat, pritraukiami užsienio srities lektoriai tam tikroje srityje, teikiama naujausia 

ir praktinė informacija apie naujienas ir tendencijas užsienio rinkose. 

Verslo bendradarbiavimo pasiūlymų / užsienio įmonių užklausų platinimas. Latvijoje LIAA 

gauna užsienio įmonių, užsienio šalių ambasadų Latvijoje, Latvijos ambasadų užsienyje. Užsienio 

institucijų ir organizacijų prašymus pateikti informaciją apie Latvijos įmones, tyrimų institucijas ar 

universitetus, galinčius pasiūlyti latviškus gaminius ar pateikti užsakymus. Be to, siūlo ne tik gaminius 

ir daro užsakymus, bet ir domisi bendradarbiavimu; 

LIAA, turėdama žinių apie Latvijos įmones, tyrimų įstaigas ir aukštojo mokslo įstaigas bei jų 

galimybes ir interesus, perduoda šiuos prašymus tinkamo profilio Latvijos verslininkams ar kitiems 

potencialiems verslo partneriams. Gauna informaciją apie susidomėjimą bendradarbiavimu iš Latvijos 

pusės ir informuoja užsienio bendroves apie galimus verslo partnerius Latvijoje. LIAA seka pradinį ryšį, 

parengia ir išsiunčia papildomą informaciją paprašius. Jei užsienio įmonė išreiškė susidomėjimą, yra 

galimybė savo vizitą realizuoti Latvijoje susitikus su potencialiais verslo partneriais iš Latvijos; 

Parama užsienio bendrovėms įgyvendinant potencialius investicinius projektus Latvijoje; 

Parama užmezgant būtinus verslo kontaktus, teikiant informaciją apie mokesčius, išlaidas, 

įstatymus ir kitus verslo aplinkos aspektus;  

Įvairių pasiūlymų paruošimas - tinkamos vietos, žemės, pastatų paieška ir kt. vertinimas; 

Parama palaikant ryšius su savivaldybėmis ir valdžios institucijomis įgyvendinant galimus 

investicinius projektus; 

Vizitų į Latviją organizavimas;  

Patariama pagalba įmonės registracijai įgyvendinant projektą ir garantinio aptarnavimo 

paslaugas; 

Verslo kontaktų užmezgimas su Latvijos įmonėmis užsienyje; 

Dalyvavimas nacionalinėse parodose. LIAA vykdo parodų dalyvių atranką, parodų stendo 

rezervaciją, suteikia dalyviams tam tikro dydžio laisvą erdvę ir galimybę talpinti informaciją į parodos 

katalogą, organizuoja nacionalinio stendo struktūrą. Taip pat, darbus prie parodos stendo, o potencialūs 

partneriai, vykdo tiesioginės rinkodaros kampaniją ir organizuoja stendą, jei reikia organizuoja ir 

papildomą verslo programą (informacinius seminarus, įmonės vizitus, dvišalius susitikimus / kontaktus); 

LIAA organizuoja prekybos misijas, įskaitant aukšto lygio Latvijos pareigūnų vizitus, dalyvių 

atranką, programos organizavimą, įskaitant verslo forumus, seminarus, dvišalius susitikimus su 

potencialiais partneriais pagal dalyvio profilį ir potencialaus bendradarbiavimo partnerio kriterijus; 
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Vizitai. Taip pat, apgyvendinimo ir transportavimo organizavimas ar patarimai; 

Verslo susitikimų programų, įskaitant individualių, pagal poreikį galimų verslo partnerių 

duomenų bazių atrankos paruošimas ir patarimai (1. rinkos dydžiu, struktūra, nariais, kainodara, 

paskirstymo kanalais, logistika, konkurentais, verslo kultūra (ši informacija yra viešai prieinama); 

2.parengti eksporto pasiūlymą, profilį ar pristatymą; 3. potencialių partnerių profilių parengimas); 

Eksporto seminarų organizavimas Latvijoje; 

Informacinės paramos teikimas seminaruose, siekiant sustiprinti Latvijos verslininkų žinias apie 

svarbius užsienio prekybos klausimus ir aktualijas bei padidinti įmonių konkurencingumą užsienio 

rinkose. Informaciniai seminarai organizuojami konkrečioje užsienio rinkoje visiems sektoriams, tam 

tikram sektoriui tam tikroje rinkoje. Taip pat, organizuoja informacinius, edukacinius seminarus tam 

tikroje srityje, kurie padeda didinti verslininkų konkurencingumą užsienio rinkose, ir eksporto įgūdžių 

seminarus įmonėms, turinčioms ar neturinčioms ribotos eksporto patirties. LIAA siūlo platų ir 

įvairiapusį informacinių seminarų spektrą, apimantį visus svarbiausius eksporto elementus, 

pritraukiančius tos srities užsienio dėstytojus - konkrečios srities ekspertus, naujausios naujienos ir 

tendencijos užsienio rinkose; 

Informacija ir konsultacijos Latvijos įmonėms klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos 

verslo aplinka, verslo teise, ES programomis, įsk. dėl programos „Horizontas 2020“ - mokslinių tyrimų 

ir inovacijų programos; 

Teikia informaciją apie verslą bei pagrindinius verslo aspektus ES bendrojoje rinkoje (pvz., 

Viešieji pirkimai, „CE“ ženklinimas, standartizavimas, aplinkos sauga ir kt.). Konsultacijos ES teisės 

klausimais (ES įstatymų ir kitų teisės aktų, ES šalių nacionalinių įstatymų įgyvendinimo sąlygos ir kt.). 

Teikiama informacija apie Europos Sąjungos (ES) programas (įskaitant „Horizontas 2020“), iniciatyvas, 

turimą finansavimą projektų plėtrai, ieškant partnerių tiek Latvijoje, tiek užsienyje per Europos verslo 

paramos tinklą; 

Informaciniai seminarai apie dabartinius ES verslo aspektus ir teises, Europos Sąjungos (ES) 

programas; 

Informacija ir konsultacijos užsienio prekybos klausimais. LIAA atstovai užsienyje ir Eksporto 

skatinimo skyriaus projektų vadovai teikia tiek žodines konsultacijas, tiek rašytines paraiškas; 

Teikti informaciją apie turimą nacionalinę ir Europos Sąjungos paramą verslo ir inovacijų plėtrai; 

Teikia informaciją apie LIAA administruojamas Europos Sąjungos fondų paramos programas, 

jų tikslus, uždavinius, galimybes kreiptis dėl finansavimo. Taip pat, konsultuoja, dėl projekto paraiškos 

parengimą, projekto įgyvendinimą, galutinių ataskaitų rengimą ir kitais su tuo susijusiais klausimais. Be 

to, informacijos teikimas apie kitų institucijų siūlomas paramos programas prekybininkams bei 

teikiamos idėjos autoriams; 
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Informacijos apie verslo pradžią ir verslo aplinką Latvijoje teikimas. Bendros informacijos apie 

verslo ir verslo aplinkos Latvijoje pradžią teikimas; 

Informacijos teikimas apie naujoves, technologijų perdavimą ir steigimą. Nuodugnios 

informacijos teikimas laboratorijoms, įmonėms (įskaitant pradedančiąsias įmones) ir mokslininkams 

apie inovacijas, technologijų perdavimą ir pradinę veiklą. Taip pat, apie veiklą ir paramos programas 

(įskaitant paramą užsienio investuotojams), jų tikslus, uždavinius, galimybes taikyti gauti finansavimą 

projekto paraiškos parengimui, projekto įgyvendinimui, galutinės ataskaitos parengimui; 

Inkubacinė parama. Veikla, kuria siekiama skatinti verslumą, pavyzdžiui, mokymai, verslo 

augimo konsultacijos, komersanto paslaugų, reikalingų verslo inkubatoriuje iškeltiems tikslams pasiekti. 

Bendras finansavimas, subsidijų paslaugų, įrangos ar reikmenų įsigijimui skyrimas; 

Išankstinio inkubavimo palaikymas. Veikla, kuria siekiama sukurti pradinį verslo idėjos 

vertinimą, įgyti verslo įgūdžių ir kompetencijų; 

Skelbimų talpinimas informacinėje medžiagoje. Komunikacijos ir vizualinio sąmoningumo 

skatinimas siekiant palengvinti užsienio prekybą ir pradėti verslą; 

Rengimas susitikimų programų užsienio įmonėms, prekiaujančioms prekėmis ir paslaugomis 

Latvijoje. Informacinės paramos teikimas bei rengimas užsienio įmonėms apie aktualią pramonę 

apskritai, Latvijos rinkos specifiką, prekybos problemas, tikslingų potencialių bendradarbiavimo 

partnerių Latvijoje parinkimą, susitikimų programų, kuriose nurodomos konkrečios bendradarbiavimo 

kryptys, gamybos poreikiai ir tiesioginiai verslo kontaktai. Prireikus kviečiami vietiniai šios srities 

ekspertai, visų pirma importo, sertifikavimo, FSV klausimais ir kt.  Užsienio kompanijų pasiūlymai, jei 

jie yra atviri, skelbiami viešoje EXIM duomenų bazėje (http://www.exim.lv). 

LIAA veikia visoje šalyje, tai reiškia, kad paramą gali gauti bet kuris prekybininkas. LIAA 

nepalaiko savarankiškai dirbančių asmenų. Išimtis yra priešinkubacinis laikotarpis. Norėdami 

pretenduoti į inkubatoriaus paramą, prekybininkas privalo pakeisti savo statusą iš savarankiškai 

dirbančio į įmonę. Ypač palaikomos įmonės, kurios save laiko atstovaujančiomis RIS3. Šis suskirstymas 

trukdo plėtoti įprastą verslą, o tai gali turėti neigiamų padarinių ateityje. Reikėtų pabrėžti, kad regioniniai 

inkubatoriai skirstomi atsižvelgiant į istorinę situaciją, neatsižvelgiant į dabartines aplinkybes. 

Pavyzdžiui, paskutiniame planavimo regione - Pietų Kuržemėje - Liepojoje, Kuldigoje ir Salduje - 

kiekvienoje vietoje buvo Kuržemės verslo inkubatorius su palaikymo punktu. Šiuo metu Saldus jaunieji 

verslininkai gali naudotis Liepojos inkubatoriumi arba Kuldygos inkubatoriumi, o tai neatmeta 

galimybės veikti vietoje - Saldus. Pozityviau situacija Talsuose, kur Talsų verslo inkubatorius veikia 

atskirai. 
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Talsų verslo klubas. Talsų verslo klubas vienija Talsų krašto verslininkus. Pažymėtina, kad 

Saldus savivaldybė tokios organizacijos šiuo metu neturi, nors kurį laiką ji buvo panaši. Šiuo metu 

planuojama atstatyti organizaciją, kuri suvienytų Saldus savivaldybės verslininkus. Atsižvelgiant į tai, 

kad tokia organizacija egzistuoja tik vienoje tiriamo rajono vietoje. Tyrimo autoriai atliko interviu su 

Talsų verslo klubo atstove Ilonda Friedenberg. Pokalbio tikslas buvo išsiaiškinti jų vaidmenį Talsų 

savivaldybės verslo aplinkoje, kokia yra jų pagrindinė veikla, tikslai ir rezultatai. Taip pat, buvo 

paprašyta palyginti panašius verslo klubus, savivaldybėse.  

Anot Ilonda Friedenberg, pagrindinis Talsų verslininkų klubo tikslas yra suvienyti verslininkus 

vienoje asociacijoje, skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su savivaldybe. Taip 

pat, padėti jiems susirasti kontaktus savivaldybėje bei visoje Latvijoje. 

Draugija reguliariai lankosi vyriausybės atstovuose, kad aptartų aktualijas. Tai daroma ir 

bendradarbiaujant su savivaldybe. Bendradarbiavimas su savivaldybe yra sėkmingas ir vykdomi bendri 

projektai. Sėkmingi verslo susitikimai. Taip pat, organizuojami per Latvijos prekybos ir pramonės rūmus 

(LTRK), kuriuose verslininkai gali aptarti dominančius klausimus, dalyvauti seminaruose, dalyvauti 

diskusijose ir keistis kontaktais. 

Ponia Friedenberg patvirtina, kad Talsų verslo klubas bendradarbiauja su įmonėmis Talsų mieste 

ir visoje Talsų savivaldybėje. Bendradarbiavimas yra sėkmingas abiem atvejais. Pašnekovas negalėjo 

pakomentuoti sektorių, kuriems atstovauja klubo nariai, ir klubas tokios statistikos nerengia. 

Pašnekovė prisipažįsta, kad dėl darbuotojų stygiaus jie yra suinteresuoti pritraukti migruojančius 

darbuotojus į statybų pramonę. Tačiau, jų dar nepritraukia didelės išlaidos. 

Talsų pirklių klubas bendradarbiauja su Talsų savivaldybe. Taip pat, organizuoja patirties mainų 

keliones į užsienį, o tai labai naudinga tiek verslininkams, tiek savivaldybei įgyti patirties, naujų 

kontaktų. 

Kalbėdamas apie įmonės likvidavimo dinamikos pokyčius pastaraisiais metais, interviu dalyvis 

kaip pagrindinę priežastį mini 50 eurų mokestį, kurį valstybės pajamų tarnyba nustatė neaktyvioms 

įmonėms. Todėl, įvedus mokestį kelios įmonės buvo likviduotos. 

Po šio interviu autoriai daro išvadą: 

Talsų verslo klubas yra sėkmingas verslo bendradarbiavimo skatintojas; 

Bet kurios pramonės srities verslininkas gali prisijungti prie šios asociacijos ir gauti naudingų 

kontaktų bei informacijos; 

Verslininkams daug sunkiau rasti kontaktus užsienyje be vietos valdžios ar tarpininkų pagalbos; 

Nors ši organizacija vienija esamus verslininkus, ji taip pat, daro teigiamą poveikį naujiems 

verslininkams įgyvendindama projektą „Dari Talsiem“ ir daro teigiamą poveikį teritorinei verslo 

aplinkai; 
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Tarp organizacijų, remiančių verslo aplinką teritorijoje, neabejotinai reikėtų paminėti vietos 

veiklos grupes. Talsų savivaldybėje tai asociacija „Talsų rajono partnerystė“, o Saldus savivaldybėje - 

asociacija „Saldus rajono plėtros draugija“. 

Asociacija „Talsų rajono partnerystė“ buvo įkurta Talsuose 2004 m. gruodžio 21 d., oficialiai 

įregistruota 2005 m. Birželio 27 d. Nuo pradžių partnerystės nariai buvo 15 savivaldybių, jose 

veikiančios organizacijos ir verslininkai. 

Po teritorinės reformos partnerystę sudaro 3 savivaldybės: Mērsrago savivaldybė, Roja 

savivaldybė ir Talsų savivaldybė: Talsų savivaldybėje yra 4 miestai - Sabile, Stende, Talsi ir 

Valdemārpils, 11 parapijų - Abava, Ārlava, Balgale, Ģibuļi, Ķūļciems, Laidze, Laucienė, Lībagi Strazde, 

Vandzene, Virbi. 

Partnerystėje yra 22 nariai: 3 savivaldybės, 14 asociacijų, 1 privatus asmuo, 4 verslininkai. 

Pagrindiniai asociacijos tikslai yra šie: 

• skatinti darnios verslo aplinkos plėtrą ir inovacijų diegimą partnerystės srityje; 

• Skatinti aukštos kokybės gyvenamosios aplinkos, viešosios infrastruktūros, visuomenei 

prieinamų įrenginių plėtrą, infrastruktūros atnaujinimą ir gerinimą, naujos infrastruktūros kūrimą 

partnerystės teritorijoje ir plėtoti pilietinės visuomenės formavimąsi ir piliečių asociacijų veiklą; 

• Skatinti ekonomikos augimą remiant pakrančių įmonių plėtrą ir inovacijų diegimą; 

• skatinti pakrančių gamtos ir aplinkos išteklių išsaugojimą ir naudojimą; 

Sukurti ir plėtoti viešąją infrastruktūrą pakrančių zonose ir užtikrinti prieigą prie žvejybos ir 

jūrinio kultūros paveldo. 

 Saldus rajono plėtros asociacija buvo įkurta 2006 m. rugsėjo 20 d. Apima dvi savivaldybes - 

Saldus ir Brocēni. Asociacijos tikslai ir veikla yra šie:  

• Parengti ir įgyvendinti tvaraus kaimo plėtros strategiją, remiantis visuomenės dalyvavimo 

principais;  

• Skatinti ir remti visuomenės įsitraukimą į vietos kaimo vietovių plėtrą, siekiant pagerinti 

gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, skatinant visuomenę ieškoti naujų sprendimų;  

• Bendradarbiauti su valstybinėmis, vietos valdžios ir nevyriausybinėmis organizacijomis, 

įmonėmis ir kitomis institucijomis Latvijoje ir užsienyje, siekiant skatinti Saldus ir Brocēnių apskričių 

teritorijų plėtrą;  

• skatinti kuo geresnį tvarų ekonominių, gamtinių ir kultūrinių išteklių naudojimą;  

• skatinti bendruomenės bendradarbiavimą; Įsitraukti į projektus, koordinuoti ir pritraukti 

finansinius, materialinius, intelektualinius ir kitus išteklius savo tikslams pasiekti. 

 

Padėtis Lietuvos Respublikoje šiek tiek skiriasi nuo situacijos Latvijoje. 
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Lietuvoje vis dar plėtojama regioninio valdymo sistema. Pažymėtina, kad nuo 1995 m. Lietuva 

buvo padalinta į du pagrindinius vietos teritorinius administracinius lygius: 

Apskritys - aukščiausi administraciniai vienetai, kurių valdymą organizuoja vyriausybė (minima 

NUTS 3 lygiu); 

Savivaldybės - žemesni administraciniai vienetai, kuriuose įvedama savivalda (minima LAU 1 

lygyje).  

2010 metais buvo panaikintos apskričių administracijos, paliekant savivaldybes tik kaip 

teritorinius vienetus, t.y. Lietuvoje regioninė politika įgyvendinama be regionų, kaip teritoriniai 

administraciniai vienetai. 19. Todėl, šiuo metu galime kalbėti tik apie vieną vietos valdžios sistemos lygį. 

Institucinė įstaiga, įgyvendinanti/formuojanti regioninę politiką, tapo ,,Regioninės plėtros taryba”, kurią 

sudaro: merai (iš visų tam tikrai sričiai priklausančių savivaldybių), vietinių tarybų delegatai ir įgaliotas 

asmuo, paskirtas iš vyriausybės ar vyriausybės organo. Tačiau, šios tarybos nėra per daug 

nepriklausomos, nes jos turi dirbti vadovaujant ,,Nacionalinei regioninės plėtros tarybai” ir ,,Vidaus 

reikalų ministerijai” (Regioninės plėtros departamentui). 

Savivaldybės viršininko administracijos panaikinimas paskatino regioninės politikos 

centralizavimą. Pagrindinis organas (rengiantis regioninės plėtros plano projektą vidaus reikalų ministro 

nustatyta tvarka ir pateikiantis jį Regioninės plėtros tarybai svarstyti ir patvirtinti) yra ,,Regioninės 

plėtros departamentas” prie ,,Vidaus reikalų ministerijos”. 

Aprašyta regioninės politikos formavimo sistema lemia tai, kad paramos verslui sistema 

Lietuvoje yra gana centralizuota. 

Kaip minėta, nuo 2010 m., savivaldybės tebėra teritoriniai ir statistiniai vienetai, apimantys 

kelias seniūnijas. Telšių apskritį sudaro 4 savivaldybės (Mažeikių savivaldybė, Plungės savivaldybė, 

Rietavo savivaldybė ir Telšių savivaldybė). 

Visos savivaldybės parengė strateginius plėtros planus, į kuriuos paprastai įtraukiamos paramos 

programos (arba priemonės) MVĮ. Tačiau, šios programos (ar veiklos) yra orientuotos į palyginti mažos 

apimties projektus, o finansinės paramos suma yra labai ribota. 

Lietuvoje yra santykinai didelė nevyriausybinių verslo rėmimo organizacijų dalis - 14% viso 

verslo rėmimo organizacijų skaičiaus. Tačiau, dauguma nevyriausybinių verslo rėmimo organizacijų 

Lietuvoje yra asociacijos nacionaliniu lygiu, turinčios filialus regioniniu ir vietos lygiu. 

 
19 - Burbulyte-Tsiskarishvili G., Kutkaitis A., Normante I. (2013) Local governments as the main actors of regional 

development in Lithuania. Paper presentation for the 21st NISPAcee conference "Regionalization and Inter-regional 
Cooperation" (Belgrade, Serbia). 
http://www.nispa.org/files/conferences/2013/papers/201304101921210.Nispa_Burbulyte_et%20al.doc 
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Asocijuotos verslo organizacijos (pvz. Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo 

konfederacija, Prekybos pramonės ir amatų rūmai) vaidina specifinį vaidmenį plėtojant verslą, telkiant 

įvairių šalies sektorių įmones, dalyvaujant ekonomikos įstatymuose, organizuojant diskusijas, kuriose 

dalyvauja verslo vadovai, ekspertai skirtingose srityse. 

Vietiniame lygmenyje taip pat yra labai skirtingų verslo asociacijų (kai kurios yra nacionalinių 

asociacijų padaliniai, kitos yra vietinės). Galima paminėti šias verslo asociacijas: 
Telšių apskrityje Verslo asociacijos 

LV LT 
Telšių savivaldybėje Telšu rajona mazo uzņēmumu asociācija 

Telšu rajona uzņēmēju asociācija 
Telšu mazā un vidējā biznesa asociācija 
Lietuvas piensaimnieku asociācija 
Telšu rajona lauksaimnieku asociācija 
Telšu rajona zemnieku savienība 

Telšių rajono smulkiųjų verslininkų 
asociacija 
Telšių rajono verslininkų asociacija 
Telšių smulkaus ir vidutinio verslo 
asociacija 
Lietuvos pieno ūkių asociacija 
Telšių rajono žemdirbių asociacija 
Telšių rajono ūkininkų sąjunga 

Mažeikių savivaldybėje Mažeiķu uzņēmēju asociācija 
Mažeiķu mazā biznesa asociācija 
Lietuvas Zemnieku savienības Mažeiķu 
filiāle 
Mažeiķu rajona lauksaimnieku asociācija 

Mažeikių verslininkų asociacija 
Mažeikių smulkiųjų verslininkų 
susivienijimas 
Lietuvos ūkininkų sąjungos Mažeikių 
skyrius 
Mažeikių rajono Žemdirbių asociacija 

Plungės savivaldybėje Mazā un vidējā biznesa asociācija ienirto 
biznesu 
Plungē mazā biznesa asociācija 
Lietuvas Zemnieku savienības Plungē 
filiāle 
Plunge Rūpnieku savienība 
Plungē rajona zemnieku asociācija 
Lietuvas Zemnieku savienības Plungē 
filiāle 

Smulkaus ir vidutinio verslo asociacija 
„Plungės verslas“ 
Plungės smulkiojo verslo asociacija 
Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės 
skyrius 
Plungės pramonininkų sąjunga 
Plungės rajono žemdirbių asociacija 
Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės 
skyrius 

Rietavo savivaldybėje Rietavas novada zemnieku biedrība 
Rietavas novada zemnieku savienība 

Rietavo savivaldybės žemdirbių 
asociacija 
Rietavo savivaldybės ūkininkų sąjunga 
Rietavo moterų užimtumo centras 

Lentelė Nr. 19. Telšių apskrities verslo asociacijos 

 

Pagrindinės asocijuotų verslo organizacijų funkcijos yra: 

Sudaryti palankias sąlygas Lietuvos įmonėms jų ekonominei, techninei ir socialinei pažangai; 

Skatinti verslininkų ir jų organizacijų bendradarbiavimą; 

Užtikrinti verslo interesų atstovavimą valstybės ir savivaldybių institucijose; 

Verslo informacija, patarimai ir švietimas; 

Renginių, seminarų, mokymų ir tinklų veiklos organizavimas verslininkams; 

Ugdyti teigiamą verslininkų įvaizdį visuomenėje ir kt. 

Kai kuriose savivaldybėse veikia nevyriausybinės organizacijos, remiančios tam tikrų socialinių 

grupių verslą, pavyzdžiui, ,,Moterų užimtumo centras” Rietave ir ,,Jaunimo ir moterų užimtumo centras” 
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Mažeikiuose. Šie centrai padeda skatinti tikslinių grupių verslumą ir užmegzti verslo ryšius, organizuoti 

verslo renginius ir teikti verslo patarimus, švietimą ir mokymą. 

Verslo informacijos centrai ir verslo inkubatoriai vaidina svarbų vaidmenį vietos verslo rėmimo 

įstaigose. Šios verslo rėmimo institucijos paprastai turi kelis steigėjus ir (arba) suinteresuotuosius 

subjektus, tarp kurių gali būti nevyriausybinės organizacijos. Taip pat, vietos ar centrinė valdžia. Todėl, 

joms tampa sunkiau peržengti tam tikros pramonės sritis. Telšių apskrities savivaldybėse yra 2 verslo 

inkubatoriai ir 2 verslo informacijos centrai. 

Telšių apskrities verslo inkubatorius (TAVI). Sukūrė - Ūkio ministerija (Centrinė vyriausybė), 

Lietuvos darbdavių konfederacija (NVO), Telšių savivaldybė (vietinė savivaldybė). Parama inkubatoriui 

apima: gamybinių patalpų nuomą, biuro patalpų ir biuro įrangos nuomą, nuskaitymo, kopijavimo ir 

panašias paslaugas, nemokamą prieigą prie interneto, finansines ir apskaitos konsultacijas, mokymų ir 

seminarų organizavimą ir kt. 

Viešoji įstaiga Telšių savivaldybės meno inkubatorius. Sukūrė - Vilniaus dailės akademijos 

fakultetas, Telšių savivaldybė (vietos valdžia), „Telšių praktika“ (ribotos atsakomybės įmonė). Siūlomas 

palaikymas - mažomis ir vidutinėmis įmonėmis išsinuomoti patalpas ir technologijas tinkamiausiomis 

sąlygomis. Menininkai ir kūrybinės industrijos gali naudotis inkubatoriaus metalo dirbtuvėmis, 

juvelyrikos centru, drabužių dizaino studija, spalvotųjų ir tauriųjų metalų liejykla, baldų projektavimo ir 

restauravimo dirbtuvėmis, išsinuomoti biuro patalpas su baldais ir įranga. 

Viešoji įstaiga Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras (RTVIC). VšĮ ,,Rietavo 

turizmo ir verslo informacijos centras“ dalininkai - Rietavo savivaldybė, Lietuvos darbdavių 

konfederacija (NVO), Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (NVO). Siūloma parama - mokymo 

paslaugos: kompiuterių kursai, verslo pagrindai, anglų kalbos kursai. Biuro paslaugos - tai kopijavimas, 

spausdinimas, įrišimas, nuskaitymas, interneto prieiga ir kt. Nuomos paslaugos - tai biuro įranga, 

kompiuterių kambarys, konferencijų salė ir kita. Konsultavimas – tai įmonės dokumentų rengimas, 

partnerių paieška, verslo planų rengimas, apskaitos dokumentų tvarkymas, spaudos konferencijų 

organizavimas ir kt. 

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras. VšĮ ,,Mažeikių turizmo ir verslo 

informacijos centras“ dalininkai – Mažeikių savivaldybės taryba, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. 

Siūlomas palaikymas - nuomos paslaugos – tai posėdžių salės, projektorius ir kt. Biuro paslaugos - tai 

kopijavimas, spausdinimas, skenavimas, įrišimas, nuskaitymas, teksto rinkimas, laminavimas, interneto 

prieiga ir kt. 

Vienintelės nevyriausybinės organizacijos, teikiančios finansinę paramą įmonėms, yra Vietos 

veiklos grupės (VVG). Lietuvoje kiekviena savivaldybė paprastai turi vieną reikalavimus atitinkančią 
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VVG. Be to, daugumoje savivaldybių yra 2 (VVG kaimo ir miesto vietovėse). Taigi, Telšių regione yra 

4 kaimo VVG  ir 4 miesto VVG. 

Dėl savo ribotų finansinių išteklių VVG paprastai neteikia tiesioginės finansinės paramos verslui, 

nors dažnai remia iniciatyvas ugdyti verslumo įgūdžius ir verslo infrastruktūrą. Tuo tarpu, beveik visos 

kaimo VVG teikia tiesioginę finansinę paramą verslo steigimui ir MVĮ plėtrai. 

Remiantis viešosios įstaigos „Pokyčių tyrimų institutas“ parengtu tyrimu „Lietuvos klasterių 

studija“ (2017), pirmasis klasteris Lietuvoje buvo įkurtas 1994 metais. 

Klasterizacijos procesas suaktyvėjo 2011 ir 2013 metais, kai pagal ES finansavimo priemones 

„Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT +“ buvo paskelbti tiksliniai grupių kvietimai. Šiuo metu, klasterių 

plėtra sulėtėja, nes pagrindinis dėmesys skiriamas ne naujų klasterių kūrimui, o esamų klasterių plėtimui 

ir brendimui. 

Lietuvoje šiuo metu nėra klasterių identifikavimo ar registravimo sistemos. Klasterius galima 

identifikuoti pagal jų savanorišką dalyvavimą mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) bei  

Lietuvos inovacijų centro (LIC) organizuojamoje veikloje ir (arba) pagal jų paraiškas gauti finansavimą. 

MITA duomenimis, 2016 m. Lietuvoje buvo nustatyti 75 rinkiniai. 2017 m. 11 iš jų paskelbė 

nutraukę veiklą. Taigi, tyrime buvo nustatyti 64 klasteriai, tačiau tyrimas apėmė 32 grupes, kurios sudaro 

67 procentus aktyvių klasterių. 

Tyrimo duomenys rodo, kad dauguma grupių veikia: 

Gamyba ir inžinerija - 11; 

Informacijos ir ryšių technologijos - 9; 

Energetika ir statyba - 7; 

Kūrybinės industrijos - 6; 

Žemės ūkio naujovės ir maisto technologijos - 3; 

Sveikata - 3, 

Transportas - 2; 

Plastikai ir naujos medžiagos, mediena, perdirbimo ir mokymo technologijos - 1 klasteris. 

Kai kurios tirtos grupės yra tarpsektorinės. Todėl, priklauso keliems sektoriams. 

Vidutinis klasterių skaičius Lietuvoje buvo 13. Šiek tiek daugiau kaip pusė klasterių turi 20 narių, 

o kai kurie - 30 ar 40 narių. 

Lietuvoje klasteriai formuojasi ekonomiškai galingiausiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje), kur didžiausia yra užimtų ūkio subjektų koncentracija, o užimtumo lygis yra aukščiausias. 

Tačiau, klasterių galima rasti Lietuvos provincijose, o kai kurie regionai turi savo specifiką. Lietuvos 

klasteris vienija savo narius 34 Lietuvos miestuose ir savivaldybėse. Aktyviausi klasterizacijos procesai 

vyksta klasteriuose dalyvaujančioms organizacijoms Vilniaus (54 klasteriai) ir Kauno (43 klasterių) 
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rajonuose. Mažiausiai yra Tauragės (1 klasteris), Marijampolės (3 klasteriai) ir Telšių (3 klasteriai) 

apskrityse. 

Net 84,4% apklaustų klasterių teigiamai įvertino mokslo ir studijų institucijų dalyvavimą 

klasteryje, o tai, jų nuomone, pagerina klasterio įvaizdį ir palengvina bendradarbiavimą su atitinkamais 

ekspertais. Tačiau, klasterio tyrimo duomenys parodė, kad tarp 9 klasterių nėra tyrimų ir švietimo 

institucijų, tačiau yra vienas klasteris, vienijantis net 13 mokslo ir studijų institucijų. 

Viešojo sektoriaus įstaigos taip pat dalyvauja klasterių veikloje. Tai būdinga klasteriams 

mažesniuose miesteliuose ir savivaldybėse, kur grupių nariai yra ne įmonės, o viešojo sektoriaus 

įstaigos. Tyrime pateikti duomenys rodo, kad 8 klasterio nariai turėjo viešojo sektoriaus įstaigas, tačiau 

yra vienas klasteris, jungiantis 22 viešojo sektoriaus įstaigas. 

Svarbu pažymėti, kad pastaraisiais metais pagerėjo kai kurių klasterių infrastruktūra, auga 

bendros infrastruktūros poreikis - plečiamos esamos klasterių laboratorijos, perkama nauja įranga ir kt. 

Tai susieta su ES finansavimu infrastruktūrai įsigyti. Remiantis tyrimu, 12% grupių yra gerai išplėtota 

bendro naudojimo infrastruktūra, o kiti klasteriai kuria arba planuoja įkurti. 18,8% klasterių nereikia 

bendros infrastruktūros. 

Pagrindinis klasterio veiklos dėmesys skiriamas finansavimo paieškai, t.y. bendrų projektų 

paraiškų rengimui. 20 klasterių (iš 32 dalyvavo tyrime) sukūrė naujus produktus ir paslaugas. Didelis 

dėmesys skiriamas nacionalinės ir tarptautinės partnerystės užmezgimui. Tokią veiklą vykdė 21 

klasteris. Dauguma naujų/patobulintų produktų ir paslaugų buvo kuriama vykdant įvairius MTTP 

veiksmus, vykdomus 18 klasterių. Tačiau, klasteriai mažiausiai dėmesio kreipia į teisėtos ekosistemos 

kūrimą, klasterio narių sertifikavimą ir mokymą. 

Valdymo komanda yra labai svarbi klasterio operacijoms. Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvoje 

25% klasterių neturėjo oficialios valdymo komandos, o 53% klasterių galėjo palaikyti tik vieną asmenį. 

Ši situacija nėra palanki klasterizacijos procesų plėtrai. 

Įvertinus Lietuvos klasterių internacionalizaciją, galima daryti išvadą, kad Lietuvos klasteriai 

mažai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kitose ES iniciatyvose ir mažai dėmesio skiria 

komerciniam bendradarbiavimui su užsienio partneriais. Tarptautinėse programose paprastai dalyvauja 

klasterių kompanijos, kurios bendradarbiauja su mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo įstaigomis ir vykdo 

taikomuosius tyrimus. Tačiau, dauguma Lietuvos klasterių vis dar yra jauni ir per silpni, kad būtų 

patrauklūs užsienio rinkoms - jų pajėgumai yra menki, nes klasteris ar jo nariai neturi pakankamai laiko 

tarptautinei veiklai, o Lietuvos klasteris nėra gerai žinomas. Klasterių narių pastangų užmegzti ryšius 

tarp vidinių ir išorinių klasterių koordinavimo trūkumas riboja klasterių galimybes veikti tarptautiniu 

mastu. 
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Kaip jau minėta, Lietuvoje nėra vieningos klasterių registravimo sistemos, todėl sunku nustatyti, 

kurie klasteriai veikia tam tikroje srityje. Tyrimo autoriai nustatė, kad Telšių apskrityje egzistuoja šie 

klasteriai: 

Žemaitijos turizmo klasteris (Plungė) - gerai žinomas klasteris; 

Telšių turizmo klasteris - naujas klasteris, kuris buvo įregistruotas 2019 metais; 

„Pieno kelio“ klasteris (Rietavas) - neaiškus, nes kai kuriuose leidiniuose jis vadinamas klasteriu, 

kituose - mini klasteriu, o kartais ir gastronominiu keliu. 

Beveik visos savivaldybės turi paramos fondus mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Pagal 

savivaldybių programas įmonės gali gauti kompensacijas už įrangos pirkimą, darbuotojų mokymą, 

paskolų palūkanų padengimą, nekilnojamojo turto nuomą, rinkodaros priemones ir dar daugiau. 

Kiekviena savivaldybė turi savo paramos MVĮ programą. 

Rietavo savivaldybės teikiama parama mažoms ir vidutinėms įmonėms: 

Dalinis pradinių išlaidų atlyginimas iki 145 eurų; 

Išlaidų, susijusių su verslo planų rengimu, paraiškoms gauti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų, 

kompensavimas iki 145 eurų; 

Verslininkų mokymo ir perkvalifikavimo (tiesiogiai susijusio su profesine veikla) išlaidų 

kompensavimas iki 145 eurų; 

Banko palūkanų padengimas iki 145 eurų; 

Gaisrų ir stichinių nelaimių padarytos žalos atlyginimas; 

Dalinis patalpų, reikalingų naujoms darbo vietoms sukurti ar darbo sąlygoms pagerinti, išplėtimo 

ar remonto išlaidų kompensavimas; 

Kompensacija už dalyvavimą parodų ir renginių, supažindinančių su Rietavo savivaldybe, 

organizavimu; 

Informacijos ir reklaminių leidinių, susijusių su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, įsteigimo ir 

leidimo (Rietavo savivaldybėje) išlaidų kompensavimas (prieš paskelbiant turi būti pateikta sąmata); 

Seminarų, mokymų, konferencijų, parodų ir kitų MVĮ svarbių renginių organizavimo seminarų 

išlaidų atlyginimas. 

Kita svarbi Rietavo regiono organizacija, atitinkanti verslo aplinką, yra Rietavo miesto vietos 

veiklos grupė. 

Rietavo miesto vietos veiklos grupė buvo įregistruota 2015 m. liepos 31 d. VVG sudaro 3 

sektorių atstovai: visuomeninių organizacijų ir (arba) vietos nevyriausybinių organizacijų atstovai, 

verslo ir (arba) susijusių įmonių atstovai ir vyriausybės (savivaldybės tarybos) atstovai. Rietavo miesto 

vietos veiklos grupė, įgyvendindama užsibrėžtus tikslus, tiesiogiai įgyvendina Telšių regiono 

integruotos teritorijos plėtros programoje numatytas užduotis, naudodamasi šia veikla: 
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Siekdami skatinti smulkiojo, viešojo ir socialinio verslo įkūrimą ir plėtrą Rietavo savivaldybėje: 

• padeda plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant ir toliau plėtojant 

verslą; 

• teikia paramą mažų įmonių steigimui turizmo paslaugų srityje; 

• Bendradarbiaujant su VVG „Rietavo iniciatyvos", plėtoti institucijų ir organizacijų, veikiančių 

turizmo paslaugų srityje, bendradarbiavimo tinklą, siekiant skatinti gyventojų įsitraukimą į turizmo 

sektorių. 

Siekdama skatinti kūrybingą ir novatorišką vietos bendruomenių, NVO, biudžeto valdymo 

institucijų, verslo, mokslo ir kultūros partnerystę ir skatinti socialinę įtrauktį, Rietavo vietos veiklos 

grupė: 

• Organizuoja veiklą, skatinančią miesto gyventojų socialinę integraciją, kūrybiškumą ir 

užimtumą kultūrinėmis ir meninėmis priemonėmis; 

• skatina veiksmingai naudoti sukurtą ir išplėtotą viešąją infrastruktūrą visuomenės ir verslo 

poreikiams tenkinti; 

• Organizuoja kultūrinius ir kitus renginius; 

• plėtoja socialinį ir bendruomeninį verslą, ypač masinius kultūros ir pramogų renginius mieste; 

• Skatina verslo plėtrą ir darbo vietų kūrimą, spręsdamas nedarbo ir kitas socialines problemas. 

5. Naujų verslų formavimo ir plėtros galimybių įvertinimas teritorijose  

Verslo aplinkos apibrėžimas yra glaudžiai susijęs su daugybe reikšmingų bruožų, į kuriuos turėtų 

atsižvelgti visi, nepatenkinti dabartine verslo aplinka ir norintys joje padaryti pakeitimus, kurie labiau 

domina suinteresuotuosius subjektus. Pagrindiniai verslo kūrimo ir plėtros procesų bruožai yra šie: 

Kuriant verslo aplinką dalyvauja ne tik valstybės ir (arba) savivaldybių institucijos ir politikai, 

bet ir visos suinteresuotosios šalys - namų ūkiai, verslininkai, valstybės ir savivaldybių institucijos, 

visuomeninės organizacijos ir vietos gyventojai; 

Svarbu suvokti, kad verslo aplinka yra socialinė ir ekonominė sistema, kuri susideda iš elementų 

ar posistemių (teisės aktai) (valdymo posistemis, ekonominis posistemis, socialinis posistemis, techninis 

ir mokslinis posistemis, ekologinis posistemis.) 

Verslo aplinka nėra vienoda vienoje šalyje, regione ar savivaldybėje. Taigi, verslo aplinka gali 

kisti priklausomai nuo suinteresuotųjų šalių nuomonės, tam tikros vietos geografinės padėties ir kitų 

veiksnių įtakos; 



99 
 

Kiekvienos savivaldybės verslumas dera prie regiono verslo aplinkos, tačiau regioninė verslo 

aplinka formuoja nacionalinę verslo aplinką. Todėl, valstybės, regioninės ir savivaldybių 

administravimo institucijos turi savo kompetencijos lygį ir galimybes daryti įtaką verslo aplinkai; 

Kiekvienos valstybės, regiono ir savivaldybės verslo aplinka turi savo plėtros tikslą. Tačiau, 

savivaldybės verslo aplinkos plėtros tikslas negali prieštarauti regiono verslo aplinkos plėtros tikslui, o 

regiono verslo aplinkos plėtros tikslas turi derėti su nacionaliniu verslo aplinkos plėtros tikslu. 

Aukščiau išvardyti tik patys reikšmingiausi verslo aplinkos bruožai, į kuriuos turėtų atsižvelgti 

verslo aplinkos kūrėjai Saldus, Talsų ir Rietavo savivaldybėse. Taip pat, kitos valstybės ir savivaldybių 

institucijos. 

Norint įvertinti naujų ūkio subjektų (pirklių ir kt.), formavimo ir plėtros galimybes teritorijoje, 

ypač retai apgyvendintose vietose, būtina atlikti SSGG analizę, atskirai kiekvienai teritorijai. 

5.1. SSGG Talsų savivaldybėje 20 

Stiprybės 

Didelės įmonės, stiprūs ūkininkai ir žuvininkystės ūkiai. 

Partnerystės srityje gerai išplėtoti įvairūs ekonomikos sektoriai: 

Žemės ūkis (ypač pieno produktai, javai); 

Pirminis žemės ūkio produktų perdirbimas ir maisto gamyba; 

Žuvininkystė; 

Medienos ruoša; 

Medienos apdirbimas; 

Statybinių medžiagų gavyba ir gamyba; 

Kelių tiesimas. 

Tobulintos turizmo paslaugos (kaimo turizmas, laisvalaikio pramogos, ekskursijos, pakrančių 

turizmas, amatai); 

Daugelyje sričių viešajame sektoriuje vyrauja darbo vietos privačiame sektoriuje; 

Didelė dalis savarankiškai dirbančių asmenų; 

Talsų savivaldybę kerta tarptautiniu mastu svarbus A10/E22 greitkelis ir geležinkelis; 

Nedideli atstumai iki Ventspilio ir Rygos uostų, maži uostai Mersrago ir Rojos savivaldybėse; 

Talsų savivaldybėje vienas tankiausių kelių tinklų Kuržemės regione, užtikrinantis geras 

susisiekimo galimybes tarp 4 miestų ir parapijų centrų. Taip pat, lengvas susisiekimas su savivaldybės 

centrais - Dundaga, Kandava, Kuldiga, Tukumas, Roja ir Mersragas; 

 
20 - Talsų rajono partnerystė. SSGG analizė. 
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Rojos ir Mersragos savivaldybėse išplėtota žuvininkystė, įdarbinanti pakankamai gyventojų ir 

vykdanti ekonominę veiklą pakrančių kaimuose; 

Maži uostai Rojos ir Mersragos savivaldybėje; 

Rojoje yra laivų remonto dirbtuvės; 

Verslininkai Rojoje yra labai kūrybingi; 

Puikiai išvystytas pakrančių turizmas, teigiamas savivaldybių požiūris į turizmą; 

Esamų įmonių egzistavimas, noras ir pomėgis tobulėti; 

Vis didėjantis jaunų žmonių susidomėjimas verslumu visos partnerystės metu; 

Verslo susijungimas interesų grupėse; 

Bendra verslininkų atsakomybė ir susidomėjimas kvalifikuoto darbo kokybe (bendradarbiavimas 

su Laidze profesine vidurine mokykla); 

Užimtumas susijęs su esamais gamtos ištekliais. Didžiausi darbdaviai yra medienos ruošos, 

medienos apdirbimo ir kelių tiesimo įmonės. 

 

Silpnybės  

Pasenusi įmonės gamybos bazė, mažai infrastruktūros; 

Nepakankamas verslui palankių finansinių priemonių prieinamumas; 

Nepakankamai išsilavinusi ir kvalifikuota darbo jėga; 

Kvalifikuotų įvairių sričių specialistų trūkumas; 

Keletas tinkamų teritorijų verslui pradėti partnerystės srityje; 

Kelių fondų finansavimo sumažėjimas, kelių tinklo priežiūros problemos; 

Sulėtėjusi geležinkelių plėtra, keleivių vežimas geležinkeliu nevyksta; 

Nepakankama infrastruktūra mažuose pakrančių kaimeliuose: bangolaužiai (statinys, kuris 

apsaugo uostą nuo bangų), važiuojamosios dalies keliai į jūrą ir vandens telkinius, trūksta gerai įrengtų 

maudyklų; 

Neišsivysčiusios ir perkvalifikavimo paslaugos suaugusiems; 

Darbo jėgos senėjimas, ypač žemės ūkio sektoriuje; 

Trūksta darbo vietų, ypač už savivaldybės centrų ribų; 

Pasenusi materialinė ir techninė žuvininkystės sektoriaus bazė; 

Pagrindinė pakrančių gyventojų veikla yra susijusi su žuvininkystės sektoriumi (didžioji dalis 

gyventojų dirba žvejybos įmonėse), o tai gali sukelti didelį nedarbą ir dėl to kylančias socialines 

problemas, pasikeitus situacijai (eksporto krizė ir kt.); 

Nepakankamas pakrančių žvejų bendradarbiavimas, bendros infrastruktūros (valčių ir žvejybos 

tinklų ir kt.); 
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Lėtas žuvininkystės sektoriaus pritaikymas prie naujų tausaus žuvininkystės išteklių apsaugos 

priemonių sąlygų, įskaitant nykstančių žuvų rūšių, paukščių ir gyvūnų apsaugą, bei tam tikrų žvejybos 

įrankių uždarymas; 

Sezoniškumas turizmo versle; 

Verslas pasirenka nemokėti mokesčių. 

 

Galimybės  

Suplanuoti ir išplėsti teritorijas (kelius, inžinerines komunikacijas), reikalingas verslui pradėti ir 

esamo verslo aplinkai gerinti; 

Vietiniams verslininkams suteikti reikiamų profesinių žinių, švietimo programų; 

Profesinės karjeros pasiūlymo plėtojimas bendradarbiaujant su verslininkais; 

Skatinti jaunus verslininkus pradėti savo verslą, kurti naujas darbo vietas partnerystės srityje; 

Skatinti inovacijas ir pritraukti investicijas tolesniam verslo vystymuisi ir konkurencingumui 

didinti; 

Remti Rojaus savivaldybės gyventojų užimtumą žuvų perdirbimo įmonėse Mersrago uoste; 

Skatinti mažų uostų plėtrą ir, kai įmanoma, bendradarbiavimą su vietos operatoriais ir pakrančių 

žvejais; 

Surasti sprendimus naujos kartos žvejų mokymui, kad būtų išsaugotas žuvininkystės sektorius; 

Žuvų ir žuvų perdirbimo įrenginių tobulinimas; 

Turėtų būti skatinamas žvejybos pramonės veiklos įvairinimas, siekiant nenumatytų aplinkybių 

sėkmingai perorientuoti ir išsaugoti darbo vietas; 

Turėtų būti skatinamas turizmo paslaugų įvairinimas, taip sumažinant sezoniškumą. 

 

Grėsmės 

Darbingo amžiaus gyventojų ir šeimų migracija ieškant geresnio darbo. Dėl to, gyventojų 

skaičius mažėja; 

Išsilavinusių žmonių išvykimas gali pabloginti darbo jėgos kokybę; 

Silpnėjant vietiniam verslui, mažėja darbo vietų ir bendras ekonomikos lygis; 

Vis daugiau verslininkų patenka į „pilkąją zoną“, nes per didelė valstybinė kontrolė (SRS) ir 

mokesčių politika nėra palanki verslo bei plėtrai; 

Konkuruojantis Mersrago uostas. Rojaus uoste ir jo versluose kyla ekonomikos nuosmukio 

grėsmė; 
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5.2. SSGG Saldus savivaldybėje 21 

Stiprybės 

Geras susisiekimas su savivaldybės centru iš regiono ir sostinės centrų; 

Saldus yra 100–120 km spinduliu nuo didžiųjų regiono miestų ir sostinių, netoli Lietuvos sienos; 

Didelė žemės ūkio naudmenų dalis savivaldybėje. 

Ekonomiškai aktyvių įmonių skaičius 1000 gyventojų yra didesnis nei šalies vidurkis, verslumas 

yra gana išvystytas, atstovaujama skirtingoms verslo sritims; 

Savivaldybėje buvo diversifikuota ir išplėtota žemės ūkio gamyba, įskaitant: netradicinis žemės 

ūkis. Tuo remiantis, geras vietos verslininkų bendradarbiavimas paskatino mažų, bet stabilių maisto 

perdirbimo įmonių, kurios yra atpažįstamos nacionaliniu mastu, plėtrą; 

Galimybė naudotis gamtos ištekliais kaip žaliava vietinių (apskričių, regioninių, nacionalinių) 

įmonių gamybos procese. Platus vietinių išteklių pasirinkimas verslo plėtrai (inkubatorius, informacijos 

punktas, viešasis administravimas); 

Vietinių išteklių - gamybos įmonių, amatininkų ir kūrybingų žmonių įtraukimas ir 

bendradarbiavimas, kuriant vieną turizmo produktą, sėkmingą savivaldybės įvaizdį (prekės ženklą), 

atsižvelgiant į būdingą verslo aplinką („Saldumynų kelionė“); 

Savivaldybė užima stabilią ir reikšmingą vietą Kuržemės regiono struktūroje (ji reikšmingai 

prisideda prie Kuržemės regiono BVP); 

Savivaldybės natūrali aplinka ir kraštovaizdis yra laukai ir miškai, užtikrinantys gerą oro kokybę 

ir biologinę įvairovę. Saldus yra vienas žaliausių Latvijoje; 

Centralizuotas ir tvarkingas atliekų tvarkymas; 

Savivaldybėje plačiai prieinamas interesų ugdymas; 

Savivaldybė turtinga įvairiais kultūriniais ir istoriniais objektais, saugomi kultūros paminklai. 

Svarbų vaidmenį savivaldybės seniunijose (pagasta) vaidina bibliotekos, kurias reguliariai lanko 

trečdalis gyventojų; 

Savivaldybėje yra du skubios medicinos pagalbos punktai - vienas Saldus mieste ir kitas Ezere 

seniūnijoje (pagasta), užtikrinantys aukštą EMA kokybę; 

Savivaldybės teritorijoje veikia 13 seniūnijų (pagasta) administracijų, kurios teikia paslaugas 16 

vietų, užtikrindamos gerą savivaldybės paslaugų prieinamumą visoje savivaldybės teritorijoje; 

 

Silpnybės  

 
21 - Saldus apskrities plėtros programa 2013 - 2020 metams. 
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Netolygus savivaldybės teritorijos vystymas seniunijose (pagasta), kuriose yra griežti plėtros 

apribojimai (prastas prieinamumas, žemos paslaugos, spartus gyventojų mažėjimas, didėjanti 

demografinė našta); 

Prastas savivaldybės centro pasiekiamumas iš atokių savivaldybės vietų, dėl to susilpnėja 

funkciniai ryšiai su Saldus centu - Saldus savivaldybe; 

Prasta kelių kokybė - nemaža dalis valstybinių kelių yra avarinės būklės, kiti keliai yra blogos 

būklės, išskyrus P105; 

Nors bendras viešojo transporto tinklo ilgis yra gana didelis, atsižvelgiama yra į bendrą 

savivaldybės aplinką. Maršrutų ir kelionių skaičius 1000 gyventojų yra vienas mažiausių savivaldybėje, 

o judėjimas Saldus savivaldybėje yra lėtesnis ir mažiau efektyvus; 

Savivaldybėje yra mažiau darbo vietų nei dirbančių gyventojų. Todėl, gyventojai yra priversti 

ieškoti darbo kitose savivaldybėse; 

Dabartinė savivaldybės problema, nedarbas šalyje, ypač tarp jaunų žmonių (15–24 metų) ir 

priešpensinio amžiaus gyventojų; 

Gamybos plotų plėtra savivaldybėje yra ribota, dėl menko tiesioginių užsienio investicijų 

pritraukimo; 

Vidutinė daugiabučių namų inžinerinė būklė yra prasta. Todėl, padidėja priežiūros, tvarkymo ir 

šildymo išlaidos; 

Keliuose savivaldybėje nėra pakankamai komunalinių paslaugų (centralizuotas šildymas, 

vandentiekis, kanalizacija); 

Mokymosi programos visą yra pasiekiamos tik Saldus savivaldybės žmonėms; 

Savivaldybėje trūksta įvairių užklasinių socialinių užsiėmimų vaikams ir jaunimui; 

Savivaldybėje kultūrinių ir istorinių pastatų techninė būklė yra prasta; 

Pakankamas ar netinkamos būklės seniūnijų (pagasta) sporto salių skaičius blokuoja seniūnijų 

(pagasta) gyventojus sportuoti; 

Savivaldybėje yra ribotos poilsio ir laisvalaikio galimybės. 

 

Galimybės 

Plėtoti geležinkelio liniją, kertančią Saldus savivaldybę, jos galimybes pagerinti susisiekimą su 

Liepoja ir sostine Ryga, kuri šiuo metu nėra naudojama; 

Atkurti geležinkelio jungtį tarp Latvijos ir Lietuvos; 

Tęsti savivaldybės gatvių rekonstravimą ir gerinimą, sukuriant fiziškai saugią, prieinamą ir tuo 

pačiu patrauklią aplinką gyventojams; 
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Skatinti subalansuotą savivaldybės ekonominę plėtrą, plėtojant ekonomiką atokiausiose Saldus 

savivaldybės vietose ir taip sukurti naujas darbo vietas; 

Savivaldybės svarbių paslaugų centrų įkūrimas savivaldybės pasieniuose, tokiuose vietose, kaip  

prie ežerų, kalnų, teikiant platesnį paslaugų spektrą, prieinamą šiems savivaldybės žmonėms; 

Sukurti tikslinę programą, skirtą pritraukti tiesiogines užsienio investicijas ir naujai įsteigtas 

įmones, taip plečiant darbo rinką savivaldybėje; 

Skatinti Saldus ir Broceni savivaldybių bendradarbiavimą versle, stiprinant savivaldybių 

konkurencingumą; 

Plėtoti metalo apdirbimo ir kasybos sektorius; 

Toliau plėtoti netradicinį ir ekologišką žemės ūkį, turinčią didesnę pridėtinę vertę, taip stiprinant 

žemės ūkio sektorių ir ekonomiką; 

Skatinti bendradarbiavimo galimybes maisto sektoriuje savivaldybėje (vietos klasterių plėtra - 

žemės ūkis, maisto perdirbimas, regioniniai universitetai (įskaitant žemės ūkio universitetą); 

Plėtoti turizmo sektorių, nes jis turi didelį potencialą, dėl savo kultūrinio, gamtinės aplinkos ir 

pramonės paveldo; 

Plėtokite atokias savivaldybės vietas, siūlydami unikalias turizmo paslaugas (pvz., Buvusias 

karines vietas Zvarde); 

Gamtinio turizmo infrastruktūros plėtra, sukuriant gamtos takus, apžvalgos bokštus, rengiant 

gamtos teritorijų, kraštovaizdžio ežerų ir upių krantų darnaus tvarkymo planus; 

Bendradarbiauti su gretimomis savivaldybėmis ir sudaryti bendrą turizmo pasiūlymą; 

Restauruoti savivaldybės kultūrinius ir istorinius objektus bei pastatus, paverčiant juos 

turistiniais objektais; 

Populiarinti turizmo galimybes Saldus savivaldybėje per įvairias elektronines žiniasklaidos 

priemones, socialines svetaines, portalus; 

Saldus savivaldybėje yra visos plėtrai reikalingos inžinerinės komunikacijos, tačiau sklandžiam 

savivaldybės vystymuisi ir teritorinių skirtumų mažinimui būtina sutvarkyti inžinerinius tinklus ir 

atokiose savivaldybės teritorijose; 

Perduoti nuosavybės teises į pastatus butų savininkams, taip padidindami savininkų nuosavybės 

jausmą į savo turtą ir skatindami aktyvų jų dalyvavimą prižiūrint turtą; 

Toliau stengtis didinti pastatų energijos vartojimo efektyvumą ir didinti atsinaujinančių energijos 

šaltinių naudojimo efektyvumą, kad sumažėtų išlaidos ir šilumos suvartojimas bei būtų sukurta patraukli 

darbo ir gyvenimo aplinka. Įgyvendinti savivaldybių bandomuosius projektus pastatų energinio 

naudingumo srityje; 
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Tęsti švietimo įstaigų pertvarkymo efektyvesnio švietimo ir turto valdymo darbus, atsižvelgiant 

į naujausias demografines tendencijas ir galvojant apie tolesnį švietimo pastatų funkcinį naudojimą. 

Tęsti švietimo įstaigų materialinės ir techninės bazės tobulinimo darbus, atsižvelgiant į šiuolaikinius 

reikalavimus, ir tęsti pedagogų rengimą; 

Plėtoti Saldus profesinio vidurinio ugdymo programas, atsižvelgiant į savivaldybės darbo rinkos 

reikalavimus, teikiant tęstinio mokymo ir perkvalifikavimo galimybes pagal vietos verslininkų 

poreikius; 

Rekonstruoti sporto aikšteles ten, kur jų būklė nėra patenkinta, plėtoti poilsio zonas 

gyvenamosiose vietose; 

Savivaldybė turėtų būti įtraukta į prekybininkų ir verslą remiančių institucijų bendradarbiavimo 

tinklų plėtojimo skatinimą, didinant savivaldybių pirklių konkurencingumą. Skatinti tarptautinį 

bendradarbiavimą verslo plėtros klausimais; 

Savivaldybė turėtų dalyvauti skatinant vietos bendruomenės iniciatyvas. 

 

Grėsmės  

Besimokančiųjų skaičius smarkiai sumažėjo, o tai kelia grėsmę kelių švietimo įstaigų 

egzistavimui ateityje, nes ugdymo procesas brangus ir neefektyvus skirtinguose ugdymo etapuose; 

Dauguma sveikatos priežiūros paslaugų yra prieinamos tik savivaldybės centre - Saldus mieste, 

o dėl viešojo transporto neprieinama iš atokių vietovių. Todėl, gresia gyventojų sveikatos pablogėjimas 

ir tolesnė emigracija iš kaimo vietovių; 

Atsižvelgiant į nuolat aukštą nedarbo lygį, gali padidėti įvairios socialinės problemos; 

Savivaldybėje, kaip ir šalyje, stebimas socialinis gyventojų sluoksnis, sukeliantis neigiamą 

reakciją tarp gyventojų; 

Sumažėjęs viešasis finansavimas (Europos struktūriniai fondai ir savivaldybių biudžetas) gali 

sulėtinti savivaldybės plėtros tempą, trukdyti įgyvendinti suplanuotus plėtros projektus; 

Dalis savivaldybės ir aplinkinės savivaldybės gamybos įmonių, sukeliančių taršą, keldamos 

pavojų aplinkos kokybei, gali neigiamai paveikti kaimo turizmo plėtrą ir gyventojų sveikatą. 

5.3. SSGG Rietavo savivaldybėje22 

Stiprybės  

Didėjantis tiekiamo ir parduodamo vandens kiekis; 

 
22 - RIETAVO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS IKI 2020 METŲ 
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Vystomi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai. Vykdomi investiciniai projektai į 

centralizuotą šildymą; 

Dirvožemio kelių dalis yra mažesnė nei šalyje ir savivaldybėje; 

Didesnis lengvųjų automobilių skaičius (1000 gyventojų) nei kitose savivaldybėse; 

Gerai išplėtotas ryšys su kaimyninėmis savivaldybėmis, Klaipėdos jūrų uostu ir šalies sostine 

Vilniumi; 

Didelė dalis namų ūkių savivaldybė, turinti prieigą prie kompiuterio ir interneto; 

Įvesta elektroninė demokratija ir kuriamos kitos elektroninės paslaugos; 

Yra centralizuota komunalinių atliekų surinkimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo sistema. Išrūšiuotų 

atliekų dalis didėja; 

Mažesnis nusikalstamumas šalyje ir regione (100 000); 

Kelių eismo įvykių skaičius mažėja; 

Daug aktyvių NVO. Aktyvios vietos veiklos grupės. Aktyviai vykdoma jaunimo politika. 

Esamos nevyriausybinės sporto organizacijos - sporto klubai; 

Pakankamas kultūros įstaigų tinklas; 

Tinkamas kultūros įstaigų tinklas. Rietavo savivaldybėje auga lankytojų skaičius Oginskių 

kultūros istorijos muziejuje. Taip pat, įkurta Vakarų Lietuvos dvarų kultūros asociacija, kultūriniam 

turizmui plėsti; 

Sumažėjęs socialinių pašalpų gavėjų skaičius ir išlaidos socialinėms pašalpoms; 

Neįgalių vaikų (0–17 metų) skaičiaus sumažėjimas; 

Sukurtos ir prieinamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos; 

Savivaldybėje naujai diagnozuotų vaikų ir suaugusiųjų ligų skaičiaus mažėjimas; 

Ikimokyklinio ir (arba) mokyklinio ugdymo vaikų skaičius auga; 

Aukšta pedagogų kvalifikacija; 

Geri bendrojo ugdymo pastatai; 

Patrauklūs kultūriniai ir gamtos ištekliai, tinkami turizmo plėtrai. Ypatingas kultūros paveldo 

objektas yra Rietavo dvaro sodyba. Populiarus gamtos paveldo objektas yra Lopaičių piliakalnis; 

Padidėjęs gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų skaičius. Augantis būsto fondas. Vienam 

gyventojui naudingasis plotas yra didesnis nei šalyje ar apskrityje; 

Didesni miškai nei kitose savivaldybėse. Didelė ariamosios žemės dalis. Vidutinis vieno ūkio 

dydis, panašus į šalies vidurkį. Didelė gyvulininkystės produkcijos dalis bendroje žemės ūkio 

produkcijos struktūroje.; 

Didelė dalis darbingo amžiaus gyventojų. Mažėja pensinio amžiaus gyventojų. Mažėja 

registruotų bedarbių skaičius. Savivaldybių seniūnijose (pagasta) mažėja ir yra žemiausias nedarbo lygis. 
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Silpnybės 

Mažėjantis gyventojų skaičius. Sumažėjęs vaikų skaičius. Didesnis nei nacionalinis ar 

savivaldybinis demografinis senėjimas. Gimstamumas sparčiai mažėja. Didėjantys emigracijos srautai; 

Mažas vidutinis atlyginimas; 

Apčiuopiamų ir tiesioginių užsienio investicijų srautai yra žymiai mažesni už nacionalinius ir 

savivaldybės vidurkius; 

Nepakankamai išplėtotas mažmeninės prekybos tinklas; 

Žemesnis verslumo lygis nei šalyje ar apskrityje; 

Dominuojanti mikro įmonė, jautri ekonominiams pokyčiams; 

Bendrosios žemės ūkio produkcijos sumažėjimas; 

Mažiausias statybų įmonių skaičius; 

Sumažėjo statybos darbų apimtis; 

Mažas poilsio zonų potencialas; 

Nėra viešosios turizmo ir informacinės sistemos; 

Ribotas apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų skaičius bei lankytojų skaičius. Nedidelis procentas 

užsienio turistų; 

Mažėja mokinių ir mokytojų skaičius bendrojo lavinimo mokyklose. Neseniai išaugo mokinių, 

neturinčių pagrindinio išsilavinimo, skaičius; 

Mažesni sveikatos priežiūros ištekliai nei šalies vidurkis. Gyventojų vizitai pas gydytojus yra 

dažnesni nei šalyje. Didesnis mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (100 000 gyventojų) nei šalyje 

ar apskrityje. 

Nepakankamas ambulatorinių socialinių paslaugų teikimas pagyvenusiems ir senyvo amžiaus 

žmonėms, neįgaliesiems, smurto šeimoje aukoms. 

Daugėja socialinės rizikos šeimų ir jų vaikų; 

Didėja socialinių paslaugų gavėjų skaičius namuose; 

Darbingo amžiaus neįgalių žmonių, neįgalių skaičiaus didėjimas. 

Nepakankama sporto infrastruktūra, nėra sporto mokyklos; 

Mažas dalyvavimas sporto renginiuose; 

NVO ir jų partnerių bendradarbiavimo stoka; 

Trūksta išteklių NVO plėtrai; 

Trūksta moterų užimtumo formų, jaunų šeimų, laisvalaikio galimybių; 

Padidėjęs išmetamų teršalų kiekis iš nejudančių šaltinių; 

Bloga esamų kelių ir gatvių būklė. Trūksta pėsčiųjų ir dviračių takų; 
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Padidėję vandens surinkimo nuostoliai. Skaičiaus mažėjimas šalinamų avarijų, susijusių su 

vandentiekiu ir nuotekų surinkimu. Sumažėja pagamintos ir parduotos šilumos kiekis. 

 

Galimybės 

Mokymo, darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimas, siekiant sumažinti emigraciją.  

Vaisingumo skatinimas; 

Aktyvios informacijos ir rinkodaros priemonių taikymas, siekiant pritraukti vietinius ir užsienio 

investuotojus; 

Didesnė parama smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai; 

Savivaldybė priskiriama teritorijai, turinčiai didelį žemės ūkio potencialą. Žemės ūkio 

modernizavimas; 

Ekologiškų žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba; 

Miškininkystės sektoriaus plėtra; 

Statybos pramonės plėtra didėjant daugiabučių namų atnaujinimo ir kitų investicinių projektų 

kiekiui; 

Nenaudojamų viešųjų pastatų pritaikymas piliečių ir verslo poreikiams; 

Didinti ir skleisti informaciją apie savivaldybės teikiamas turizmo paslaugas; 

Turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra; 

Pritraukiant didesnius turistų srautus, racionaliai naudojant turimus poilsio ir kultūros išteklius; 

Rietavo miesto, kaip poilsio centro, plėtra; 

Švietimo įstaigų modernizavimas, techninės bazės atnaujinimas, ugdymo aplinkos kokybės 

gerinimas; 

Naujų, kvalifikuotų mokytojų pritraukimas į savivaldybę. Neformaliojo švietimo prieinamumo 

gerinimas; 

Naujų medicinos specialistų pritraukimas į savivaldybę; 

Sveikos gyvensenos populiarinimas (naudoti turimus išteklius visuomenės sveikatos 

informacijos valdymo priemonėms kurti ir įgyvendinti bei skatinti dalyvavimą sveikatos prevencijos 

programose); 

Didinti socialinių paslaugų pasiūlą ir įvairovę bei plėtoti infrastruktūrą; 

Pagalbos namams paslaugų plėtra; 

Savanoriškos veiklos plėtra socialinės apsaugos srityje; 

Vykdyti ir plėtoti prevencines programas, siekiant sumažinti įvairias priklausomybes; 

Finansavimo kultūros centro veiklos plėtrai ir mėgėjų meno kolektyvų vadovų skatinimui 

teikimas; 



109 
 

Platesnis kultūrinės veiklos ir kultūrinių paslaugų piliečiams pasirinkimas; 

Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos iniciatyvų skatinimas; 

Bendruomenės sporto infrastruktūros plėtra; 

VVG projektai; 

Atvirų jaunimo centrų, atvirų jaunimo erdvių kūrimas (didinti vaikų ir jaunimo užimtumą); 

Bendruomenių tarpusavio saugumo, bendradarbiavimo iniciatyvų skatinimas; 

Taršos mažinimas didinant mažiau taršių energijos šaltinių naudojimą ir atliekų tvarkymą; 

Aplinkosaugos mokymas efektyviam atliekų rūšiavimui ir natūralios aplinkos apsaugai; 

Įgyvendinami informacinių technologijų plėtros projektai; 

Transporto tinklo plėtra, kelių infrastruktūros gerinimas ir kelių saugumo gerinimas; 

Pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo plėtra, esamų takų būklės gerinimas; 

Energiją taupančių transporto priemonių naudojimo skatinimas ir užtikrinimas; 

Susidėvėjusių elektros paskirstymo tinklų modernizavimas; 

Didėjantis centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų abonentų skaičius. 

 

Grėsmės 

Pasyvus gyventojų prisijungimas prie naujų vandens ir nuotekų tinklų; 

Šilumos nuostolių padidėjimas šilumos tiekimo tinkluose; 

Nuotekų valymas neatitinka nustatytų standartų; 

Avarijų pablogėjimas dėl kelių ir gatvių pablogėjimo; 

Didesnis IT darbo krūvis dėl vykdomų projektų; 

Padidėjusi oro tarša, dėl padidėjusio automobilių srauto ir kitų taršos veiksnių; 

Nepakankamas atliekų panaudojimas, dėl infrastruktūros trūkumo; 

Nusikalstamumo lygis didėja, dėl prastos ekonominės padėties; 

Didėja socialinės rizikos žmonių skaičius; 

Nepakankama, neišsivysčiusi viešojo saugumo sistemos infrastruktūra, trūksta žmogiškųjų 

išteklių; 

Jaunimo skaičiaus mažėjimas savivaldybėje; 

Esamos sporto infrastruktūros pablogėjimas; 

Sumažėjęs gyventojų kultūrinis aktyvumas. Nepakankamas kultūros institucijų ir kultūros 

sektoriaus finansavimas; 

Didėjantys socialinės apsaugos poreikiai ir išlaidos dėl senėjančios visuomenės; 

Nepakankamas socialinių paslaugų, teikiamų tam tikroms tikslinėms grupėms, spektras ir 

didėjanti socialinė atskirtis (žmonių, turinčių skirtingas priklausomybes, skaičius auga); 
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Didėjantis sveikatos priežiūros poreikis ir išlaidos, dėl senėjančios visuomenės. 

Gyventojų sveikatos pablogėjimas, dėl mažo fizinio aktyvumo; 

Kvalifikuotų sveikatos specialistų „nutekėjimas“ į kitas šalis; 

Sumažinti mokytojų darbo krūvį.  

Motyvuotų jaunų pedagogų trūkumas; 

Didėja konkurencija su kitais šalies turizmo centrais; 

Mažos investicijos į turizmo plėtrą. Sezoniškumo įtaka turizmo pramonės plėtrai; 

Gyventojų ir negyvenamųjų pastatų paklausa mažėja, dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo; 

Butų savininkų pasyvumas atnaujinant daugiabučius namus (modernizuojant); 

Ūkininkų skaičiaus mažėjimas; 

Prarandamas žemės ūkio gamintojų konkurencingumas, nepajėgus prisitaikyti prie kintančių 

rinkos sąlygų; 

Mažas dirvožemio derlingumo sumažėjimas, dėl kurio žemas produktyvumas; 

Investicijų potencialas nėra išnaudojamas iki galo; 

Didėjantys ekonominiai skirtumai tarp Rietavo savivaldybės ir valstybės; 

Maža gyventojų perkamoji galia. Emigracija tęsėsi, dėl sunkių ekonominių sąlygų; 

Nepakankamas darbo užmokestis, atsiliekantis nuo šalies ir apskrities vidurkio, padidins 

emigracijos srautus. 

5.4. SSGG analizės santrauka TOWS.  

SSGG analizėje naudojamos matricos buvo gautos tiriant į tyrimą įtrauktų regionų strateginės 

plėtros dokumentus. Tuo pat metu SSGG analizės matrica nėra galutinis rezultatas. Tai tik analizės 

įrankis. Šiuo atveju, įvertinus tai, kad analizės rezultatas turėtų padėti nustatyti galimybes kurti naujus 

verslo padalinius Teritorijoje, buvo nuspręsta analizę atlikti laikantis TOWS požiūrio - SG, arba 

„įžeidžiančios“ strategijos požiūriu. Analizės santrauką galima rasti lentelėje Nr. 19 „SSGG analizės 

santrauka“. Analizės santrauką galima rasti lentelėje Nr. 20 „SSGG analizės santrauka“, kur „S“ nurodo 

savivaldybių identifikuotas stipriąsias puses, o „G“ - savivaldybių nustatytas galimybes, tušti lentelės	
langeliai reiškia, kad atliekant konkrečios srities SSGG analizę tokia reikšmė nebuvo pažymėta.	

 
Stiprybės Talsų 

savivaldybėje 
Saldus 
savivaldybėje 

Rietavo 
savivaldybėje 

Galimybės  

Stambios įmonės, stiprūs 
ūkininkai ir žuvininkystės 
ūkiai. 

SI   Remti Rojaus savivaldybės 
gyventojų užimtumą žuvų 
perdirbimo įmonėse 
Mersrago uoste 



111 
 

Stiprybės Talsų 
savivaldybėje 

Saldus 
savivaldybėje 

Rietavo 
savivaldybėje 

Galimybės  

Partnerystės zona yra gerai 
išplėtota įvairiuose 
ekonomikos sektoriuose 
Žemės ūkis (ypač pieno, 
javų); 
Pirminis žemės ūkio 
produktų perdirbimas ir 
maisto gamyba; 
Žuvininkystė; 
Medienos ruoša; 
Medienos apdirbimas; 
Statybinių medžiagų 
gavyba ir gamyba, kelių 
tiesimas. 
Regionas diversifikavo ir 
išplėtė žemės ūkio gamybą, 
įskaitant: netradicinis 
žemės ūkis. Tuo remiantis, 
geras vietos verslininkų 
bendradarbiavimas 
paskatino mažų, bet 
stabilių maisto perdirbimo 
įmonių, kurios yra 
atpažįstamos nacionaliniu 
mastu, plėtrą. 

SG SG S Toliau plėtoti netradicinį ir 
ekologišką ūkininkavimą, 
turintį didesnę pridėtinę 
vertę, taip stiprinant žemės 
ūkio sektorių ir ekonomiką 
Skatinti bendradarbiavimo 
galimybes maisto sektoriuje 
regione (vietos klasterio 
plėtra - žemės ūkis, maisto 
perdirbimas, regioniniai 
universitetai (įskaitant 
žemės ūkio universitetą)) 
Aktyvios informacijos ir 
rinkodaros priemonių 
taikymas pritraukiant vidaus 
ir užsienio investuotojus 

Tobulintos turizmo 
paslaugos 
Apskritis turtinga įvairiais 
kultūriniais ir istoriniais 
objektais, saugomi kultūros 
paminklai. Svarbų 
vaidmenį apskrities 
parapijose vaidina 
bibliotekos, kurias 
reguliariai lanko trečdalis 
gyventojų. 
Gerai išvystytas pakrančių 
turizmas, teigiamas 
savivaldybių požiūris į 
turizmą. 
Tinkamas kultūros įstaigų 
tinklas. Kultūrinio turizmo 
plėtrai įsteigta vis daugiau 
Rietavo Oginskių kultūros 
istorijos muziejaus 
lankytojų. 
Turizmo plėtrai tinka 
patrauklūs kultūros ir 
gamtos ištekliai. Ypatingas 
kultūros paveldo objektas 
yra Rietavo dvaro sodyba. 
Populiarus gamtos paveldo 
objektas yra Lopaičių 
piliakalnis ir jo apylinkės 

SG SG SG Turėtų būti skatinama 
įvairinti turizmo paslaugas, 
taip sumažinant 
sezoniškumą 
Plėtoti turizmo sektorių, nes 
jis turi didelį potencialą dėl 
savo kultūrinio, gamtinės 
aplinkos ir pramonės 
paveldo 
Kurkite atokias vietoves, 
siūlydami unikalias turizmo 
paslaugas (tokias kaip 
buvusios karinės vietovės 
Zvarde). 
Plėtoti gamtos turizmo 
infrastruktūrą sukuriant 
gamtos takus, apžvalgos 
bokštus, rengiant gamtos 
teritorijų tvaraus tvarkymo 
planus, gerinant ežerus ir 
upių krantus. 
Bendradarbiaukite su 
kaimyniniais regionais ir 
suformuokite bendrą 
turizmo pasiūlymą. 
Atkurti apskrities kultūrinius 
ir istorinius objektus bei 
pastatus, paverčiant juos 
turistiniais objektais 
Populiarinti turizmo 
galimybes Saldus regione 
per įvairias elektronines 



112 
 

Stiprybės Talsų 
savivaldybėje 

Saldus 
savivaldybėje 

Rietavo 
savivaldybėje 

Galimybės  

žiniasklaidos priemones, 
socialines svetaines, portalus 
Didinti ir skleisti 
informaciją apie 
savivaldybės teikiamas 
turizmo paslaugas. Turizmo 
infrastruktūros atnaujinimas 
ir plėtra. Pritraukiant 
didesnius turistų srautus, 
racionaliai naudojant 
turimus poilsio ir kultūros 
išteklius. Rietavos miesto, 
kaip poilsio centro, plėtra 
Turėtų būti skatinama 
įvairinti turizmo paslaugas, 
taip sumažinant 
sezoniškumą 
Kurti atokias vietoves, 
siūlydami unikalias turizmo 
paslaugas (tokias kaip 
buvusios karinės vietovės 
Zvarde. 
Plėtoti gamtos turizmo 
infrastruktūrą sukuriant 
gamtos takus, apžvalgos 
bokštus, rengiant gamtos 
teritorijų tvaraus tvarkymo 
planus, gerinant ežerus ir 
upių krantus. 
Bendradarbiaukite su 
kaimyniniais regionais ir 
suformuokite bendrą 
turizmo pasiūlymą. 
Atkurti apskrities kultūrinius 
ir istorinius objektus bei 
pastatus, paverčiant juos 
turistiniais objektais 
Finansavimo kultūros centro 
veiklos plėtrai teikimas, 
mėgėjų meno kolektyvų 
vadovų skatinimas. Platesnis 
kultūrinės veiklos ir 
kultūrinių paslaugų 
piliečiams pasirinkimas 

Didžiojoje teritorijos dalyje 
vyrauja darbo vietos 
privačiame sektoriuje, o ne 
viešajame sektoriuje 

S    

Didelė dalis savarankiškai 
dirbančių asmenų. 

S  S Didesnė parama smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtrai 

Talsų savivaldybę kerta 
tarptautiniu mastu svarbus 
greitkelis A10 / E22 ir 
geležinkelis. 

S    

Nedideli atstumai iki 
Ventspilio ir Rygos uostų, 
maži uostai Mersrago ir 
Roja savivaldybėse. 

S    
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Stiprybės Talsų 
savivaldybėje 

Saldus 
savivaldybėje 

Rietavo 
savivaldybėje 

Galimybės  

Talsų savivaldybėje yra 
vienas tankiausių kelių 
tinklų Kuržemės regione, 
užtikrinantis geras 
susisiekimo galimybes tarp 
4 miestų ir parapijų centrų, 
taip pat lengvą susisiekimą 
su apskričių centrais - 
Dundaga, Kandava, 
Kuldīga, Tukums, Roja ir 
Mersrags. 

S    

Roja ir Mersrags 
savivaldybėse yra gerai 
išvystyta žvejybos 
pramonė, kurioje dirba 
pakankamai gyventojų ir 
ekonominė veikla vykdoma 
pakrančių kaimuose. 

SG   Remti Rojaus apskrities 
gyventojų užimtumą žuvų 
perdirbimo įmonėse 
Mersrago uoste. 
Turi būti patobulinta žuvų 
perdirbimo įmonių 
materialinė ir techninė 
įranga. 
Skatinti žuvininkystės 
sektoriaus įmonių veiklos 
įvairinimą, siekiant 
nenumatytų aplinkybių 
sėkmingai perorientuoti ir 
išsaugoti darbo vietas 

Maži Rojaus ir Mersrago 
apskričių uostai. 

SG   Skatinti mažų uostų plėtrą ir, 
kai įmanoma, 
bendradarbiavimą su vietos 
operatoriais ir pakrančių 
žvejais. 
Raskite sprendimus, kaip 
mokyti naujos kartos žvejus 
išsaugoti žvejybos pramonę 

Rojoje yra laivų remonto 
dirbtuvės. 

S    

Roja savivaldybės 
verslininkai yra labai 
kūrybingi. 

SG   Suteikti vietos verslininkams 
reikalingas profesines žinias, 
švietimo programas 

Esamų įmonių 
egzistavimas, noras ir 
pomėgis tobulėti. 

SG  S Suplanuoti ir išplėsti 
teritorijas (kelius, 
inžinerines komunikacijas), 
reikalingas verslui pradėti ir 
esamų įmonių aplinkai 
gerinti 
Statybos pramonės plėtra 
didėjant daugiabučių namų 
atnaujinimo ir kitų 
investicinių projektų kiekiui 
Nepanaudotų viešųjų pastatų 
pritaikymas piliečių ir verslo 
poreikiams 
Susidėvėjusių elektros 
paskirstymo tinklų 
modernizavimas 

Didėjantis jaunimo 
susidomėjimas verslumu 
visos partnerystės metu. 

SG S S Skatinkite jaunus 
verslininkus pradėti savo 
verslą, kurti naujas darbo 
vietas partnerystės srityje 
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Stiprybės Talsų 
savivaldybėje 

Saldus 
savivaldybėje 

Rietavo 
savivaldybėje 

Galimybės  

Savivaldybėje plačiai 
prieinamas interesų 
ugdymas 

Ugdymo įstaigų 
modernizavimas, techninės 
bazės atnaujinimas, ugdymo 
aplinkos kokybės gerinimas 
Į savivaldybę pritraukti 
naujų, kvalifikuotų 
pedagogų. Neformaliojo 
švietimo prieinamumo 
gerinimas 

Verslo susijungimas 
interesų grupėse. 

S S G Vietos valdžia bus įtraukta į 
prekybininkų ir verslą 
remiančių institucijų 
bendradarbiavimo tinklų 
plėtojimo skatinimą, 
didinant apskrities pirklių 
konkurencingumą. Skatinti 
tarptautinį bendradarbiavimą 
verslo plėtros klausimais 

Verslininkų bendra 
atsakomybė ir 
susidomėjimas kvalifikuotu 
darbu  

SG S  Profesinės karjeros 
pasiūlymo plėtojimas 
bendradarbiaujant su 
verslininkais 
Sudaryti Saldus profesinio 
vidurinio ugdymo 
programas atsižvelgiant į 
regiono darbo rinkos 
reikalavimus, sudarant 
galimybes tęsti mokymąsi ir 
perkvalifikavimą pagal 
vietos verslininkų poreikius 

Užimtumas susijęs su 
esamais gamtos ištekliais. 
Didžiausi darbdaviai yra 
medienos ruošos, medienos 
apdirbimo ir kelių tiesimo 
įmonės 
Galimybė naudotis gamtos 
ištekliais kaip žaliava 
vietinių (apskričių, 
regioninių, nacionalinių) 
įmonių gamybos procese. 
Platus vietinių išteklių 
pasirinkimas verslo plėtrai 
(inkubatorius, informacijos 
punktas, viešasis 
administravimas) 

SG SG  Skatinti inovacijas ir 
pritraukti investicijas 
tolesniam verslo vystymuisi 
ir konkurencingumui didinti 
Plėtoti metalo apdirbimo ir 
kasybos sektorius 

Geras susisiekimas su 
apskrities centru iš regiono 
ir sostinės centrų 
Dirvožemio kelių dalis yra 
mažesnė nei šalyje ir 
apskrityje 
Didesnis automobilių 
skaičius (1000 gyventojų) 
nei apskritis ir valstija 
Puikiai išvystytas ryšys su 
kaimyninėmis 
savivaldybėmis, Klaipėdos 

 S SG Transporto tinklo plėtra, 
kelių infrastruktūros ir kelių 
eismo gerinimas. Pėsčiųjų ir 
dviračių takų tinklo plėtra, 
esamos kelio būklės 
gerinimas 
Energiją taupančių 
transporto priemonių 
skatinimas ir tiekimas 
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Stiprybės Talsų 
savivaldybėje 

Saldus 
savivaldybėje 

Rietavo 
savivaldybėje 

Galimybės  

jūrų uostu ir valstybine 
sostine Vilniumi 
Saldus yra 100–120 km 
spinduliu nuo didžiųjų 
regiono miestų ir sostinių, 
netoli Lietuvos sienos 

 SG  Plėtoti geležinkelio liniją, 
kertančią Saldus 
savivaldybę, jos galimybes 
pagerinti susisiekimą su 
Liepoja ir sostine Ryga, kuri 
šiuo metu nėra naudojama 
Atkurti geležinkelio jungtį 
tarp Latvijos ir Lietuvos 

Didelė žemės ūkio 
naudmenų dalis apskrityje 
Didesni nei valstybiniai ir 
apskričių miškai. Didelė 
ariamosios žemės dalis 
žemės ūkio paskirties 
žemėje. Vidutinis vieno 
ūkio dydis, panašus į šalies 
vidurkį. Didelė 
gyvulininkystės 
produkcijos dalis bendroje 
žemės ūkio produkcijos 
struktūroje 

 S SG Savivaldybė priskiriama 
teritorijai, turinčiai didelį 
žemės ūkio potencialą. 
Žemės ūkio 
modernizavimas. 
Ekologiškų žemės ūkio 
produktų gamyba ir prekyba. 
Miškininkystės sektoriaus 
plėtra 

Ekonomiškai aktyvių 
įmonių skaičius 1000 
gyventojų yra didesnis nei 
šalies vidurkis, verslumas 
yra gana išvystytas, 
atstovaujama skirtingiems 
verslo sektoriams 

 SG  Parengti tikslingą tiesioginių 
užsienio investicijų ir naujų 
įmonių pritraukimo 
programą, taip plečiant 
darbo rinką regione 

Vietinių išteklių - gamybos 
įmonių, amatininkų ir 
kūrybingų žmonių - 
įtraukimas ir 
bendradarbiavimas kuriant 
vieningą turizmo produktą, 
sėkmingai sukuriant 
regiono įvaizdį (prekės 
ženklą) atsižvelgiant į 
būdingą verslo aplinką 
(„Saldumynų kelionė“) 

 SG  Savivaldybė dalyvauti 
skatinant vietos 
bendruomenės savivaldas. 
Skatinti bendradarbiavimo 
galimybes maisto sektoriuje 
regione (vietos klasterio 
plėtra - žemės ūkis, maisto 
perdirbimas, regioniniai 
universitetai (įskaitant 
žemės ūkio universitetą)) 

Apskritis užima stabilią ir 
reikšmingą vietą Kuržemės 
regiono struktūroje (ji 
reikšmingai prisideda prie 
Kuržemės regiono BVP) 

 SG  Skatinti Saldus ir Broceni 
savivaldybių 
bendradarbiavimą versle, 
stiprinant savivaldybių 
konkurencingumą 

Regiono savita gamtinė 
aplinka ir kraštovaizdis yra 
laukai ir miškai, 
užtikrinantys gerą oro 
kokybę ir biologinę 
įvairovę. Saldus yra vienas 
žaliausių Latvijoje. 

 SG  Tęsti savivaldybių gatvių 
rekonstravimą ir gerinimą, 
sukuriant fiziškai saugią, 
prieinamą ir tuo pačiu 
patrauklią gyvenamąją 
gyventojams 

Centralizuotas ir 
tvarkingas atliekų 
tvarkymas 
Yra centralizuota 
komunalinių atliekų 

 S SG aplinką Centralizuotas ir 
tvarkingas atliekų tvarkymas 
Yra centralizuota 
komunalinių atliekų 
surinkimo ir antrinių žaliavų 
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Stiprybės Talsų 
savivaldybėje 

Saldus 
savivaldybėje 

Rietavo 
savivaldybėje 

Galimybės  

surinkimo ir antrinių 
žaliavų rūšiavimo sistema. 
Išrūšiuotų atliekų dalis 
didėja 

rūšiavimo sistema. 
Išrūšiuotų atliekų dalis 
didėja 

Savivaldybėje yra du 
skubios medicinos pagalbos 
punktai - vienas Saldus 
mieste ir kitas Ezere 
parapijoje, užtikrinantys 
aukštą EMA kokybę. 

 SG  Įsteigti reikšmingus 
paslaugų centrus regiono 
pasienio teritorijose, tokiose 
kaip Ežerai ir kalnai arba 
Nîrgande, teikiant platesnį 
paslaugų spektrą, prieinamą 
žmonėms, gyvenantiems 
šiose vietose. 

Apskrities teritorijoje 
veikia 13 seniūnijų 
administracijų, kurios 
teikia paslaugas 16 vietų, 
užtikrindamos gerą 
savivaldybės paslaugų 
prieinamumą visoje 
apskrities teritorijoje. 

 SG  Skatinti subalansuotą 
regiono ekonominę plėtrą 
plėtojant ekonomiką 
atokiausiose Saldus 
savivaldybėse ir taip sukurti 
naujas darbo vietas 

Vystomi vandentiekio ir 
nuotekų tvarkymo tinklai. 
Vykdomi investiciniai 
projektai į centralizuotą 
šildymą, Vystomas 
vamzdynų tinklas 

 S SG Saldus savivaldybėje yra 
visos plėtrai reikalingos 
inžinerinės komunikacijos, 
tačiau sklandžiam apskrities 
vystymuisi ir teritorinių 
skirtumų mažinimui būtina 
sutvarkyti inžinerinius 
tinklus ir atokiose apskrities 
teritorijose. 
Daugėja centralizuotų 
vandentiekio ir kanalizacijos 
sistemų abonentų 

Didelė dalis namų ūkių 
apskrityje, turintys 
kompiuterio ir interneto 
prieigą 
Įdiegta elektroninė 
demokratija ir kuriamos 
kitos elektroninės 
paslaugos 

  SG Įgyvendinami informacinių 
technologijų plėtros 
projektai 

Mažesnis nusikalstamumas 
šalyje ir regione (100 000) 
Kelių eismo įvykių skaičius 
mažėja 

  SG Prevencinių programų 
vykdymas ir plėtojimas 
siekiant sumažinti įvairias 
priklausomybes 
Bendruomenės tarpusavio 
saugumo ir 
bendradarbiavimo iniciatyvų 
skatinimas 

Samazināts sociālo 
pabalstu saņēmēju skaits 
un izdevumi par 
sociālajiem pabalstiem 
Bērnu skaita 
samazināšanās (0–17 gadi), 
kas pirmo reizi atzīti par 
invalīdiem 
Novadu pašvaldībās nesen 
diagnosticēto bērnu un 

  SG Sumažėjęs socialinių 
pašalpų gavėjų skaičius ir 
išlaidos socialinėms 
pašalpoms 
Vaikų (0–17 metų), pirmą 
kartą pripažintų neįgaliais, 
skaičiaus sumažėjimas 
Neseniai diagnozuotų vaikų 
ir suaugusiųjų rodikliai yra 
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Stiprybės Talsų 
savivaldybėje 

Saldus 
savivaldybėje 

Rietavo 
savivaldybėje 

Galimybės  

pieaugušo slimību rādītāji 
ir vieni no zemākajiem 

vieni žemiausių 
savivaldybėse 

Liels skaits aktīvo NVO. 
Aktīvās vietējās rīcības 
grupas. Jaunatnes politika 
tiek aktīvi īstenota. Esošās 
nevalstiskās sporta 
organizācijas - sporta klubi 

 S SG Didelis skaičius aktyvių 
NVO. Aktyvios vietos 
veiklos grupės. Aktyviai 
vykdoma jaunimo politika. 
Esamos nevyriausybinės 
sporto organizacijos - sporto 
klubai 

Parengtos ir prieinamos 
pirminės asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos 

  SG Naujų medicinos specialistų 
pritraukimas į savivaldybę 

Ikimokyklinio ir (arba) 
ikimokyklinio ugdymo 
vaikų skaičius auga 
Aukšta pedagogų 
kvalifikacija 
Geri bendrojo ugdymo 
pastatai 
Vyksta profesinio aukštojo 
mokslo studijos 

 S S Tęsti švietimo įstaigų 
pertvarkos darbus siekiant 
efektyvesnio švietimo ir 
turto valdymo, atsižvelgiant 
į naujausias demografines 
tendencijas ir galvojant apie 
tolesnį švietimo pastatų 
funkcinį naudojimą. Tęsti 
švietimo įstaigų materialinės 
ir techninės bazės 
tobulinimo ir tobulinimo 
darbus, atsižvelgiant į 
šiuolaikinius reikalavimus, 
ir tęsti pedagogų rengimą 

Padidėjęs pastatytų 
gyvenamųjų ir 
negyvenamųjų pastatų 
skaičius. Augantis būsto 
fondas. Vienam gyventojui 
naudingasis plotas yra 
didesnis nei šalyje ir 
apskrityje 

 S S Perduokite buto valdymą 
butų savininkams, taip 
padidindami savininkų 
nuosavybės jausmą į savo 
turtą ir skatindami aktyvų jų 
dalyvavimą prižiūrint turtą 
Tęsti pastangas gerinant 
pastatų energinį naudingumą 
ir didinti atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimo 
efektyvumą, kad būtų 
sumažintos išlaidos ir 
šilumos suvartojimas bei 
sukurta patraukli darbo ir 
gyvenimo aplinka. 
Įgyvendinti savivaldybių 
bandomuosius projektus 
pastatų energinio 
naudingumo srityje 

Didelė dalis darbingo 
amžiaus gyventojų. Mažėja 
pensinio amžiaus 
gyventojų. Mažėja 
registruotų bedarbių 
skaičius. Bedarbių skaičius 
savivaldybėse mažėja ir yra 
mažiausias 

  S  

Lentelė Nr.20. SSGG analizės santrauka 
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5.5. SSGG analizės apibendrinamas ir išvados  

SSGG analizė neatsižvelgė į socialinius aspektus, kurie daro tik netiesioginį poveikį verslui. 

Buvo nuodugniai išanalizuoti tik tie aspektai, kurie daro tiesioginį poveikį verslo plėtrai teritorijoje. 

Visi keturi skirsniai savivaldybei yra labai panašūs, t.y., privalumai, trūkumai ir nustatytos 

galimybės bei grėsmės. Tačiau, tuo pat metu reikėjo daryti išvadą, kad nustatytos galimybės pasižymėjo 

tam tikrais skirtumais, kurie galėtų būti kaip rekomendacijos t.y., kitai sričiai skatinti naujų verslo 

padalinių atsiradimą. 

1. Visose savivaldybėse labai būdinga tai, kad pagal jų stipriąsias puses, savivaldybės laikomos 

žemės ūkio plotais. Talsų savivaldybėje lydi stipri žuvininkystė. Nustatytos galimybės toliau plėtoti 

netradicinį ir ekologišką žemdirbystę su didesnės pridėtinės vertės produkcija, taip stiprindami žemės 

ūkio sektorių ir savivaldybės ekonomiką. Taip pat, bendradarbiavimo galimybių maisto pramonėje 

savivaldybės skatinimas (vietinių klasterių plėtra - žemės ūkis, maisto perdirbimas, savivaldybės 

universitetai, įskaitant Žemės ūkio universitetą), aktyvių informacijos ir rinkodaros priemonių 

pritaikymas, siekiant pritraukti vietos ir užsienio investuotojus. Tai, leidžia daryti išvadą, kad nauji 

verslo padaliniai, greičiausiai bus lengviau nustatyti, ar jie ketina perdirbti žemės ūkio produktus ir 

gaminti maistą. Galbūt jie galėtų būti nišinių produktų gamintojai. Pavyzdžiui, naminio vyno, arbatos, 

saldainių, medaus ir kitų nišinių gaminių tiekėjai. Akivaizdu, kad įmonės narystė asociacijoje „Maisto 

kokybės klasteris“, kuri palengvina Latvijos maisto gamintojų bendradarbiavimą ir užtikrina eksporto 

veiklą, būtų labai svarbi. Kita vertus, Lietuvos Respublikos įmonėms tektų plėtoti tokio tipo klasterį, 

kuris mažiau priklausomas nuo geografinės padėties nei gaminamo produkto rūšies. 

2. Kita nustatyta stiprybė, kurią turi visos savivaldybės, yra turizmo paslaugų teikimas, tai 

pažangios turizmo paslaugos. Savivaldybėse gausu įvairių kultūrinių ir istorinių objektų, saugomų 

kultūros paminklų. Svarbų vaidmenį savivaldybės seniūnijose (pagasta) vaidina bibliotekos, kurias 

reguliariai lanko trečdalis gyventojų. Gerai išvystytas pakrančių turizmas, teigiamas savivaldybių 

požiūris į turizmą. Tinkamas kultūros įstaigų tinklas. Didėjantis Rietavo Oginskių kultūros istorijos 

muziejaus lankytojų skaičius Kultūrinio turizmo plėtrai buvo įkurta Vakarų Lietuvos dvarų kultūros 

asociacija. Turizmo plėtrai tinka patrauklūs kultūros ir gamtos ištekliai. Ypatingas kultūros paveldo 

objektas yra Rietavo dvaro sodyba. Populiarus gamtos paveldo objektas yra Rietavo savivaldybės 

Lopaičių piliakalnis ir jo apylinkės. Tuo pačiu pasinaudojant nustatytomis galimybėmis reikėtų skatinti 

turizmo paslaugų įvairinimą ir taip sumažinti sezoniškumą. Plėtoti turizmo sektorių, nes jis turi didelį 

potencialą, dėl savo kultūrinio, gamtinės aplinkos ir pramonės paveldo. Kurti atokias vietoves, siūlydami 

unikalias turizmo paslaugas (tokias kaip buvusios karinės vietovės Zvarde, Saldus savivaldybėje). Plėtoti 

gamtos turizmo infrastruktūrą sukuriant gamtos takus, apžvalgos bokštus, rengiant gamtos teritorijų 
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tvaraus tvarkymo planus, gerinant ežerų ir upių krantus. Bendradarbiauti su kaimyninėmis apskritimis, 

kuriant vieningą turizmo pasiūlymą. Atkurti regiono kultūrinius ir istorinius objektus bei pastatus, 

paversti juos turistų lankomais objektais. Populiarinti turizmo galimybes įvairiose elektroninėse 

laikmenose, socialinėse svetainėse, portaluose. Didinti ir skleisti informaciją apie savivaldybėje 

teikiamas turizmo paslaugas. Turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra. Didesnių turistų srautų 

pritraukimas, racionalus turimų poilsio ir kultūros išteklių panaudojimas. Miestų, kaip poilsio paslaugų 

centro, plėtra. Turėtų būti skatinamas turizmo paslaugų įvairinimas, taip sumažinant sezoniškumą. 

Nesunku daryti išvadą, kad naujus verslo padalinius nesunku įsteigti turizmo paslaugų srityje, todėl 

siūlomos apgyvendinimo paslaugos, taip pat tose vietose, kurios teiktų geras paslaugas turizmo paslaugų 

teikėjams - skalbyklos, kavinių kavinės ir kt. taip pat specifinės žuvys ir kt. Norint eksportuoti	tokio tipo 

paslaugas, būtina dalyvauti turizmo mugėse ir parodose, taip pat bendradarbiauti su įvairiais turizmo 

paslaugų teikėjais, taip siūlant kompleksines turizmo paslaugas. Turizmo paslaugų ir susijusių paslaugų 

teikėjų formavimosi dinamikai taip pat teigiamą įtaką daro palankios geografinės vietos, kurios gali būti 

vertinamos kaip dar vienas pliusas plėtojant verslą visuose nagrinėtuose regionuose. 

3. Saldus ir Rietavo savivaldybėse stebima didelė dalis savarankiškai dirbančių asmenų, o tai yra 

labai sėkmingas sprendimas, leidžiantis formuoti ir plėtoti naujus ekonominės veiklos vykdytojus 

(prekybininkus ir kt.) retai apgyvendintose vietose. Savarankiškai dirbantys asmenys taip pat yra ypač 

dėkingas verslo būdas, kuris leidžia plėtoti turizmą ir susijusias paslaugas, taip pat gali pateikti nišinių 

produktų nacionalinėms ir eksporto rinkoms. 

4. Saldus ir Talsų savivaldybėse nurodytos stipriosios pusės: „Vis didėjantis jaunimo 

susidomėjimas verslumu visoje partnerystės srityje. Regione plačiai prieinamas interesų ugdymas “- tai 

dar vienas požymis, rodantis, kad šios sritys turi labai didelį verslo potencialą. Identifikuotos galimybės: 

„Remti jaunų verslininkų norą pradėti savo verslą, kurti naujas darbo vietas partnerystės srityje. Ugdymo 

įstaigų modernizavimas, techninės bazės atnaujinimas, mokymosi aplinkos kokybės gerinimas. Į 

savivaldybę pritraukti naujų, kvalifikuotų pedagogų. Pagerinus prieigą prie neformaliojo švietimo “, 

būtų galima visapusiškai išnaudoti šį potencialą visoje teritorijoje. 

6. Pagrindinių teritorijos problemų nustatymas ir analizės 

Siekiant nustatyti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria verslininkai teritorijose, buvo 

ištirti kiekvieno savivaldybės SWOT matricų silpnybės ir grėsmės bei atlikta teritorijos verslininkų 

apklausa. Iš viso buvo apklausta 100 verslininkų, iš kurių 40 buvo verslininkai iš Saldus regiono, bet 30 

verslininkų buvo iš Talsų ir Rietavo regionų. 
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Verslo tyrimai buvo atlikti dviem etapais. Pirmajame etape buvo naudojamas pusiau 

struktūruotas interviu, kuriame verslininkai buvo paprašyti atsakyti į klausimus, susijusius su: 

• Gamybos bazė su taip pat patalpos ir infrastruktūra; 

• finansinių priemonių prieinamumas; 

• kvalifikuotos darbo jėgos prieinamumas; 

• Mokesčių politika; 

• Bendradarbiavimas su savivaldybe. 

Antrajame apklausos etape buvo naudojami nestruktūrizuoti ar neterminuoti interviu, kurių 

pagrindinis klausimas buvo: „Kokios verslo finansavimo priemonės, jūsų manymu, būtų naudingiausios 

ir veiksmingiausios verslui?“ Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria verslininkai teritorijoje, yra 

nurodytos 21 lentelėje. 
Problema Talsų savivaldybėje Saldus savivaldybėje Rietavo savivaldybėje 
Pasenusi įmonės gamybos 
bazė, žemas infrastruktūros 
aprūpinimas. 

X   

Nepakankamas verslui 
palankių finansinių priemonių 
prieinamumas. 

X   

Nepakankamai išsilavinusi ir 
kvalifikuota darbo jėga. 

X   

Įvairių sričių kvalifikuotų 
specialistų trūkumas. 

X   

Mažai tinkamų teritorijų 
verslui pradėti partnerystės 
srityje. 
Dėl menko tiesioginių užsienio 
investicijų pritraukimo 
regione yra ribota gamybos 
sričių plėtra 
Materialinių ir tiesioginių 
užsienio investicijų srautai yra 
žymiai mažesni už 
nacionalinius ir regioninius 
vidurkius 

X X X 

Kelių fondų finansavimo 
sumažėjimas, kelių tinklo 
priežiūros problemos. 
Prasta kelių kokybė - nemaža 
dalis valstybinių kelių yra 
avarinės būklės, kiti keliai yra 
prastos būklės, išskyrus P105 

X X  

Lėtėjant geležinkelių plėtrai, 
keleivių vežimo geležinkeliu 
nėra. 

X   

Nepakankama infrastruktūra 
mažuose pakrančių 
kaimeliuose: bangolaužiai, 
važiuojamosios dalies keliai į 
jūrą ir vandens telkinius, 
trūksta gerai įrengtų 
maudyklų. 

X X  
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Problema Talsų savivaldybėje Saldus savivaldybėje Rietavo savivaldybėje 
Keliose savivaldybėse nėra 
pakankamai komunalinių 
paslaugų (centralizuotas 
šildymas, vandentiekis, 
kanalizacija) 
Neišsivysčiusios ir 
perkvalifikavimo paslaugos 
suaugusiems. 
Mokymosi visą gyvenimą 
programos Saldus 
pasiekiamos tik Saldus mieste 

X X  

Senėjanti darbo jėga, ypač 
žemės ūkyje. 
Mažėjantis gyventojų skaičius. 
Sumažėjęs vaikų skaičius. 
Didesnis nei nacionalinis ir 
regioninis demografinis 
senėjimas. Gimstamumas 
sparčiai mažėja. Didėjantys 
emigracijos srautai 

X  X 

Trūksta darbo vietų, ypač už 
apskrities centrų ribų. 
Dabartinė regiono problema 
yra panaši į nedarbo 
problemą šalyje, ypač tarp 
jaunų žmonių (15–24 metų) ir 
priešpensinio amžiaus 
gyventojų. 

X X X 

Pasenusi materialinė ir 
techninė bazė žuvininkystės 
sektoriuje. 

X   

Pagrindinė pakrančių 
gyventojų veikla susijusi su 
žuvininkystės sektoriumi 
(didžioji dalis gyventojų dirba 
žvejybos įmonėse), o tai, 
pasikeitus situacijai (eksporto 
krizė ir kt.), Gali sukelti didelį 
nedarbą ir iš to kylančias 
socialines problemas. 

X   

Nepakankamas pakrančių 
žvejų bendradarbiavimas, 
bendros infrastruktūros 
(valčių, tinklų ir kt.) 
Trūkumas. 

X   

Lėtas žuvininkystės sektoriaus 
pritaikymas prie naujų sąlygų 
tvaraus žuvininkystės išteklių 
apsaugos priemonėms, 
įskaitant nykstančių žuvų 
rūšių, paukščių ir gyvūnų 
apsaugą, ir tam tikrų žvejybos 
įrankių uždarymas. 

X   

Sezoniškumas turizmo versle. X   
Verslas pasirenka nemokėti 
mokesčių. 

X   

Netolygus apskrities 
teritorijos vystymas, parapijos 
su stipriais plėtros 

 X X 
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Problema Talsų savivaldybėje Saldus savivaldybėje Rietavo savivaldybėje 
apribojimais (prastas 
prieinamumas, žemos 
paslaugos, spartus gyventojų 
mažėjimas, didėjanti 
demografinė našta) 
Žemesnio lygio verslumas nei 
šalyje ir regione 
Prastas apskrities centro 
pasiekiamumas iš atokių 
apskrities vietovių, dėl kurių 
susilpnėja funkciniai ryšiai su 
Saldus centru - Saldus miestu 

 X  

Nors bendras viešojo 
transporto tinklo ilgis yra 
gana didelis atsižvelgiant į 
bendrą regiono aplinkybes, 
maršrutų ir kelionių skaičius 
1000 gyventojų yra vienas 
mažiausių regione, o jo 
judėjimas Saldus apskrityje 
yra lėtesnis ir mažiau 
efektyvus 

 X  

Vidutinė daugiabučių namų 
inžinerinė būklė yra prasta, 
todėl padidėja priežiūros, 
tvarkymo ir šildymo išlaidos 

 X  

Apskrityje trūksta įvairių 
užklasinių socialinių 
užsiėmimų vaikams ir 
jaunimui 

 X  

Rajono kultūrinių ir istorinių 
pastatų techninė būklė yra 
prasta 

 X  

Pakankamas parapijų sporto 
salių skaičius yra 
patenkinamas arba blogos 
būklės, todėl parapijų 
gyventojai negali sportuoti. 
Nepakankama sporto 
infrastruktūra, nėra sporto 
mokyklos. Mažas dalyvavimas 
sporto renginiuose 

 X X 

Teritorijoje yra ribotos poilsio 
ir pramogų galimybės 
Mažas poilsio zonų 
potencialas 

 X X 

Trūksta NVO ir jų partnerių 
bendradarbiavimo. Trūksta 
išteklių NVO plėtrai 

  X 

Trūksta moterų užimtumo 
formų, jaunų šeimų, 
laisvalaikio galimybių 

  X 

Išmetamų teršalų kiekis iš 
stacionarių šaltinių didėja 

  X 

Savivaldybėje nėra autobusų 
stoties 

  X 

Prasta esamų kelių ir gatvių 
būklė. Trūksta pėsčiųjų ir 

  X 
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Problema Talsų savivaldybėje Saldus savivaldybėje Rietavo savivaldybėje 
dviračių takų, jų vientisumas 
negarantuojamas 
Vandens surinkimo nuostoliai 
didėja. Šalinamų avarijų, 
susijusių su vandentiekiu ir 
nuotekų surinkimu, skaičius 
mažėja. Sumažėja pagamintos 
ir parduotos šilumos kiekis 

  X 

Mokinių ir mokytojų skaičius 
bendrojo lavinimo mokyklose 
mažėja. Neseniai išaugo 
mokinių, neturinčių 
pagrindinio išsilavinimo, 
skaičius 

  X 

Mažesni sveikatos priežiūros 
ištekliai nei šalies vidurkis. 
Gyventojų vizitai pas 
gydytojus yra dažnesni nei 
šalyje. Didesnis mirtingumas 
nuo kraujotakos sistemos ligų 
(100 000 gyventojų) nei šalyje 
ir apskrityje 

  X 

Nepakankamas ambulatorinių 
socialinių paslaugų teikimas 
pagyvenusiems ir senyvo 
amžiaus žmonėms, 
neįgaliesiems, smurto šeimoje 
aukoms 

  X 

Daugėja socialinės rizikos 
šeimų ir jų vaikų. Didėja 
socialinių paslaugų gavėjų 
skaičius namuose. Darbingo 
amžiaus žmonių, neįgalių 
pirmą kartą, skaičius sparčiai 
didėja 

  X 

Mažas vidutinis atlyginimas.   X 
Nepakankamai išplėtotas 
mažmeninės prekybos tinklas 

  X 

Dominuojanti mikroįmonė, 
jautri ekonominiams 
pokyčiams 

X X X 

Bendrosios žemės ūkio 
produkcijos sumažėjimas 

  X 

Mažiausias ir mažiausias 
statybų bei apskrities įmonių 
skaičius. Sumažėjo statybos 
darbų apimtis 

  X 

Nėra viešosios turizmo ir 
informacinės sistemos 

  X 

Ribotas apgyvendinimo ir 
maitinimo įstaigų skaičius bei 
lankytojų skaičius. Nedidelis 
procentas užsienio turistų 

  X 

Lentelė Nr. 21. Problemos, su kuriomis susiduria savivaldybės verslininkai  
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Problemos analizėje neatsižvelgta į socialinius aspektus, kurie verslui daro tik netiesioginį 

poveikį. Buvo nuodugniai išanalizuoti tik tie aspektai, kurie daro tiesioginį poveikį verslo plėtrai 

teritorijose. 

Problemos, susijusios su verslininkais daugiau nei vienoje savivaldybėje: 

1. Mažai tinkamų teritorijų verslui pradėti partnerystės srityje. Dėl menko tiesioginių užsienio 

investicijų pritraukimo savivaldybėje yra ribota gamybos sričių plėtra. Materialinių ir užsienio 

tiesioginių investicijų srautai yra žymiai mažesni už nacionalinius ir regioninius vidurkius. Kelių fondų 

finansavimo sumažėjimas, kelių tinklo priežiūros problemos. Prasta kelių kokybė - nemaža dalis 

valstybinių kelių yra avarinės būklės, kiti keliai yra prastos būklės, išskyrus vieną, du. Šios problemos 

pasirodė būdingos visoms savivaldybėms; 

2. Nepakankama infrastruktūra mažuose pakrančių kaimeliuose, tai važiuojamosios dalies keliai 

prie jūros ir vandens telkinių. Be to, trūksta gerai įrengtų maudyklų. Keliose savivaldybėse komunalinių 

paslaugų (centralizuoto šildymo, vandentiekio, kanalizacijos) prieinamumas yra žemas. Mokymosi visos 

programos Saldus pasiekiamos tik Saldus mieste. Nepakankama infrastruktūra ir ribota galimybė, 

neleidžia naudotis mokymosi visomis programomis savivaldybėse, todėl, apsunkina naujų verslininkų 

atsiradimą. Dauguma potencialių verslininkų atsiduria tose vietose, kur infrastruktūra yra prieinamesnė 

ir nėra problemų su išsilavinusiais darbuotojais; 

3. Dominuojanti mikro įmonė, jautri ekonominiams pokyčiams. 

Be minėtų, buvo nustatytos šios verslumo tyrimo problemos, darančios neigiamą poveikį verslo 

plėtrai: 

1. Yra keletas subjektyvių veiksnių, nebendradarbiaujančių su kaimyninėmis savivaldybėmis. 

(Saldus savivaldybėje); 

2. Reikia daugiau bendradarbiavimo su savivaldybių institucijomis (Saldus savivaldybėje); 

3. Investicijų ir viešojo finansavimo stygiaus nurodymas: „Prioritetai keičiasi kiekvieną dieną, 

mes galime dėti dideles idėjas ir darbus ant popieriaus. Tačiau visa tai yra finansai ir reikia pažvelgti į 

savivaldybės bei miesto prioritetus. Ieškoti, ką galima gauti iš projektų (Europos Sąjungos fondo) ir ką 

reikia padaryti iš savivaldybės biudžeto. Plėtros plane daugiau dėmesio skiriama tam, ką galima pasiekti 

su savivaldybės biudžetu (Talsų savivaldybėje); 

4. Jaunimas, kuris po mokyklos eina į profesines mokyklas ar universitetus kituose miestuose ir 

savivaldybėse, bet negrįžta, sukuria tam tikrą demografinę naštą, dėl kurios padidėja bendras 

savivaldybės gyventojų senėjimas ir trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Saldus ir Rietavo savivaldybės 

verslininkai susiduria su panašia problema - kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu (Saldus ir Rietavo 

savivaldybėse); 
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5. Savivaldybė nebendradarbiauja su Talsų verslininkų klubu, o tai neigiamai veikia savivaldybės 

administracijos supratimą apie verslo situaciją apskritai (Talsų savivaldybėje); 

6. Rietavo savivaldybėje, kaip ir Talsų savivaldybėje, viena pagrindinių verslininkų minimų 

problemų buvo mokesčių sistema. 78 iš 100 apklaustų verslininkų buvo nepatenkinti mokesčių sistema. 

Nesunku padaryti išvadą, kad būtent ši problema taip pat lemia, jog verslas nesumoka arba iš dalies 

nesumoka mokesčių (Rietavo ir Talsų savivaldybėse); 

7. Atlikus apklausą tarp savivaldybės verslininkų, kyla klausimas: „Ar manote, kad jūsų 

savivaldybė skiria pakankamai dėmesio verslumo skatinimui?“. Dauguma respondentų (35,7%) atsakė 

„ne, nepakankamai dėmesio“, 24,8% respondentų atsakė, kad „to pakanka. Tačiau savivaldybės galėtų 

labiau reaguoti į verslo poreikius“;  

8. Atsakius į klausimą „Ar žinote apie smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondą/programą savo 

savivaldybėje?“, respondentai atsakė, jog dažniausiai kreipėsi į savivaldybės verslumo rėmimo fondą, 

kad kompensuotų pradines išlaidas. Tačiau, anot respondentų, ši pagalbos priemonė neturi reikšmingo 

poveikio jų verslui, nes pagal efektyvumą ji užima tik 8 vietą. (Rietavo savivaldybėje). 

Lietuvoje, be verslininkų apklausos, analizuojamos ir įvertintos paramos SVV priemonės 

savivaldybėse. Remiantis analize buvo padaryta išvada, kad savivaldybių teikiama MVĮ parama dažnai 

dubliuoja valstybės pagalbos verslumui programas. Dažniausiai pasitaikančios priemonės yra palūkanų 

ir mokymo išlaidų atlyginimas darbuotojams/vadovams. 

Todėl, savivaldybėms buvo patarta informuoti bei paskatinti verslininkus naudotis 

nacionalinėmis paramos priemonėmis ir naudoti savivaldybės MVĮ paramos fondą tik tada, kai tai 

neįmanoma.  

Nacionalinės programos, dažnai kartojamos savivaldybių MVĮ paramos priemonėmis: 

INVEGA palūkanų kompensavimo priemonė „Palūkanų kompensavimas“; 

INVEGA “Darbuotojų mokymo kompensavimo priemonė”. Pagal šią priemonę iki 4500 eurų 

yra skirta įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms padengti. 

Verslininkai, norintys patobulinti savo kompetenciją (eksporto, įmonės strategijos, rinkodaros ir 

daugelio kitų sričių žinias), turi galimybę naudotis įrankiu „Verslo konsultantas LT“. Pagal šią priemonę 

verslininkai, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) iki 3 metų gali gauti 2 000 eurų verslo 

konsultacijų išlaidoms kompensuoti. 

9. Į apklausą taip pat įtraukta galimos verslo paramos apklausa, atsakant į klausimą „Kokios 

verslo finansavimo priemonės, jūsų manymu, būtų naudingiausios ir veiksmingiausios verslui?“: 
Savivaldybių verslininkų nuomonės, dėl būtinų paramų % 
Dalinė / visa kompensacija už įrangos įsigijimą, kai įmonėje sukuriamas naujas 
darbas 

68 

Subsidija verslo idėjai įgyvendinti 57 
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Iš dalies / visiškai kompensuoti verslo planų rengimo, paraiškos gauti finansinę 
paramą iš ES ir kitų fondų išlaidos 

48 

Dalinė paskolos palūkanų apsauga 42 
Iš dalies kompensuojamos nekilnojamojo turto nuomos išlaidos 37 
Iš dalies padengiamos parodos išlaidos 34 
Iš dalies padengiamos įmonės mokymo išlaidos 34 
Iš dalies / visiškai padengiamos pradinės išlaidos 33 
Iš dalies / visiškai padengiamos įmonės interneto svetainių kūrimo ir priežiūros 
išlaidos 

29 

Paskolos be palūkanų mažoms ir vidutinėms įmonėms 28 
Iš dalies / visiškai padengiamos rinkodaros priemonių (prekės ženklo, logotipo, 
firminio stiliaus, reklamos) kūrimo ir diegimo išlaidos 

28 

Dalinis / visas darbo saugos mokymas 26 
Iš dalies / visiškai padengiamos projektavimo ir dokumentacijos išlaidos 23 
Dalinis / visas prekių ženklų, dizaino, išradimų patentavimo paslaugų 
asortimentas 

19 

Iš dalies / visiškai padengti detaliųjų planų rengimo išlaidos 13 
Lentelė Nr.22. Savivaldybių verslininkų nuomonės dėl būtinos savivaldybių paramos 

Atlikdami problemų analizę tyrimo autoriai padarė išvadą, kad pagrindinės problemų priežastys 

yra šios: 

1. Nepakanka švietimo įstaigų, profesinių mokyklų ar universitetų (mažas skaičius 

savivaldybėse); 

2. Nepakankamas valstybės finansavimas; 

3. Verslui prastai išvystyta ar sunykusi infrastruktūra; 

4. Nepakankamas išsilavinimo lygis ir kompetencijos, dėl demografinės naštos, 

nepakankamo švietimo įstaigų skaičiaus ir orientacijos teritorijoje; 

5. Sunkių mokesčių sistema; 

6. Nepakankamas savivaldybių ir verslininkų bendradarbiavimas. 

30 paveiksle išvardytos pagrindinės priežastys, dėl kurių svivaldybės apklausti respondentai 

negalėjo pradėti verslo: 
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Paveikslėlis Nr. 30. Verslo nepradėjimo priežastys  

 

Galimi situacijos sprendimai: 

1. Atsižvelgiant į tai, kad sunku rasti naują švietimo įstaigą kiekviename regione, riektų išplėsti 

galimybę gauti stipendijas į užsienį vykstantiems jaunuoliams. Ši stipendija padengtų dalį mokesčių už 

mokslą (apgyvendinimas, viešnagė, kelionės ir kt.). Bet mainais už teikiamą paskola, reiktų sudarytį 

sutartį, pagal kurią, jaunas specialistas grįžtų ir įsitvirtintų savajame krašte. Žinoma, čia svarbu įvertinti, 

kokių specialybių ir specialistų reikia įmonėms.  

2. Poreikis padengti dalį investicijų viešojo finansavimo atveju. Taip pat, poreikis numatyti 

išankstinį finansavimą paskatino daugelį verslininkų apsvarstyti galimybę dalyvauti viešojo finansavimo 

projektuose, o tai, yra viena iš pagrindinių neišsivysčiusios ar sunykusios infrastruktūros priežasčių. 

Tyrėjai mato galimybę įtraukti verslo asociacijas, kurios bendradarbiaudamos su valstybės pagalbos 

priemonėmis ir komerciniais bankais būtų pasirengusios įvertinti konkrečius projektus ir dalyvauti juose 

kaip mentoriai. Be šios veiklos, savivaldybių administracija taip pat turėtų pagal savo kompetenciją 

sukurti investuotojų pritraukimo programas, siūlančias mokesčių lengvatas ar kitas lengvatas mainais į 

investicijas ir infrastruktūrą. Panašiai jau egzistuoja specialiosios ekonominės zonos; 

3. Būtina kelti verslininkų kompetenciją rengiant naujus verslininkus. Vienas iš variantų yra 

įkurti Liaudies verslo mokyklas, kurios sudarytų gerą pagrindą naujiems verslininkams suprasti savo 

verslo idėją ir išsiaiškinti ar egzistuoja paties verslininko potencialas. Kitas žingsnis būtų išankstiniai 

inkubatoriai. Taip pat, sektorių grupės. Savivaldybės turėtų sudaryti galimybę įkurti tokią liaudies verslo 

mokyklą kartu su verslo asociacija, kad būtų išvengta nereikalingos veiklos, kuri neteikia realios naudos 

visai savivaldybei. 
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12%
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6% 5%

Verslo nepradėjimo priežastys

Nepakankamas kapitalas Prasta verslo aplinka
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7. Galimų verslo aplinkos plėtros krypčių ir sprendimų identifikavimas 

savivaldybėse 

Geriausias verslo plėtros tendencijas savivaldybėse „įspėja“ apie stipriąsias puses, kurios 

nurodytos atlikus SSGG analizę. Šiuo atveju jie yra: 

Rijaus ir Mesrago savivaldybėse išplėtotas didelis žuvininkystės sektorius, kuriame dirba 

pakankamai didelis gyventojų skaičius ir teikia ekonominę veiklą pakrančių kaimuose. Maži Rojaus ir 

Mersrago savivaldybių uostai. Rojuje yra laivų remonto dirbtuvės, stambios įmonės, stiprūs ūkininkai ir 

žuvininkystės ūkiai. O tai reiškia, kad įmanoma ir būtina vystyti žvejybą savivaldybėje. Galimi verslo 

aplinkos plėtros sprendimai, kaip akvakultūros verslas. Pavyzdžiui, krevetės, lašiša ir kt. , o tai vertingų 

akvakultūros rūšių veisimas. Taip pat, teikti susijusias paslaugas ir produktus,  kaip pramoninių žuvų 

pašarus ir kt. (gamybos sektoriuje); 

Savivaldybėse žemės ūkis (ypač pieno, grūdų), pirminis žemės ūkio produktų perdirbimas ir 

maisto gamyba, medienos ruoša, medienos apdirbimas, kasyba ir statybinių medžiagų gamyba yra didelė 

žemės ūkio naudmenų dalis. Taip pat, geriau nei vidutiniškai nacionaliniu mastu yra miškai. Didelė 

ariamosios žemės dalis žemės ūkio paskirties žemėje. Vidutinis vieno ūkio dydis, panašus į šalies 

vidurkį. Didelė gyvulininkystės dalis bendroje žemės ūkio produkcijos struktūroje Saldus ir Rietavo 

savivaldybėse. Dėl įvairios ir išplėtotos žemės ūkio produkcijos, įskaitant netradicinius žemės ūkio 

pagrindus, reikia vystyti maisto perdirbimo įmones, užsiimančias medaus, susijusių produktų, saldainių, 

sulčių, vyno, žvėrienos ir mėsos konservų gamyba. Taip pat, reikia toliau plėtoti kitas aukščiau 

paminėtas įprastas verslo rūšis; 

Tobulintos turizmo paslaugos. Teritorijoje gausu įvairių kultūrinių ir istorinių objektų bei 

saugomų kultūros paminklų. Savivaldybės seniūnijose (pagasta) svarbų vaidmenį vaidina bibliotekos, 

kurios reguliariai lankosi trečdalyje gyventojų. Puikiai išvystytas turizmas pakrantėje, teigiamas 

savivaldybių požiūris į turizmą. Tinkamas kultūros įstaigų tinklas. Didėjantis Rietavo Oginskių kultūros 

istorijos muziejaus lankytojų skaičius. Bendradarbiavimas su Vakarų Lietuvos dvarų kultūros asociacija, 

galinčia daryti teigiamą įtaką kultūrinio turizmo plėtrai. Srityje yra daug patrauklių kultūrinių ir gamtos 

išteklių, tinkamų turizmo plėtrai. Ypatingas kultūros paveldo objektas yra Rietavo dvaro sodyba. 

Populiarus gamtos paveldo objektas yra Lopaičių piliakalnis ir jo apylinkės Rietavo savivaldybėje. Tai 

leidžia daryti išvadą, kad kultūrinis turizmas, praturtintas įvairiomis interaktyviomis veiklomis, kuriose 

gali dalyvauti skirtingi mėgėjų kolektyvai, galėtų pritraukti turistus. Būtina dirbti su aplinkinėmis 

savivaldybėmis ir rasti „istoriją“, kurią būtų galima pritaikyti gyvenimui, įtraukiant turistus, taip 

kultūrinį turizmą padarius įdomesnį. Pavyzdžiui, Karostos kalėjimas Liepojoje, Jaunmokų pilies 

viduramžių užsiėmimai (Tukumo savivaldybėje) arba Auksinė kasykla (Ballarate, Australijoje); 
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Didelė dalis savarankiškai dirbančių asmenų. Šis smulkaus verslo tipas yra labai jautrus visoms 

krizėms. Tačiau, jos sudaro didžiąją šalies BVP dalį, todėl, jos vaidina svarbų vaidmenį plėtojant verslo 

aplinką apskritai. Taip pat, reikėtų atsižvelgti į labai mažas įmones, kurios daro teigiamą poveikį bendrai 

verslo aplinkos raidai. Tai visiškai atitinka verslo aplinkos sprendimą, kai tokio pobūdžio vietiniai 

ištekliai - gamybos įmonės, amatininkai ir kūrybingi žmonės yra įsitraukę ir bendradarbiauja kurdami 

vieną turizmo produktą, sukurdami sėkmingą savivaldybės (prekės ženklo) įvaizdį, pagrįstą būdingą 

verslo aplinką. Pavyzdžiui, Saldus „Saldainių turas“ ar Rietavo „Pieno kelias“; 

Talsų savivaldybę kerta tarptautiniu mastu svarbus A10/E22 greitkelis ir geležinkelis. Nedideli 

atstumai iki Ventspilio ir Rygos uostų. Maži uostai Mersrago ir Rojos savivaldybėse. Talsų savivaldybė 

turi vieną iš tankiausių kelių tinklų Kuržemės regione, kuris suteikia geras susisiekimo galimybes. Taip 

pat, turi lengvą susisiekimą su savivaldybės centrais - Dundaga, Kandava, Kuldiga, Tukumas, Rojas ir 

Mersragas;  

Vis didėjantis jaunų žmonių susidomėjimas verslumu visos partnerystės metu. Tokia stiprybė 

kartu su pažangiąja IT aplinka leidžia daryti išvadą, kad įmanoma greitai pradėti kurti. Atsižvelgiant į 

jaunimą, priklausančio ,,Tūkstantmečio ir Z kartoms“, dar vadinamiems „Skaitmeniniais vietiniais 

gyventojais“, reikia pripažinti jų bendros gamybos erdvės poreikius. Tokias bendro kūrimo erdves, su 

galimybe kurti bendruomenes, nemokamą prieigą prie interneto, nemokamą kavą (arbatą) ir erdvę 

seminarams, mokymo ir posėdžių salėms, galėtų nustatyti pasirinktos savivaldybės partnerės, 

vykdydamos kainų tyrimus ir plėtodamos savo verslą. Pavyzdys yra bendros kūrybos erdvė Kuldigoje 

(„Metro“) bei Rygoje, Vilniuje ir Liepojoje. Tokio tipo bendro kūrimo erdvėje, mielai dalyvautų 

konsultavimo paslaugų teikėjai. Kaip gerai žinoma, šiame sektoriuje vykdoma plačiausia veikla, tai yra, 

teisinės paslaugos, rinkodaros paslaugos, įdarbinimo įmonių paslaugos, reklamos paslaugos, 

informacinių technologijų paslaugos ir kt. Konsultantas yra tam tikros srities specialistas, kurio profesinė 

veikla ir pajamų šaltinis yra paslaugų teikimas (teorinės konsultacijos ar praktinės veiklos forma) 

fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims, tokiu būdu sprendžiant jų specifines profesinio ar asmeninio 

gyvenimo problemas. Konsultacijos gali būti vienkartinės paslaugos. Tačiau, gali būti sudarytas 

nuolatinis bendradarbiavimo susitarimas su konsultanto įmone (arba savarankišku konsultantu). 

Atsižvelgiant į specializaciją, konsultavimo tarnybose dirbantis asmuo. Taip pat, gali sudaryti 

bendradarbiavimo sutartis su valstybinėmis institucijomis, (pvz., teismais, policija, muitine ir kt.) dėl 

ekspertų paslaugų teikimo tais atvejais, kai norima išspręsti ginčą. Asmuo, dirbantis konsultavimo 

tarnybose, gali organizuoti mokymus, seminarus ir pan., ne tik nuolatiniams klientams, bet ir platesnėms 

auditorijoms. Laikantis tam tikrų valstybės institucijų ir (arba) profesinių asociacijų nustatytų sąlygų, 

toks asmuo gali įgyti teisę išduoti patvirtintus švietimo ir mokymo diplomus (t.y jaunų specialistų 

rengimas, bedarbių rengimas ir kt.). Asmuo, dirbantis konsultavimo tarnybose, atsižvelgiant į jo 
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specializaciją, gali turėti plačias ir labai ribotas tarptautinio bendradarbiavimo galimybes. Pvz., istorinių 

ginklų ekspertas gali turėti plačias galimybes bendradarbiauti su muziejais, antikvariniais daiktais, 

švietimo ir net vyriausybės įstaigomis visame pasaulyje, o advokatas, kurio darbas yra labiausiai susijęs 

su nacionaline teise, paprastai gali siūlyti savo paslaugas tik toje valstybėje, kurioje jis dirba. Taigi,  

įsisavinę šį įstatymą, su juo dirba kasdien. 

Interesų švietimas ir daugybė vietinių verslo plėtrai skirtų išteklių yra plačiai prieinami šioje 

srityje. Šias sritis plėtoti gali ir interesų grupių profesinės sąjungos (inkubatorius, informacijos punktas, 

viešasis administravimas). Populiariose verslo mokyklose, besidomintieji savo verslo pradžia gali įgyti 

žinių, reikalingų norint kreiptis į priešinkubacinius ir inkubatorinius užsiėmimus. Verslininkų tinklas, 

savo ruožtu, galėtų suteikti reikiamą kuravimą, kad jaunieji verslininkai galėtų vystytis, išvengdami 

elementarių nežinojimo ir nekompetencijos klaidų. Taigi,  reikia bendradarbiavimo. 

Geras susisiekimas su savivaldybės centru iš kitų savivaldybių ir jų centrų. Puikiai išvystytas 

ryšys su kaimyninėmis savivaldybėmis, Klaipėdos jūrų uostu ir valstybine sostine Vilniumi. Tai, kad 

Saldus miestas yra 100–120 km spinduliu nuo didžiųjų savivaldybių miestų ir sostinių. Saldus miestas 

yra arti Lietuvos sienos. Taigi, gera IT pagalba leidžia planuoti logistiką. 

Savo ruožtu reikia spręsti problemas ir silpnąsias vietas, susijusias su teritorijos socialine sfera, 

plėtojant socialinį verslumą. Kaip žinome, socialinis verslumas skiriasi nuo tradicinio tuo, kad jo misija 

yra spręsti socialines, kultūrines ir aplinkos problemas, o tradicinis verslumas pirmiausia susijęs su 

pelnu. Socialinio verslumo tema yra socialinis verslininkas. Socialinį verslumą galima įgyvendinti 

praktiškai, bet kuriame verslo sektoriuje. Dažnai dėmesys skiriamas sektoriams, kurie tradiciškai 

laikomi nuostolingais. Iš prigimties socialinis verslumas yra artimas nevyriausybiniam sektoriui. 

Socialinės įmonės ypatybės apsvarstyti jos misiją išspręsti konkrečią problemą viešajame sektoriuje. 

Mokėti pamatyti ir naudoti naujas galimybes šiai problemai išspręsti. Gebėti pasiūlyti novatoriškus 

problemos sprendimus. Išteklių trūkumas nelaikomas priežastimi nutraukti jos veiklą. Jaučiasi 

atsakingas savo tikslinei grupei už jos problemų sprendimą. Socialiniam verslumui reikalinga valstybės 

parama. Valstybė turėtų būti suinteresuota remti socialinį verslumą, nes socialinis verslumas (kuris bent 

iš dalies yra pelningas) sprendžia bendro intereso problemas, kurias priešingu atveju reikėtų visapusiškai 

spręsti iš valstybės išteklių. Socialinis verslumas nėra labdara ir labdaringas darbas, globa, savivaldybės 

teikiamų socialinių paslaugų. Norint kalbėti apie socialinę įmonę, ji turi turėti pastebimas verslo savybes 

ir pajamas. 

Verslo aplinką sudaro skirtingos savybės. Tokie kaip infrastruktūros įrenginiai, geografinė 

padėtis. Visa tai nėra nereikšminga. Tačiau svarbiausia yra sugebėjimas bendradarbiauti tarpusavyje ne 

tik su verslininkais, bet ir su verslininkais bei savivaldybe. Atlikta neterminuotą verslininkų apklausą 



131 
 

apie tai, ,,Ko reikia verslo aplinkai pagerinti ir spręsti, ir kokių palaikymo priemonių reikia norint išplėsti 

jūsų įmonės gaminamų produktų asortimentą?” Savo komentaruose verslininkai teigė, kad: 

Vyriausybė turėtų daugiau dėmesio skirti žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų kėlimui 

nacionaliniu ir ES lygiu, įskaitant finansinę paramą verslininkams, kad būtų sušvelnintos sankcijų 

pasekmės. Taip pat, teikti paramą/bendrą finansavimą, įsigyjant modernią įrangą konkretiems 

produktams gaminti; 

Verslininkams rūpi jaunimo pasirengimas, verslumas, įsitraukimas į esamą verslą, ypač turinčius 

gerą profesinį išsilavinimą. Verslininkai rašo, kad jauniems žmonėms šiuo metu trūksta tokio 

išsilavinimo. Todėl, rekomenduoja nacionaliniu lygmeniu pagalvoti apie profesinio mokymo kokybę, 

ypač baigę vidurinę mokyklą, jauni žmonės neturi jokių profesinių įgūdžių ir kompetencijų; 

Norėdami panaikinti šešėlinę ekonomiką, įmonės rekomenduoja sumažinti mokesčių naštą. 

Įgyvendinkite mokesčių lengvatas verslininkams ir darbuotojams bei padidinkite perkamąją galią ir 

gyventojų skaičių. 

Nurodyti šalies ir regiono vartotojus, vartoti aukštesnės kokybės ir ekologiškus produktus maiste 

(sutvarkyti ekologiškų produktų infrastruktūrą); 

Atkreipiamas dėmesys mažinant biurokratiją. 

Verslininkų buvo paprašyta atsakyti į jų paslaugų srities išplėtimo planus, jei būtų reikalinga 

parama ir kokia parama būtų reikalinga. Respondentai savo komentaruose teigė, kad 36,8 proc., jau 

planavo išplėsti savo paslaugų sritį, taip pagerėtų klientų pasiekiamumas. Tai reiškia, kad jiems svarbu 

palaikymas. Labiausiai jie norėtų: 

Įvairių rūšių informacijos prieinamumo (43,4 proc.); 

Pagerėjimo keliuose, pagerėjimo dangos kokybės (26,1 proc.), 

Mobilumo pagerėjimo (13 proc.), ypač viešojo transporto, kurį sunku pasiekti atokiose vietose. 

Respondentai nurodo, kad turėdami reikiamą paramą, jie pirmiausia teiktų paslaugas ne tik savo 

savivaldybėse, bet ir kitur (Latvijoje ar Lietuvoje). Taip pat, stengtųsi patekti į ES rinką: Estijoje 

(Jodkrante ir Sylam), Norvegijoje ir Švedijoje. Tačiau, dauguma, gavę reikiamą paramą, išplės savo 

veiklą čia, savivaldybėje. Kokias paramos priemones verslininkai norėtų gauti, atsakyta į kitą atvirą 

klausimą. Paslaugų verslininkų buvo paprašyta atsakyti į neterminuotą klausimą („Kokių palaikymo 

priemonių reikia norint išplėsti jūsų įmonės teikiamų paslaugų spektrą?“). Atsakymų analizės rezultatus 

galima sugrupuoti taip, jog didžioji dalis, apie 40% atsakymų, yra susijusi su poreikiu gauti finansinius 

išteklius. Respondentai mano, kad norint išplėsti teikiamų paslaugų spektrą, svarbu gauti finansinę 

paramą iš ES fondų ir kitų priemonių verslo plėtrai, naujų produktų kūrimui, modernaus ilgalaikio turto 

įsigijimui, vaizdo stebėjimui, mažai naudotų staklių įsigijimui. 
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Keli atsakymai nagrinėja poreikį plėtoti turizmo, svetingumo ir reklamos paslaugas. Tam skatinti 

rekomenduojama gerinti ekonominę situaciją savivaldybėje, kad žmonės galėtų daugiau naudotis svečių 

namais poilsiui; 

Yra atsakymų, kurie turi įtakos gamybai. Pavyzdžiui, kai kurie respondentai mano, kad reikėtų 

padidinti kailių gaminių pardavimą, remti statybos plėtros ir gerinimo darbus, sumažinti mokesčių naštą, 

motyvuoti žemos kvalifikacijos darbuotojus įsidarbinti, o ne teikti jiems įvairias socialines išmokas “. 

Kiti rašo, kad nieko nereikia, išskyrus asmeninį uolumą. Arba laikoma, kad „jau yra žinoma, kad 

niekada negausiu pagalbos, nes nesu iš„ mano“ rato, kuris rodo tam tikras problemas bendradarbiaujant 

su savivaldybe. Taip pat įtariama dėl tam tikro neskaidrumo savivaldybių sprendimų priėmimo procese. 

Vienas iš būdų plėtoti verslo aplinką regione per tinklų kūrimą ir jaunų verslininkų mokymą yra 

verslo modelių kūrimas. Verslo modeliai, kurie buvo sukurti ir išbandyti įgyvendinant projektą „BEE 

LAb“ (LLI - 157), jie tikrai turėtų būti naudojami ateityje. 

1. ,,Kava su ekspertais“ 

Modelio vykdytojas: asociacija ,,Žaliųjų ir išmanių technologijų klasteris“  

 Modelio pavadinimas: ,,Kava su ekspertais“ 

 Vieta: Saldus savivaldybės administracijos pastatas, Avotu gatvė 12, Saldus, Latvija, LV-

3801 bei Saldus jaunimo poilsio ir iniciatyvų centras ,,Shed“, Liela gatvė 3b, Saldus, Latvija, LV-3801. 

Pagrindinė idėja: informatyvus ir motyvuojantis renginys esamiems ir potencialiems 

verslininkams. Organizatoriai, išsiaiškinę verslo problemas, organizuoja 2-3 valandų susitikimus, kurių 

metu teikiamos ekspertų nuomonės, parodomi geri pavyzdžiai, aptariamos probleminės situacijos ir 

ieškoma sprendimų.  

Kodėl tai naudinga? Projekte yra sprendžiamos verslo problemos, užmezgant ryšius su sėkmingo 

verslo atstovais, susipažįstant su verslo plėtros galimybėmis.  

Projekto statistika: Projekto metu įvyko 24 renginiai. Dalyvavo daugiau nei 450 dalyvių. 

2. Saldus verslo mokykla.  

Modelio vykdytojas: asociacija ,,Žaliųjų ir išmanių technologijų klasteris” 

Modelio pavadinimas: Saldus verslo mokykla 

Vieta: Saldus savivaldybės administracijos pastatas, Avotu gatvė 12, Saldus, Latvija, LV-3801 

bei Saldus jaunimo poilsio ir iniciatyvių centras ,,Shed”, Liela gatvė 3b, Saldus, Latvija, LV-3801. 

Pagrindinė idėja: mentorių pagalba atrinktiems dalyviams, kurie turi verslo idėjų (ar net daugiau 

su verslu susijusių idėjų). Vieno kurso dalyvių skaičius – 12. Kurso trukmė – 3 mėnesiai. Kurso esmė – 

verslo ugdymo mokymo ciklas, kuris suteikia galimybę dalyvauti mentorystės sesijose ir gauti 

nemokamą pagalbą ateinantiems šešiems mėnesiams.  
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Kodėl tai naudinga? Modelio vertė yra įgytos žinios ir įgūdžiai, galintys padėti greitai sureaguoti 

į esamas iškilusias problemas ar iššūkius. Tai pat, tai padeda vystyti verslo idėją arba rasti naują atspirties 

tašką. Kurso pabaigoje dalyviai paprastai sudaro daugialypį tinklą, o tai yra labai svarbus veiksnys 

ateityje.  

Projekto statistika: projekto metu vyko 6 mokymo kursai, kuriuos baigė 72 verslininkai.  

3. Jaunimo vasaros verslo mokykla  

Modelio vykdytojas: asociacija ,,Žaliųjų ir išmanių technologijų klasteris”. 

Modelio pavadinimas: Jaunimo vasaros verslo mokykla. 

Vieta: Saldus savivaldybės administracijos pastatas, Avotu gatvė 12, Saldus, Latvija, LV-3801 

bei Saldus jaunimo poilsio ir iniciatyvių centras ,,Shed”, Liela gatvė 3b, Saldus, Latvija, LV-3801. 

Pagrindinė idėja: edukaciniai verslumo užsiėmimai neformalioje aplinkoje, skirti jauniems ir 

esamiems verslininkams. Vieno susitikimo dalyvių skaičius – 20, trukmė – 4 dienos. Modelyje 

naudojami aktyvaus mokymosi metodai – praktiniai pratimai, darbas grupėje, pristatymai.  

Kodėl tai naudinga? Ką pelno dalyviai? Modelio vertė yra verslumo ugdymas ir 

bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas, kurie yra verslo pradžios ir sėkmingo vystymosi pagrindas.  

Modelio statistika: Projekto metu buvo baigti 2 kursai, jį baigė 40 jaunų žmonių iš Latvijos ir 

Lietuvos.  

4. Teminės – informacinės vaizdo konferencijos  

Modelio vykdytojas: Talsų savivaldybė  

Modelio pavadinimas: Teminė – informacinė vaizdo konferencija  

Vieta: Kino teatras ,,Auseka”, Valdemara gatvė 17, Talsi, Latvija, LV-3201. Visi partneriai 

norintys dalyvauti projekte, visą informaciją gali rasti internetiniame puslapyje www.talsi.lv. Taip pat, 

yra galimybė interaktyviai dalyvauti konferencijoje jos metu ar po jos. Be to, visą medžiagą galima rasti 

Talsu savivaldybės tinklalapyje (https://talsi.lv/pasvaldiba/attistiba/projekti/istenosana/veicinat-

uznemejdarbibu-regionos-attistot-parrobezas-sadarbibu/) 

Pagrindinė idėja: informuoti apie įvairias aktualijas (mokesčiai, asmens domenų apsauga, 

investicijos, naujai steigiamos įmonės ir kt.). Vienos konferencijos trukmė – 6 valandos.  

Kodėl tai naudinga? Informacija pasiekia daugiau asmenų. Privalumas: galima pasirinkti tik juos 

dominančią konferencijų dalį bei bet kuriuo metu galima prisijungti iš bet kurios vietos. Vienintelė 

sąlyga - konferencijos metu turėti interneto ryšį.  

Modelio statistika: projekto metu buvo surengtos 5 konferencijos.  

5. ,,PopUp Lab“  

Modelio įgyvendintojas: Rietavo turizmo ir informacijos centras  

Modelio pavadinimas -  ,,PopUp Lab“ startuoliai ir PpoUp Lab horizontalus planas 
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Vieta: Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, Parko g. 5, Rietavas, Lietuva, LT-90311. 

Pagrindinė idėja: 9 praktiniai seminarai, kurių metu kuriamos ir išvystomos individualios verslo 

koncepcijos. Dalyviai – esami ir potencialūs verslininkai, su kuriais dirba profesionalus proceso 

vadovas. Trukmė – 6 mėnesiai.  

Kodėl tai naudinga? Yra padedama vystyti kiekvieną individualią verslo idėją. Taip pat, 

pagreitina verslo plėtrą ir naujoves. 

Modelio statistika:  projekto metu vyko 2 kursas, kurio metu buvo išvystyta 11 verslo idėjų.  

Taip pat, tyrime nustatyta, kad ,,BEE Lab“ (LLI – 157) projektas išvystė ekspertų tinklą, kuris 

veikė visuose aukščiau paminėtuose verslo plėtros modeliuose. Be to, tyrimo autoriai rekomenduoja 

naudoti šį ekspertų tinklą, kad jį papildytų vis daugiau ir daugiau ekspertų, taip plėtojant bei plečiant 

išvardytų verslo skatinimo modelių naudojimą.  
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III SKYRIUS. GEROSIOS PATIRTIES APRAŠYMAS, 
LIUKSEMBURGAS (DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ) 

Pagal tyrimų planą nagrinėjamas gerosios patirties pavyzdys. Kalbant apie sąlygas, 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė yra tinkamiausia šalis savivaldybių, įtrauktų į teritoriją, pagal dydį 

ir gyventojų skaičių. Be to, ekonomika nuo pat pradžių vystėsi kaip žemės ūkio valstybė. Tuo pat metu 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė dabar yra viena turtingiausių Europos Sąjungos valstybių, turinčių 

atvirą ir dinamišką ekonomiką. 

 
Paveikslėlis Nr. 31. Liuksemburgo Didžioji Hercogystė. Lauko Place d’Armes 
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8. Bendroji Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės apžvalga 

Liuksemburgas yra maža šalis (jos bendras plotas 2586 km2), kuri skiriasi nuo kitų šalių savo 

dinamiškai besivystančia ekonomika ir visuotinai pripažinta gyvenimo kokybe. Panašiai Liuksemburgas 

yra viena didžiausių saugumo valstybių pasaulyje. 

Liuksemburge yra trys oficialios liuksemburgiečių, vokiečių ir prancūzų kalbos. Socialinė ir 

politinė sistema yra konstitucinė - parlamentinė monarchija. 

Liuksemburge yra didžiausias realus BVP vienam gyventojui pasaulyje (80 800 EUR) ir daugiau 

nei tris kartus viršija Europos vidurkį (EB 28). Tiesa, kad šį skaičių šiek tiek padidina pasienio 

gyventojai, kurie kasdien važiuoja į Liuksemburgą dirbti, bet negyvena. 

Liuksemburgo vardas periodiškai rodomas 25 geriausių pasaulio valstybių sąraše, 

atspindinčiame pasaulinį konkurencingumo reitingą (Pasaulio ekonomikos forumas (WEF), Vadybos 

plėtros institutas (IMD, EB ir kt.). 

Liuksemburge gyvena apie 170 tautybių. 46,7 proc., Liuksemburgo gyventojų yra ne piliečiai. 

Užimtumo lygis 2000–2015 m., padidėjo 1,5 karto (53 proc.,). 71 proc., darbo vietų užima užsieniečiai 

(žr. 22 paveikslą). Minėtu laikotarpiu Liuksemburge dirbančių užsieniečių skaičius padvigubėjo. 

Prancūzai kasdien atvyksta į Liuksemburgą dirbti. Taip pat, Belgijos ir Vokietijos žmonės. Jie sudaro 

45 proc., viso darbuotojų skaičiaus. 41 proc.,  darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą. 2017 m., sausio 1 d., 

minimalus 18 metų amžiaus darbuotojo, neturinčio profesinės kvalifikacijos, darbo užmokestis buvo 

1998,59 eurų. 
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Paveikslėlis Nr. 32. Nacionalinė Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės gyventojų sudėtis 
 

Liuksemburge yra universitetas ir 4 valstybiniai mokslo ir tyrimų centrai (Liuksemburgo mokslo 

ir technologijos institutas (LIST), Liuksemburgo socialinių ir ekonominių tyrimų institutas (LISER), 

Liuksemburgo sveikatos institutas (LIH) ir Maxo Plancko gamtos mokslų institutas bei socialiniai 

mokslai ir psichologija). Be to, Liuksemburge yra daugybė privačių mokslinių tyrimų ir plėtros centrų, 

susijusių su pramonės sektoriumi ir priklausantys tarptautinėms grupėms, tokioms kaip GOODYEAR 

(8-as pagal dydį ne JAV tyrimų centras), HUSKY, IEE, DELPHI, DUPONT DE NEMOURS. 

Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje 1000 darbuotojų yra 7,12 tyrėjų, o tai atitinka Europos 

vidurkį. Inovacijų ir tyrimų sektoriuje dirba apie 5000 žmonių. Jų skaičius per pastaruosius 15 metų 

padidėjo 40 proc. 

2014 m. Liuksemburgas mokslo sektoriui skyrė 614,2 mln. eurų, arba 1,25 proc., BVP. 

Vyriausybės tikslas yra padidinti viešąjį finansavimą mokslui ir inovacijoms bei padidinti bendrąjį 

vidaus produktą nuo 2,3 proc.,  iki 2,6 proc., 2020 m. 

Liuksemburgo universitetas buvo atidarytas tik 2003 m., ir greita tapo vienu iš 20 geriausių 

pasaulio universitetų (t.y., tų, kurie įsteigti mažiau nei prieš 50 metų). Universitetas bendradarbiauja su 

daugeliu universitetų visame pasaulyje. 

Liuksemburgas sukūrė saugią intelektinės nuosavybės apsaugos aplinką. Liuksemburgas laikosi 

Europos direktyvų ir tarptautinių konvencijų bei susitarimų šioje srityje. 

Liuksemburgo teisinė sistema leidžia išradėjui pasirinkti patento tipą, kaip nacionalinį patentą, 

Europos patentą, tarptautinį patentą. Liuksemburgas yra „Beniliukso intelektinės nuosavybės teisių 

biuro“ narys. 2015 m. Buvo įsteigtas Liuksemburgo intelektinės nuosavybės institutas. Tai organizacija, 

koordinuojanti nacionalines ir tarptautines intelektinės nuosavybės galias. 

Veikiančių bendrovių skaičius Liuksemburge kasmet išauga 1000 vienetų (skirtumas tarp naujų 

įmonių ir likvidacijų). Šalis turi specialią paramos sistemą verslo projektų autoriams. Yra daugybė 

valstybinių institucijų, privačių įmonių. Taip pat, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės struktūrų, 

siūlančių savo pagalbos erdvę. Įvairių formų praktinė parama ir net finansavimas šiems autoriams. 

Liuksemburgas siekia tapti šalimi, pradedančia verslą. 

Bendras nacionalinio geležinkelių tinklo ilgis yra 274 km. Rytų Europos greitųjų geležinkelių 

tinklas jungia Liuksemburgą su Paryžiumi ir Strasbūru. 

Liuksemburgas yra viena tankiausių kelių dangų pasaulyje - 58,77 km., kelių yra 1 000 km2. 

Keleivių srautas Liuksemburgo oro uoste 2000 – 2015 m., padidėjo 60 proc., o krovinių 

gabenimas - 47 proc. 
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2015 m., buvo 906 000 mobiliųjų paslaugų sutarčių, tenkančių 576 000, arba 1,57 vienam 

gyventojui. Pagal techninės įrangos naudojimą Liuksemburgas užima 5 vietą tarp ES šalių po Suomijos, 

Italijos, Portugalijos ir Austrijos. 

Beveik kiekvienuose namuose yra kompiuteris (95 proc.) ir interneto ryšys (97 proc.). 1000 

gyventojų tenka 678 automobiliai. Tai yra aukščiausias skaičius tarp ES šalių. 

2015 m. Liuksemburge įsikūrusiose tarptautinėse organizacijose dirbo 10 000 žmonių. 

9. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ekonominė struktūra 

Liuksemburgo ekonomika pirmiausia žinoma, dėl galingo finansų sektoriaus (2015 m. - 27,5 

proc., pridėtinės vertės ir 11,7 prc., darbuotojų). Tačiau, remiant vyriausybei, kuri nori ekonomikos 

įvairinimo, kiti sektoriai, pavyzdžiui, pramonė, sparčiai vystosi. 

XX a. VIII dešimt., metalurgija buvo varomoji Liuksemburgo ekonomikos jėga. Tačiau, 

maždaug tuo metu finansų rinka pradėjo sparčiai vystytis. Šiandien ji išsiskiria savo tarptautiniu mastu, 

naujovių potencialu ir stabilumu. 

Šalyje yra 141 bankas. Jie specializuojasi: 

Į bankininkystės paslaugas asmenims; 

Į gyvybės draudimus; 

Į investicinių fondų valdymą. 

4141 investicinis fondas valdo 3956 milijardų eurų vertės turtą (padėtis 2017 m., gegužės mėn.). 

Ši suma yra 50 kartų didesnė už metinį bendrąjį vidaus produktą (BVP) ir apytiksliai atitinka Italijos 

bendrąjį vidaus produktą (BVP). 

Liuksemburge taip pat, veikia šios profesionalių finansų bendrovės: 

Investicinės bendrovės; 

Siauros specializacijos finansų įmonės; 

Įmonės, aptarnaujančios finansų sektorių konkrečiais klausimais (apskaitos tvarkymas; 

informacinės sistemos ir kt.). 

Daugiau nei 300 profesionalių finansų bendrovių Liuksemburge dirba 15 200 žmonių. 

Dėl dinamiško finansų rinkos augimo Liuksemburge sparčiai vystosi naujas finansų ir 

technologijų įmonių poskyris. 2/3 iš jų buvo įkurti mažiau nei prieš trejus metus. 

Liuksemburgo draudimo priežiūros tarnyba, yra valstybinė institucija, reguliuojanti draudimo 

rinką. Iki šiol jį akreditavo 223 perdraudimo organizacijos iš 94 draudimo bendrovių. 

IRT sektorius auga sparčiau nei visa šalies ekonomika. Šio sektoriaus specialistai sudaro 4,6 

proc., visos darbo jėgos (3,5 proc., 2015 m.,  ES duomenimis).  
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Dinamišką šio sektoriaus augimą galima paaiškinti taip: 

Intelektuali mokesčių sistema; 

Tinkamos teisėkūros iniciatyvos; 

Tinkama infrastruktūra (pvz., 28 didelio saugumo duomenų centrai); 

Tvirta pramonės politika. 

2014 metai pradėta įgyvendinti Skaitmeninė Liuksemburgo programa, kuri pagal savo pobūdį 

ruošiasi perėjimui prie skaitmeninės ekonomikos. 

Liuksemburge yra dvi žiniasklaidos ir ryšių kompanijos, kurios laikomos savo srities milžinėmis. 

„RTL GROUP“ yra pripažinta pirmaujančia Europos televizijos ir radijo programų transliavimo įmonė. 

Ji buvo įkurta 1924 metais. Šiandien 75,1 proc.,  šios įmonės priklauso „BERTELSMANN AG“. ,,SES“ 

- įmonė buvo įkurta XX a. VIII dešimt., dabar ji yra pasaulinio lygio ryšių ir televizijos programų teikėja. 

Pastaraisiais metais Liuksemburgas taip pat įgijo tarptautinį pripažinimą kino pramonės srityje. 

Šalyje yra 20 kino kompanijų, kuriose dirba 700 žmonių. Liuksemburge išleisti ar kartu su 

Liuksemburgu sukurti filmai kasmet laimi apdovanojimus tarptautiniuose kino festivaliuose. 

2014 metais trumpametražis animacinis filmas „Apšvietėjas“ gavo „Oskarą“ - pirmąjį 

Liuksemburgo istorijoje. 

Puiki Liuksemburgo infrastruktūra reitingų lentelėje užima antrąją vietą tarp 160 šalių. 

„Logistikos efektyvumo indeksas“, vertinimas atliekamas pagal pasaulio banko sukurtą metodiką. 

Liuksemburgas taip pat turi administracinių procedūrų supaprastinimo strategiją, kuri taip pat prisideda 

prie logistikos sektoriaus plėtros. 

Liuksemburgo oro transporto centras užima 6 vietą ES, kurio metinė krovos apimtis siekia 1 

milijoną tonų. Turima įranga leidžia priimti ir apdoroti krovinius iš 8 orlaivių vienu metu. 

Jūrų ir upių transportas tampa vis svarbesnis Liuksemburge. Krovinių apyvarta Moselio upės 

uoste Merterte padidėjo 14% per vienerius metus (2013–2014 m.). Uosto plotas yra 65 ha. Uostas yra 

pagrindinė plieno ir naftos krovinių infrastruktūra. 

Liuksemburgas neturi prieigos prie jūros. Tačiau, turi laivą, plaukiojantį su jos vėliava. 

Liuksemburge yra įregistruotos 335 laivybos kompanijos. Nacionaliniame laivų registre išvardyti 230 

jūrų laivų, kurių vidutinis amžius yra 6,3 metai. Prekybos laivyne dirba vadovaujantis štabas (400 

žmonių) ir jūreiviai (4000 žmonių). 

Neseniai Liuksemburge buvo atidarytas „Multimodalinis logistikos centras“, kuriame įrengti 

krovininiai konteineriai, kurie gali būti perkraunami tiesiai iš traukinio į krovininius konteinerius ir 

atvirkščiai. Šalies tikslas yra turėti iki 450 000 padėklų arba iki 300 000 krovinių konteinerių (iki 125 

000 vienu metu). Geležinkelių ir sunkvežimių eismas jungia Liuksemburgą su Šiaurės jūros uostus 

(Uostai Baltijos jūroje ir įvairūs uostai pietų Europoje). 
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Liuksemburge yra įregistruota 800 kelių transporto įmonių, iš kurių pusė specializuojasi 

tarptautiniame kelių transporte. Šiose įmonėse dirba 7000 profesionalių vairuotojų, o bendras 

automobilių parkas sudaro 5000 sunkvežimių. 

Liuksemburgas yra sparčiai besivystantis medicinos sektorius. Dėka savo jaunų mokslo ir tyrimų 

darbuotojų, turinčių puikių žinių įvairiose medicinos disciplinose (gydytojus, kaip onkologus, 

imunologijojus ir neurodegeneracines ligas gydančius gydytojus). Tyrimų institucijos išnaudoja 

mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą, kurį gali pasiūlyti mažos ir vidutinės įmonės bei naujos įmonės. 

Mobilioji sveikata ir didelio masto duomenų bazių apdorojimo galimybės sparčiai vystosi 

Liuksemburge. 

Liuksemburge plėtojami sektoriai, susiję su aplinkos apsauga: 

Ekologinė statyba; 

Atsinaujinantys energijos šaltiniai; 

Atliekų tvarkymas; 

Vandens išteklių valdymas; 

Elektrinių transporto priemonių naudojimas. 

Pramonėje yra apie 200 įmonių ir jos gauna vyriausybės paramą. Turizmo pramonė sudaro 6,5 

proc., BVP ir joje dirba apie 20 000 žmonių. 

Liuksemburge yra apie 40 kompanijų, gaminančių įvairius automobilių komponentus. Joje dirba 

apie 10 000 žmonių, o jos apyvarta siekia 1,5 milijardo eurų. Maždaug 30 proc., pramonės darbuotojų 

yra pagrįsti moksliniais tyrimais, kurių užduotis yra parengti naujus pasiūlymus ir rekomendacijas. 

Liuksemburge buvo parengta keletas kosmoso iniciatyvų. Bendrovė ,,SES“ užsiima 

geostacionarių palydovų paleidimu. Tačiau, Liuksemburgas neturi savo nacionalinės kosmoso 

agentūros. Todėl,  pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas tarptautiniam bendradarbiavimui. 2016 m., 

Liuksemburge buvo pradėta retųjų metalų iš asteroidų išgavimo programa. Dabar būtina sukurti 

reguliavimo sistemą, skirtą investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. 

Nuo 2002 m., Liuksemburgo vyriausybė remia klasterių kūrimą ekonomikos sektoriuose, kurie 

laikomi ekonomikos įvairinimo prioritetais. Jame numatytas viešojo ir privačiojo sektorių 

bendradarbiavimas verslo plėtros, technologijų ir inovacijų srityse bei tarptautinis bendradarbiavimas. 

Klasteriai, koordinuojami Nacionalinės inovacijų agentūros, daugiausia apima šiuos sektorius: 

Informacijos ir ryšių technologijos. IRT pramonės bendrosios pridėtinės vertės dalis yra 6,6 

proc.,  (2012 metų). IRT sektoriuje dirba 4,0 proc., viso užimtumo (2012 metų). Daugybė labai greitų 

tiesioginių jungčių veda iš Liuksemburgo į pagrindinius Europos mazgus („Amazon.com“, „iTunes“, 

„eBay“, „Vodafone“, „RealNetworks“, „Rakuten“ ir kt.). Taip pat, internetinių vaizdo žaidimų 

kompanijas. Kiti Liuksemburgo pranašumai, tai labai aukšto lygio duomenų centrų įvairovė, žemos 
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elektros kainos. Taip pat, plačiajuosčio interneto aprėptis (100 proc., 2017 m.).  Mobiliojo plačiajuosčio 

interneto skvarba 94 proc., (bazė: ,,Mobiliųjų telefonų vartotojai“ 2016 m.). 100 Mbps fiksuoto 

plačiajuosčio interneto aprėptis 80 proc., (bazė: ,,Gyventojai“ 2014 m.). 1 Gbps fiksuotojo interneto 

plačiajuosčio ryšio aprėptis 25 proc., (bazė: ,,Gyventojai“ 2014 m.). IV lygio sertifikuotų duomenų 

centrų skaičius Liuksemburge (2014 m.); 

Ekologinės inovacijos. Liuksemburge yra apie 200 ekologinių pramonės šakų, užsiimančių 

atsinaujinančiomis energijomis, atliekų tvarkymu, vandens ir ekologinės statybos darbais. Juos remia 28 

nacionalinės agentūros ir 6 tyrimų institutai. Liuksemburgo ekologinių inovacijų klasteris prižiūri visą 

pramonę; 

Atsarginių automobilių dalių gamyba. Pagrindiniai klientai: „Delphija“ ir „Gerieji metai“; 

Kosminės technologijos 2017 m., liepos 24 d., įsigaliojo Kosmoso tyrinėjimo ir naudojimo 

įstatymas, antrasis tokio pobūdžio pasaulyje, pirmasis Europoje. Naujas Liuksemburgo kosmoso 

įstatymas garantuoja privačioms įmonėms teisinį tikrumą, dėl mineralų iš kosmoso pagal tarptautinę 

teisę. Jis yra specialiai sukurtas tam, kad įmonės galėtų išgauti mineralus, vandenį ir kitus išteklius, ypač 

asteroidus. Tačiau, įstatymas nesukuria ir nereiškia jokio suvereniteto teritorijai ar dangaus kūnui. Ši 

teisinė sistema skirta tik kosminės erdvės turto paskirstymui. Tinklo nariai - Liuksemburgo mokslo ir 

technologijos institutas, nanomedžiagų, nanotechnologijų, ir palydovinių paslaugų tyrimų plėtros 

ekspertas,  Liuksemburgo universitetas ir jo padalinys tarpdalykinis saugumo, patikimumo, ir 

pasitikėjimo centras (SNT). Liuksemburgo inovacijų ir tyrimų agentūra „Luksinnovation“, siūlanti platų 

nemokamų paslaugų spektrą, bet kokio dydžio įmonėms,. Europos kosmoso agentūra (ESA) - vietoje 

įsteigta Europos įstaiga. Be to, yra dvi pramonės grupės, kurios pataria įmonėms, gina jų interesus ir 

skatina bendradarbiavimą, tai yra Liuksemburgo kosmoso klasteris, jungiantis viešąsias ir privačias 

organizacijas Liuksemburgo kosmoso pramonėje, Liuksemburgo aeronautikos ir kosmoso grupė 

(GLAE) bei aviacijos ir kosmoso pramonės grupė23; 

Lgistikos sferoje, Tarptautinis Liuksemburgo oro uostas yra vienas didžiausių krovinių oro uostų 

Europoje ir „Cargolux“, pirmojo visų krovinių vežėjo Europoje, bazė. Pasaulinis „Cargolux“ ir kitų 

krovinių vežėjų tinklas siūlo daugybę kasdieninių tikslų visuose žemynuose. Todėl, Liuksemburgas 

tampa tikra pasaulinio platinimo platforma. Turėdama modernią ir gerai aprūpintą krovinių gabenimo 

oro transportu įrangą, „LuxairCargo“ siūlo saugų, efektyvų ir greitą antžeminį aptarnavimą. Be to, 

Liuksemburgas yra vienas efektyviausių krovinių mazgų Europoje. Pavyzdžiui, „LuxairCargo“ yra 

„Pharma & Healthcare Hub“ - vaistas nuo pastovios temperatūros sanitarinių ir farmacijos produktų 

laikymui ir gabenimui. „CFL Cargo“ (įprastinis krovinių vežimas geležinkeliu) ir „CFL Multimodal“ 

 
23  - http://luxembourg.public.lu/fr/investir/spaceresources/index.html (28.09.2019.) 
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(konteineriai) teikia kasdienį susisiekimą geležinkeliu į pagrindinius Europos Sąjungos ir Turkijos 

mazgus. Taip pat, į Baltijos ir Šiaurės jūros uostus. Todėl, Antverpeno Didžioji Kunigaikštystė, 

Zebrugge, Amsterdamas, Roterdamas ir Hamburgas yra vidaus vandenyse. „Lorry-Rail“, teikdama 

geležinkelio maršrutų paslaugas, siūlo novatoriškus įvairiarūšio transporto sprendimus. Bendrovė valdo 

greitkelį Liuksemburgas – Perpinjanas, siūlydama puspriekabes/geležinkelius. Šis sprendimas suteikia 

galimybę per metus nuvažiuoti maždaug (30 000 puspriekabių) 1000 km. Visoje Europoje planuojami 

nauji maršrutai. Vidaus vandens keliai yra dar viena patikima ir saugi transporto rūšis. Liuksemburgas 

turi upės uostą, kuris gali būti naudojamas žaliavų, žemės ūkio produktų, geležies, plieno ir naftos 

produktų gabenimui į kitas vietines vietas ar į Šiaurės jūrą. 2014 m., rugsėjo mėn, atidarytas 

Liuksemburgo uostas turėtų tapti klestinčios logistikos pramonės ramsčiu. Šis Findelio oro uoste esantis 

nemokamas uostas yra labai saugus (22 000 m 2 plotas, paskirstytas per keturis aukštus). Muitinės ir 

akcizų departamento kontroliuojamas, jis naudojamas meno dirbiniams, juvelyriniams dirbiniams, 

kolekcionavimo automobiliams, vynams, svarbiems dokumentams ir daugeliui kitų lobių saugoti. Prekių 

saugojimui Liuksemburgo laisvajame uoste PVM mokėjimas turi būti sustabdytas. Logistikos klasteris, 

tinklas, palaikantis įvairius logistikos pramonės dalyvius Liuksemburge, buvo įsteigtas siekiant padėti 

sukurti sinergiją, naujas nacionalines ir tarptautines partnerystes su MTTP inovacijomis. 

Medienos apdirbimo pramonė. Šis sektorius, kuriame dirba daugiau nei 7000 bendrovių, yra 

didžiausias darbdavys Didžiojoje Kunigaikštystėje. Kalbant apie visą ekonomiką, amatai sudaro 22 

proc.,  įmonių ir 23 proc., viso užimtumo (2017 m., duomenys). Sektorius labai priklauso nuo pasienio 

darbuotojų ir 49% darbuotojų atvyksta iš pasienio regionų; 

Kūrybinės industrijos. Liuksemburgas novatorišką vaidmenį vaidina Europos žiniasklaidoje. 

Liuksemburge gimę du žiniasklaidos ir komunikacijos milžinai, kurie ir toliau vystosi iš Didžiosios 

Kunigaikštystės: RTL grupė, pirmaujanti Europos televizijos ir radijo transliuotoja, ir  ,,SES“, pasaulyje 

pirmaujanti ryšių bei transliavimo paslaugų teikėja, turinti maždaug 50 palydovų. Be to, Liuksemburge 

yra apie dvidešimt filmų gamybos kompanijų, trys filmų rinkiniai ir apie trisdešimt filmų gamybos 

kompanijų. Keletas (bendro) kūrinių Liuksemburge buvo apdovanoti tarptautiniuose kino festivaliuose. 

2014 m., Liuksemburgas pelnė savo pirmąjį Oskarą už P.Hublot („Zeilt Productions“). 2013 m., 

animacinis filmas „Ernestas ir Celestinė“ („Melusine Productions“) laimėjo apdovanojimą už geriausią 

animacinį filmą. 
Nr. Įmonė Pramonė Įdarbintų 

asmenų 
skaičius 
(tūkst.) 

1. POST LUXEMBOURG NACE 2 53.10 Pašto veikla pagal universaliųjų paslaugų 
įsipareigojimą 

4,350  

2. CFL NACE2 49.10 Keleivinis geležinkelių transportas; 
Krovinių vežimas geležinkeliu 

4,170 
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Nr. Įmonė Pramonė Įdarbintų 
asmenų 
skaičius 
(tūkst.) 

3. ARCELORMITTAL Pagrindinio geležies, plieno ir ferolydinių gamyba 4,160 
 

4. CACTUS NACE2 47.19 Kita mažmeninė prekyba 
nespecializuotose parduotuvėse 

4,030  

5. BGL BNP PARIBAS NACE2 64.99 Niekur kitur nepriskirta finansinių 
paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų kaupimą 

3,700  

6. DUSSMANN LUXEMBOURG NACE2 81.22 Kita pastatų ir pramoninė valymo veikla 3,650  
7. GOODYEAR DUNLOP NACE2 29.10 Variklinių transporto priemonių gamyba 3,400  
8. PRICEWATERHOUSECOOPERS NACE2 69.20 Apskaita, buhalterija ir auditas; 

konsultacijos mokesčių klausimais 
2,840 

9. LUXAIR NACE2 51.10 Keleivių oro transportas; 51.21 Krovininis 
oro transportas 

2,630 

10. BIL GROUP NACE2 64.99 Niekur kitur nepriskirta finansinių 
paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų kaupimą 

1,940  

Lentelė Nr.23. Dešimt didžiausių Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės darbdavių 

 

Liuksemburgo posakis: „Dėl mažos vidaus rinkos visi yra priversti mokytis mąstyti tarptautiniu 

mastu“. 

Liuksemburgas yra euro zonos ir Šengeno erdvės dalis. Liuksemburgas turi ypatingų ryšių su 

Vokietija ir Prancūzija, kurios priklauso didžiausioms Europos ekonomikoms ir kurių kalbas puikiai 

kontroliuoja Liuksemburgo žmonės. 

Liuksemburge ekonomika yra aukščiausia Europoje ir viena didžiausių pasaulyje. Ekonominis 

atvirumas paprastai matuojamas lyginant eksporto ir importo sumas su bendruoju vidaus produktu. 

Liuksemburgo indeksas yra 196, Belgijos – 80, o  JAV - 15. 

Taip pat, yra Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) sukurtas atvirų rinkų indeksas. Liuksemburgas 

šiame reitinge užima 3 vietą, atsilikdamas nuo Honkongo ir Singapūro. 

Liuksemburgas eksportuoja daugiau kaip 80 proc., savo prekių ir paslaugų. Didžiąją eksporto 

dalį sudaro juodųjų ir spalvotųjų metalų metalurgijos produktai ir automobilių komponentai. 

Liuksemburgas daugiausia importuoja automobilius, automobilių produktus ir chemijos 

produktus. 2016 m., Liuksemburgo neigiamas užsienio prekybos balansas buvo 5,6 mlrd., eurų. 

Užsienio investuotojai dažnai investuoja į įvairius projektus Liuksemburge. 2013 m., investicijos 

sudarė 31 mljrd., JAV dolerių. 

Plėtros koncepcija, kurioje dalyvauja valstybinės valdžios institucijos, privačios įmonės ir 

pilietinė visuomenė, apima 9 pagrindines temas. Kiekvienai temai išaiškinti buvo sudaryta speciali darbo 

grupė.  

Temos: 

Intelektuali ekonomika; 
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Kelių pakopų ekonomika; 

Produktyvūs vartotojai ir socialiniai modeliai; 

Energija; 

Transporto priemonės; 

Statyba; 

Žemės ūkis; 

Pramonė; 

Finansų pasaulis. 

10. Luksemburgo Didžiosios Hercogystės mokesčių politika 

Liuksemburgo mokesčių politika grindžiama trimis principais: 

Teisingumas; 

Atkaklumas; 

Konkurencingumas. 

Bendrovėms siūlomos įvairios mokesčių lengvatos, pavyzdžiui, jų investicijoms finansuoti. 

Įmonėms, kurių apmokestinamosios pajamos yra mažesnės nei 25 000 eurų, standartinis mokesčio 

tarifas yra 22,80 proc.. 

2017 m., mokesčių reforma atnešė šias naujoves: 

Galimybė naudoti atidėtą nusidėvėjimo režimą; 

Padidinti subsidijų normą investicijoms; 

Galimybė pateikti mokesčių deklaracijas elektroniniu būdu. 

Mokesčio dydis asmenims yra vienas žemiausių ES. Tai ypač taikoma susituokusioms poroms. 

Maksimalus mokesčio tarifas yra 42 proc. 

Pajamų apmokestinimas Liuksemburge skiriasi priklausomai nuo pajamų dydžio ir šeimos 

sudėties. Valstybės turto mokesčio pajamos Liuksemburge sudaro 0,1 proc., BVP, palyginti su 1,4 proc., 

o tai yra bendra euro zonos dalis. 

Nuo 2015 m., standartas nustatė 17 proc., PVM tarifą. Jis yra žemiausias tarp ES šalių.  

Sumažintos kainos: 

14 proc. (vertybinių popierių saugojimui ir valdymui); 

8 proc. (tam tikrų tipų maitinimo šaltiniams); 

3 proc. (daugumai maisto produktų, knygų, vaistų bei tam tikrų rūšių remonto ir statybos darbai 

gyvenamosiose patalpose). 
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11. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės vystymosi centras 

Viskas, ko reikia sėkmingam šalies vystymuisi užtikrinti, yra protinga mokesčių politika, 

pašalinanti norą išvengti mokesčių ir rimtai prisidėti prie šalies prioritetų kūrimo. Tačiau, be viso to, 

verta paminėti švietimą, paramą investicijoms, paramą naujų ir novatoriškų verslo idėjų įgyvendinimui, 

finansinę paramą moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms. Taip pat, paramą per mokesčių politiką.  

Švietimas 

Siekdamas patenkinti darbdavių ir darbuotojų poreikius atsižvelgiant į pokyčius darbo pasaulyje, 

Liuksemburgas siūlo išsamią profesinio mokymo programą tiek jauniems žmonėms, tiek suaugusiems 

(darbuotojams ar ieškantiems darbo), kad padėtų jiems darbo rinkoje, profesiniame plane, kuriuo 

siekiama įgyti atestuotą kvalifikaciją. Profesinis mokymas siūlo platų profesinio pasaulio mokymų 

spektrą. Jis apima kelis aspektus, kaip pradinį mokymą bendrojo vidurinio ugdymo srity, ir tęstines 

profesinį mokymą, vedantį į integraciją ar profesinę reintegraciją.  

Kelios galimybės tęsti profesinį mokymą: 

Mokymosi portalas (,,Lifelong-Learning.lu“) siekdamas patenkinti darbdavių ir darbuotojų 

poreikius atsižvelgiant į pokyčius darbo pasaulyje, Liuksemburgas siūlo išsamią profesinio mokymo 

programą tiek jauniems žmonėms, tiek suaugusiems (darbuotojams ar ieškantiems darbo), kad jie galėtų 

padėti darbo rinkoje. Tai profesinis planas, kuriuo siekiama įgyti atestuotą kvalifikaciją. Profesinis 

mokymas siūlo platų mokymų spektrą profesiniame pasaulyje. Jis apima kelis aspektus srityse, tokius 

kaip pradinį ugdymą, bendrą vidurinį ugdymą. Tęstinį profesinį mokymą, vedantis į integraciją ar 

profesinę reintegraciją. Be to, yra  kelios galimybės tęsti profesinį mokymą; 

,,Liuksemburgo mokymosi visą gyvenimą centras“ (LLLC) skirtas asmenims, įmonėms ir 

mokymo organizacijoms. ,,LLLC“ siūlo daugybę vakarinių užsiėmimų, seminarų, universitetinių kursų 

bei specializuotų mokymų; 

Liuksemburgo universiteto kompetencijos centras yra mokymo institutas, kurio tikslas - 

praturtinti organizacijų Liuksemburge įgūdžius, vykdant mokymo programas ir studijas. Jis skirtas 

asmenims, darbuotojams, specialistams ieškantiems darbo; 

,,Mokymosi namai“ (,,House of training“), skirtas įmonėms, norinčioms tobulėti iš mokymo 

kursų, pasiruošti būsimiems iššūkiams. Čia taip pat, siūlomi pagalbinės veiklos mokymai, pramonės ir 

asmeninio tobulėjimo mokymai. 

,,Mokymosi namai“ (,,House of training“) nurodo veiklą, vykdomą įgyvendinant projekto 

modelius „Saldus verslo mokykla“ (,,Saldus Biznesa skola“), ,,Vasaros verslo mokykla jauniems 

žmonėms“ (“Vasaras biznesa skola jauniešiem“) ir ,,Kava su ekspertu“ (,,Kafija ar ekspertu“),  kur: 
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„Saldus verslo mokykla“ (,,Saldus Biznesa skola“) buvo sukurta tiems, kurie norėjo padidinti 

savo kompetenciją versle ar asmeniniame tobulėjime. Nesvarbu, ar dalyvis dirbtų, ar mokytųsi, ar yra 

bedarbis;  

,,Vasaros verslo mokykla jauniems žmonėms“ (“Vasaras biznesa skola jauniešiem“), kaip rodo 

pavadinimas, jis buvo labiau nukreiptas į jaunimo atstovus, kurie taps būsimais darbdaviais ar 

darbuotojais rajone. Verslo mokykla padėjo ugdyti verslumą, parodė, kur rasti išteklių, kad galėtų siekti 

savo tikslų, ir skatinti žengti pirmuosius žingsnius verslo srityje; 

,,Kava su ekspertu“ (,,Kafija ar ekspertu“) daugiau dėmesio skyrė esamiems verslininkams ir 

siūlė išteklius, kad galėtų išspręsti iššūkius su kuriais susiduria įmonė. Iššūkiai buvo skirtingi ir 

kiekvienu atveju buvo savas. 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė taiko paramos priemones šioms žinioms įgyti. Taigi, 

valstybė teikia paramos programas, kaip paramą investicijoms, paramą naujų ir novatoriškų verslo idėjų 

įgyvendinimui. Taip pat,  finansinę paramą moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms bei paramą per 

mokesčių politiką. 

Parama investicijoms 

Liuksemburgas siūlo įvairias paramos priemones, kurios padėtų pradedančioms įmonėms 

sėkmingai pradėti savo veiklą. Žemė yra (palankiomis sąlygomis), esanti nacionalinėje, regioninėje ar 

savivaldybių pramoninėje zonoje. Pramonės vietose yra pilnai įrengta visa infrastruktūra ir viešosios 

paslaugos, kaip prieiga prie transporto ir telekomunikacijų tinklų, vandentiekiai, kanalizacijos, elektra ir 

gamtinės dujos. Visos vietos yra lengvai pasiekiamos per pagrindinius tarptautinius kelius, geležinkelius 

ir oro tinklus. 

Parama naujų ir novatoriškų verslo idėjų įgyvendinimui 

Liuksemburge yra inkubatorių, kurie vadinami verslumo ir inovacijų centrais. Jie teikia 

platformą verslininkams ar technologijų įmonėms, norinčioms pradėti naują ir novatorišką verslą 

Liuksemburge. Be to, inkubatoriai teikia pagalbą ir reikiamus patarimus visiems naujiems projektams 

skatinti jų plėtrai ir augimui. Taip pat, yra estafetės, siūlančios laikiną apgyvendinimą užsienio įmonėms, 

persikeliančioms į Liuksemburgą. 

Finansinė parama moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms 

Finansinė parama gali būti skiriama konkretiems projektams finansuoti ir nuosavo kapitalo bei 

bankų finansavimui papildyti. Ši pagalba gali būti teikiama MVĮ (,,Mažių ir vidutinių dydžio įmonėms“) 

ir įmonėms, įkūrusioms ekonomines plėtras regionuose. Tikėtina, kad finansinė parama bus skiriama 

moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms, daugiausia dėmesio skiriant naujiems produktams, 

paslaugoms ar procesams. Taip pat, aplinkos apsaugai ir racionaliam energijos naudojimui. Tokiems 

projektams įmonės gali kreiptis, dėl vyriausybės subsidijų bei vidutinės trukmės ir ilgalaikės paskolos iš 
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viešosios teisės banko ,,Nacionalinio kredito ir investicijų įmonės“ („National Credit and Investment 

Company“ (SNCI)). 

Parama per mokesčių politiką 

Taikant žemiausią PVM tarifą ES, Liuksemburgo pelno mokestis, yra vienas iš naudingiausių 

Europoje. Pagreitėję nusidėvėjimai ir mokesčių kreditai, taikomi tinkamoms investicijoms,  kuri papildo 

šią patrauklią mokesčių aplinką ir skatina sėkmingą naujų įmonių steigimąsi ir didelę investicijų grąžą24. 

Organizacijos, kurios padeda verslininkams ir skatina verslo aplinką: 

,,Prekybos rūmai“ (,,Chamber of Commerce“). Viešoji įstaiga, kuri gina verslo savininkų 

interesus (neatstovauja amatininkams ir ūkininkams). Taip pat, veda įmones į tarptautinę rinką bei 

padeda spręsti eksporto ir importo klausimus;  

7, Rue Alcide de Gasperi 

Luxembourg Kirchberg 

international@cc.lu 

chamcom@cc.lu 

www.cc.lu 

,,Verslumo namai“ (,,House of Entrpreneurship“) organizacija, veikianti, kaip platforma, 

padedanti pradėti verslą Liuksemburge. Siūlo išsamų paslaugų paketą verslo projektų rašytojams ir 

esamiems verslo vadovams, norintiems patekti į Liuksemburgo rinką. Iš anksto užsiregistravę, dėl 

priėmimo Ūkio ministerijoje, užsienio investuotojai gali derėtis, dėl individualios programos; 

„Tarpusavio garantija“ (,,Savstarpējs galvotājs“) - organizacija, padedanti verslininkams 

pritraukti finansavimą ir investicijas. Palengvina mažų ir vidutinių įmonių prieigą prie banko kreditų; 

14, rue Erasme 

L-1468 Luxembourg-Kirchberg 

info@houseofentrepreneurship.lu 

www.houseofentrepreneurship.lu 

cautionnement@houseofentrepreneurship.lu 

www.cautionnement.lu 

Informacinis tinklas ,,GUICHET.LU“, kuris verslininkams teikia informaciją internete anglų, 

vokiečių ir prancūzų kalbomis. 

(www.guichet.public.lu/entreprises); 

Finansų rinkos plėtros agentūra (LFF ,,Finansu Luksemburga”), kuri veikia, kaip tarpininkas tarp 

vyriausybės ir pramonės profesinių asociacijų; 

 
24  - https://www.tradeandinvest.lu/?utm_source=investinluxembourg.lu&utm_medium=301 (28.09.2019.) 
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12, rue Erasme 

L-1468 Luxembourg 

ww.luxembourgforfinance.com 

„Liuksemburgo naujovės“ (,,LUXINNOVATION“). Liuksemburgo ekonominio vystymosi 

skatinimo inovacijomis organizacija. 

5, avenue des Hauts Fourneaux 

L-4362 Esch-sur-Alzette 

www.luxinnovation.lu 
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http://www.nispa.org/files/conferences/2013/papers/201304101921210.Nispa_Burbulyte_et%20al.doc 
http://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-2icx8zqxa&documentId=TAIS.366713&category=TAD 
http://luxembourg.public.lu/fr/investir/spaceresources/index.html 
https://www.tradeandinvest.lu/?utm_source=investinluxembourg.lu&utm_medium=301  
https://www.cblgroup.com/en/media/press-releases/2019/citadele-index-kurzemes-business-owners-the-most-
optimistic-latgales-the-least/ 
2. Datu bāze LURSOFT (Pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 
4.15 pantu, SIA "Lursoft IT" (Lursoft) ir LR Uzņēmumu reģistra (UR) informācijas atkalizmantotājs. 
Lursoft ar LR Uzņēmumu reģistru ir noslēgts informācijas izsniegšanas līgums, kas paredz, ka Lursoft 
ir tiesīgs piedāvāt UR informāciju trešajām personām.) 
3. Dokuments “Talsu novada stratēģija 2030” 
4. Dokuments “Kurzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojums 2006. – 2026” 
5. Dokuments “Saldus novada attīstības programma 2013.- 2020. gadam” 
6. Latvijas Zinātņu akadēmijas pētījums “Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu 
novados” 
7. Lietuvos Statistikas departamento duomenys 
8. Lietuvos nacionalinės žemės tarnybos duomenys 
9. Lietuvos Žemės ūkio ir verslo informacijos centro duomenys 
10. UAB “Rietavo komunalinis ūkis" duomenys  
11. Dokuments “Talsu rajona partnerība. SVID analīze” 
12. Rietavo savivaldybės strateginio vystymo planas 2020 

 


