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Įžanga
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Dokumente pateikta UAB Stoties turgus strateginis pasirinkimas 
2015-2018 metų laikotarpiui. Strategija vadiname apgalvotą ir 
ilgalaikį įmonės veiklos planą, skirtą įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, 
atsižvelgus į įmonės veiklą, išteklius ir poziciją supančioje aplinkoje.

DOKUMENTO DALYS:
Įžanga į strategiją, aplinkos analizė – svarbūs išoriniai veiksniai, į 
kuriuos būtina atsižvelgti, renkantis įmonės kelią.
Strategija:
1) Strateginės problemos – vidaus ir išorės problematika, kurią 

išsprendus galima tikėtis pasiekti viziją ir tikslą.

2) Misija – savo paskirties rinkoje suvokimas, idealistinis uždavinys.

3) Vizija – konkretus paveikslas, kurio tikimasi 2018 metų pabaigoje. 
Aktualu fizinis/teritorinis turgaus vaizdas, finansinis modelis.

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

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

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

Skirtingai nuo verslo 
plano, strategijoje
kalbama apie įmonės 
pasirinkimą tarp 
daugelio galimybių, o ne 
apie konkretaus 
produkto/paslaugos
įvedimą į rinką.

Strategija naudojama 
kaip susitarimas tarp 
akcininkų, vadovų, 
darbuotojų, siekiant 
suformuoti nuoseklią ir 
logišką elgseną ilgu 
laikotarpiu.



Turinys

Aplinkos analizė

Strateginės problemos

Misija, vizija

Rinkos pozicionavimas

Organizacinė koncepcija

Strateginiai uždaviniai
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Unikali turgaus padėtis tarp dviejų stočių

5

Autobusų  
stotis

Geležin
kelio  
stotis

Autobusų stotis ~10 000 
žmonių per parą 

Geležinkelio 
stotis

Patogi vieta miesto centre, galinti užtikrinti nuolatinius lankytojų srautus:
Stotys - patogu atvykti aplinkinių rajonų žmonėms, studentų srautas, 
atvyksta/išvyksta miesto svečiai. Reikalui esant galima organizuoti grupinį 
žmonių atvežimą.
Automobiliai – Čiurlionio gatvė yra judri ir stambi autotransporto arterija.
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Klaipėdos patirtis

Klaipėdos miestas remiasi dažna pasauline praktika, panaudodami Senojo Klaipėdos 
turgaus renovaciją, kaip viso senamiesčio kvartalo atgaivinimo įrankį. Tuo tikslu 
organizuotas  projektas, sukurti bendrą kvartalo vystymo viziją, apimant ne tik turgaus 
infrastruktūrą, bet ir viso kvartalo išvystymą, įskaitant rajono užstatymą, viešąsias 
erdves, transporto organizavimą. Turgaus kvartalas Klaipėdoje užima 1/5 senamiesčio, 
todėl turgaus kvartalo sėkmė gali pakeisti viso Klaipėdos senamiesčio  ateitį Nuoroda, 
daugiau apie projektą

Kauno Stoties turgaus renovacija lokali ir įtakoja tik Kauno stočių rajoną, tačiau drąsiai 
galima remtis klaipėdiečių sumanymais ir pasiūlymais dėl objekto  patrauklumo kriterijų, 
dėl vietinės kultūros formavimo ir tautiškumo išsaugojimo.   

http://www.kepa.lt/uploads/vizijos%2520bukletas%2520FINAL%2520small.pdf


o man gaila ,kad neliko seno vilijampoles turgaus! 
netoliese gyvenau,tai kiekviena ryta eidavom su 
kaimyne,ar reikia ,ar ne.visko galedavai rasti,ir
'skuduryne,ir pas 'baracholscikus',nusideredavau
visada,ojei ir pritruksta pinigu,tai'ant barzdos 
duoda',!o dabar pabandyk naujam turguj 
pasidereti!ner ka noreti,uz vieta i men.turi su 
keliais tukstanciais atsisveikinti!ir neliko bobuciu
su virtais burokais ,bei vilnonemis kojinemis,ir
siaip visokiom smulkmenom.o jei pabando bobute 
ant saligatvio paprekiauti,tai policininkas kaip 
grybas isdygsta!

Užtat ir sakau, kad dabartines 
"turgavietes" neapsiverčia liežuvis 
pavadinti turgumi. Nes tai jau ne 
turgus, o parduotuvė: kainos 
fiksuotos, pas visus prekeivius tas 
pats, per tą patį ( vieno šeimininko, 
kelios pardavėjos ar "taškai" ), derėtis 
beviltiška, produkcija lenkiška.....

Turgus- turi atitikt savo žodžio prasmę. Manau 
ūkininkų turgus- būtu nebloga įdėja. Dabar 
perpardavinėtojai tiesiog "biesina" meluodami 
apie savo prekės lietuviškumą, Gaila. kad 
Vilijampolės turgus, pasidarė tik Urmo bazės 
padalinys. Neliko tų nuostabių šviežių ,pirmųjų 
sodo daržovių . Dabar likutis, susirenkantys ,prie 
IKI parduotuvės nebesukelia to nuostabaus 
jausmo, kai savaitgalį rytais, noris keltis kuo 
anksčiau, kad galėtum rinktis -tai kas patinka.
Todėl, dabar lankausi Šilainių turguje (prie 
Maximos). ten ir po darbo, dar randi ką nusipirkt

Stoties turgus, pats kaip turgus, po truputi tvarkosi, bet tai, kas dedasi 
aplink ji, vadinasi "bardaku".Turgaus prieigos-Vytauto prospektas , 
tiksliau jo saligatviai paversti siukslynu.Kad automobiliai galetu ivaziuot
i turgaus teritorija, salia bordiuru priguldyta plytu.Kai ilgiau nepabuni
Kaune ir grizti, tai si miesto vieta atrodo tragiskai.Kai pradedama kalbet
tvarka mieste, is karto visi pasisiausia, kad bus pazeistos miestieciu
teises...

mes su broliu pernai pirmą kartą važiavom į 
atnaujintą vilijampolės turgų žuvų pirkt. įeinam 
- o ten palociai... blyn, galvojam, tai kur tos 
žuvys? pasirodo, žuvies skyriuje nors ir logiška, 
mums labai juokinga buvo

Aš šviežią mėsą ir daržoves,kiaušinius
perku šeštadieniais Zanavykų turguje.Ir
neįsivaizduoju kitaip,prekybos centruose 
mėsa net tikros spalvos neturi,ką jau 
kalbėt apie skonį.Aišku,visi kiti produktai 
yra perkami maximose,išskyrus pieno 
produktus,juos perku Žemaitijos pieno 
kioskeliuose ar parduotuvėlėse.Iš principo 
aš esu už turgų atgaivinimą,kad tai būtų 
savotiškas netgi ritualas,kada gali 
pasirinkti ir pasiderėti.Palengvintų
prekybos sąlygas turguose,galbūt daugiau 
bendrovių atsidarytų savo firminius 
kioskelius.Nematau nieko tame blogo 
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Kauniečių balsas
(iš portalo Kaunodiena.lt)

Kaunui reikia 
TRADICINIO
TURGAUS



Demografija: Turgaus lankytoja vyresnio amžiaus 
moteris
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Kauno m. savivaldybėje gyvena 301 tūkst. Žmonių. Pensinio amžiaus gyventojų dalis Kauno mieste didžiausia, lyginant su kitais  didžiausias 
Lietuvos miestais. Pensinio amžiaus gyventojų skaičius auga (~1,3 proc.), lyginant su kitomis amžiaus grupėmis.

Stoties turgaus lankytojo paveikslas 
(2007 m.TNS Gallup tyrimas)
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Lankymasis turguje
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Beveik kiekvieną
dieną

3-4 kartus per
savaitę

2 kartus per
savaitę

Kartą per savaitę 2-3 kartus per
mėnesį

Kartą per mėnesį Rečiau nei kartą
per mėn.

Stoties turgaus pirkėjai, 2007 TNS Gallup tyrimas.

Galima sukurti nuolatinių lankytojų bazę. Atsitiktiniai 
papildomi lankytojai.
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Apie ką dažniausiai kalbama Skaičius
Derybos, siūlymo-pirkimo 
ceremonijos

20

Natūralūs, sveiki produktai, šviežia 
iš pirmų rankų 18

Platus pasirinkimas, prekių 
margumynas 10

Tvarkinga, higieniška, malonu 7
Lietuviška kultūra, lietuviška prekė 7
Be perpardavinėtojų 4
Vaisiai, daržovės, gamtos gėrybės 4
Ne kaip parduotuvėje 3
Nepatikima 3
Atrakcija 2
Rinkos naujienos 1
Bendroji suma 76

Kaip Kauno žmonės suvokia turgų

1. Tyrimas pagal pasisakymus portaluose

2. Anketinė apklausa

Prekė tiesiai iš gamintojo, 
informacija apie prekę

Šviežias, natūralus 
maistas

Derybos, pigiau



Apklausa “Miesto turgus. Naujos 
viešosios erdvės formos” (2015)
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STOTIES

Po stogu ir lauko 
prekyba

Stoties rajonas turi ir 
gali būti miesto 

kultūros ir stiprumo 
požymis

ŪKININKAI 

Miestas neturi 
patrauklių 
turgaviečių

http://apklausa.lt/f/miesto-turgus-naujos-viesosios-erdves-formos-zufapj2/answers
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Konkurentai (mieste) pilnai netenkina 
miestiečių lūkesčių

Prekybos bazės
Prekybos bazė URMAS

Miesto turgūs
Aleksoto turgus
Žaliakalnio turgus
Šilainių turgus
Vilijampolės turgus (adm.Urmas)

Ūkininkų turgūs
Eko turgus (šeštadieninis prie 
pilies)
Mobilūs turgūs prie prekybos 
centrų

Prekybos centrai
Maxima
Rimi (atnaujinamoje stotyje)

Rimčiausias konkurentas visiems miesto turgums. 
Platus asortimentas, visai šeimai, visoms reikmėms. 
Savaitgalinis lankytojas. Patogu privažiuoti. Savotiška 
savaitgalio pramoga. Sukomercinta prekyba, panašu į 
prekybos centrą.

Turgus garsina atskiros išskirtinių prekių grupės, atskiri 
unikalūs prekeiviai ar jų grupės. Dirba ne kiekvieną dieną, 
prekyba baigiama iki 14-15 val.  Lieka abejonių dėl prekeivio 
patikimumo. Miestiečių netenkina komercinama prekyba 
bei žymus lenkiškos, turkiškos, kinietiškos produkcijos 
kiekis. Žaliakalnio turgus turi istoriją ir tradicijas, bet 
nepatogu pasiekti pėsčiomis.

Ūkininkų, kurie ne tik gamina, bet ir parduoda produkcija 
Lietuvoje, patys ieško realizavimo būdu vietinėje rinkoje. 
Pirkėją traukia išskirtinės prekių grupės, atskiri unikalūs 
prekeiviai – ožkų sūris, žaliavalgiams, mėsa ir t.t.
Prekiaujama iš automobilių, nuo stelažų. Retai prekiaujama, 
pirkėjui sunkiau užmegzti ilgalaikių ryšių su patikusiu 
prekybininku, tačiau pirkėjai prisiriša prie patikusių 
prekeivių ir jų ieško.

Masinis, komerciškai pagamintas produktas, platus 
asortimentas, lengvas privažiavimas, greitas apsipirkimas. 
Būtent prekybos centro produkcijai ieškoma alternatyvos 
turguje.



Partneriai / konkurentai rajone
Pasažas
(UAB RGS valda)

Miesto turgus 
(UAB Miesto 
turgus)

Autobusų 
stotis
(UAB Kautra)

“Bazikė”

“Šanchajus”

Įėjimas į Stoties turgų nuo Vytauto pr. 
Pramoninės prekės, drąbužiai. 
PARTNERIS asortimentui išplėsti

Mėsa, maistas. Išorėje mikro prekybininkai, 
maisto prekės. PARTNERIS asortimentui 
išplėsti

TRAUKOS CENTRAS, ŽMONIŲ SRAUTŲ 
PRIEŽASTIS. Autobusų stotis sukuria pėsčiųjų 
srautą ~10 000 žmonių per parą, ~600 autobusų 
per parą. Pastato sudėtyje požeminė parkavimo 
aikštelė 5 400 m2, RIMI prekybos centras 3100 m2, 
prekybos salonai, restoranai 1 590 m2, požeminė 
parkavimo aikštelė 187 automobiliams. RIMI ir 
prekybos salonai nėra  išskirtiniai konkurentai 
turgui

Neaiški koncepcija, neprognozuojam 
ateitis. Pramoninės prekės. Prekyba 
“Bazikėje” priklausoma nuo žmonių 
judėjimo autobusų stotyje. Gera aikštelė 
automobiliams.

Nekontroliuojama gatvės prekyba užkaboriuose. 
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Parkavimosi resursai turgaus rajone
Aikštelė Talpa, 

automobilių 
vnt

Stoties turgaus esama 44
Čiurlionio g. 31
Savivaldybės Šiaulių g. 50
Autobusų stoties (ketinama 
pastatyti iki 2016 m. pabaigos) 187

Stoties turgaus požeminė aikštelė 
(ketinimas pastatyti yra 
numatytas šioje strategijoje)

40

“Bazikės” teritorija 20
Viso: 372

Parkavimosi aišktelės turi aptarnauti:
1) Autobusų ir geležinkelio stočių lankytojus
2) Turgų kompleksą (Stoties, Pasažas, Miesto, “Bazikė”)
3) Aplinkinius objektus (Policija ir kt) 



Turinys

Aplinkos analizė

Strateginės problemos

Misija, vizija

Rinkos pozicionavimas

Organizacinė koncepcija

Strateginiai uždaviniai
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Strateginės problemos
VIDINĖS
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IŠORINĖS

NEESTETIŠKAS MIESTO VARTŲ VAIZDAS. 
Ašyje tarp dviejų pagrindinių miesto stočių 
neestetiškai atrodanti teritorija – namai, 
šaligatviai, turgūs, užkaboriai.

MIESTAS NETURI PATRAUKLIŲ TURGŲ. 
>80% apklaustųjų miesto gyventojų teigia, 
kad miesto turgums trūksta patrauklumo. 

KAUNIETIS IR MIESTO SVEČIAS MIESTO 
CENTRE NETURI GERO TRADICINIO 
TURGAUS, vietos, kur smagu praleisti  laiką, 
pasižiūrėti, pabendrauti,ir naudinga 
apsipirkti.

MIESTAS NEIŠNAUDOJA GALIMYBĖS 
SUKURTI STIPRESNĮ RYŠĮ TARP MIESTO 
IR KAIMO, PALAIKYTI MAŽĄ VERSLĄ. 
Lietuvos vidurio zonos ūkininkai neturi  
specializuotos  ir gerai pozicionuotos
NUOLATINĖS vietos nuolatinei prekybai 
išskirtine produkcija

NEESTETIŠKAS TURGAUS VAIZDAS. 
Pasenę statiniai, palaikiai prekystaliai, 
suirusi danga.

NEPATRAUKLUS VERSLO MODELIS. Nėra 
kasdieninio naudojimo prekių. Nėra aiškaus 
turgaus zonavimo, prasta logistika, pasenusi 
infrastruktūra, nėra viešo tualeto.

NEPATOGU AUTOMOBILISTAMS. Trūksta 
parkavimo vietų. Nepatogu manevruoti 
automobiliams, aklinos Šiaulių, Girstučio
gatvės.

SEZONINĖS TURGAUS PAJAMOS. Lauko 
prekyba žiema dingsta. Turgus priklausomas 
nuo orų – lietaus, šalčio, dalis pirkėjų 
nebeateina į turgų, nes lauke nepatogu 
pirkti.

IŠALDYTOS LĖŠOS. 90% bendrovės turto 
>10 metų įšaldytos nebaigtoje statyboje. 
Nenaudojamas pastatas reikalauja pinigų 
išlaikymui.
NESUFOMUOTAS ŽEMĖS SKLYPAS. Nėra 
galimybės pradėti turgavietės rekonstrukciją.



Turinys

Aplinkos analizė

Strateginės problemos

Misija, vizija

Rinkos pozicionavimas
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Strateginiai uždaviniai
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Patrauklus, deramai miesto centrą 
reprezentuojantis objektas.

Stabilus verslas, kasmetinė grąža.

ĮSIPAREIGOJIMAS DARBUOTOJUI

Vertinga darbo vieta - saugu, 
stabilu, perspektyvu.

ĮSIPAREIGOJIMAS KLIENTUI 
(prekybininkui)

Stabili, patraukli ir pelninga vieta 
dirbti. Nuolatinis lankytojų srautas. 
Aplinka, kurioje sukurtas patikimumo 
ir kokybės įvaizdis.  

ĮSIPAREIGOJIMAS AKCININKUI

Turgavietė, kuria miestas didžiuojasi –
miesto veidas, verslo ir pramogos 
vieta, sujungianti verslą, miestą, 
kaimą, pasitinkanti ir išlydinti miesto 
svečią.

ĮSIPAREIGOJIMAS VISUOMENEI

Misija (kodėl esame)



Iki 2020 metų tapsime miestiečiui ir svečiui patrauklia 
tradicine turgaviete Kauno centre, veiksmo ašimi tarp 
dviejų stočių.

Vizija



1. TRADICIJOS
Nesuvaržyta aplinka, lauko prekyba, gamtos gėrybės, derybos, pramoga. Pasieksime, kad
turgavietė bus vieta, kur žmonės prisimina tradicines vertybes, gaus patikrintas, kartais
išskirtines prekes ir paslaugas, galės pagerinti mitybos įpročius. Smulkūs prekybininkai,
amatininkai ir ūkininkai turės puikias perspektyvas parduoti, plėstis, kooperuotis ir siūlyti
mums visiems dar platesnį tradicinių, ekologiškų žemės ūkio ir kitų puikių gaminių
asortimentą.

2. PATRAUKLUMAS
Stoties turgus – spontaniškas pasirinkimas Nr.1 Kauno mieste 2020 metais.

Tvarkingai atrodantis, integralus rajonas su išreikštu stiliumi. Apgalvotas asortimentas,
organizuoti lankytojų srautai, patikimumo ir geranoriškumo atmosfera. Pasieksime, kad
turgavietė taptų ašimi tarp dviejų stočių, vieta, kur miesto svečias pasitinkamas maloniu
akims vaizdu ir išlydimas su lauktuvėmis bei geru paskutiniu įspūdžiu.

3. VERSLAS
Pasieksime >650’000€ metinę apyvartą, 5 metų investicijos atsipirkimą.

Strateginiai orientyrai



PĖSTIEJI

Lankytojų srautai (vizija)

PĖ
ST

IE
JI

PĖ
ST

IE
JI

PĖSTIEJI

PĖ
ST

IE
JI

PĖ
ST

IE
JI

Rajono patogumui ir įvaizdžiui svarbus miesto indėlis. 
Tartis, kad miestas:
1) sutvarkytų šaligatvius Vytauto prospekte;
2) atidarytų Šiaulių ir Girstupio gatves;
3) įvertintų pakitusius  automobilių srautus ir sukurtų pakankamą parkavimosi plotą.



HALĖ(40 vnt.požeminė aikštelė automobiliams)

Lauko prekyba
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Prekybos vietų išdėstymo vizija
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~500 m2 nuomojamo lauko prekybos ploto
1500 m2 nuomojamo prekybos plotas po stogu
~100 prekybininkų 
Iki 400 lankytojų teritorijoje
Apie 110 automobilių teritorijos prieigose.

Lauko prekyba iš 
automobilių  
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VERTĖS PASIŪLYMAI (nuo 2018)

“Saldainiai” Kritiniai pasitenkinimo 
veiksniai

Nutylimi veiksniai Baziniai, higieniniai 
veiksniai

“Saldainiai” Kritiniai pasitenkinimo 
veiksniai

Nutylimi veiksniai Baziniai, higieniniai 
veiksniai

TURGAUS LANKYTOJAS TURGAUS PREKEIVIS

• Išskirtinis prekeivis su 
unikaliu produktu
• Išskirtinių produktų 
grupės
• Nekomercinis, 
natūralus maistas
• Kaina/kokybė
• Turgaus įvaizdis

• Tvarkinga aplinka
• Sanitarija, higiena
• Saugumas
• Kultūringas aptarnavimas
• Patogu atvykti (traukinys, 
autobusas, automobilis)

• Netikėti, malonūs 
atradimai
• Informacija apie gamtos 
gėrybes –grybai, uogos ir t.t.
• Dirbama kiekvieną dieną
• Galimybė nusiderėti

• Pirkėjų srautas
• Prekybos pelningumas
• Įrengta prekybos vieta

• Tvarkinga aplinka
• Sanitarija, higiena
• Saugumas

• Admininstraciniai
reikalavimai
• Nemalonūs kaimynai

• Papildomos 
paslaugos (pasauga, 
įranga/priemonės ir 
t.t.)

• Parkavimosi patogumas

Turgaus lankytojui reikia išskirtinių prekeivių, prekeiviams reikia 
lankytojų srauto. Uždavinys – sujungti šiuos poreikius.



Pasiūlymai turgaus lankytojų segmentuose, 
asortimentas 
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Jaunimas (studentai)

Senjorai

Mažas pajamas gaunantys 
miestiečiai

Vidutines ir didesnes 
pajamas gaunantys 
miestiečiai

Miesto svečiai (geležinkelis, 
autobusai)

Aplinkiniai verslai

Išskirtiniai gaminiai, eko
produktai,  tautinio paveldo 
produktai 

Maistas, miško 
gėrybės

Gėlės

Vainikai

Daigai

Lengvosios  pramonės 
gaminiai

Smulkios 
paslaugos

Ploto paskirstymas Halė 
1500 m2

Laukas
480m2

Viso
1980 m2

40% 500 280 780

20% 400 - 400

10% 0 200 200

25% 500 - 500

5% 100 - 100



Asortimento pokytis 

Yra 
(2015)

Planuojama 
(2018-20)

Maistas, ž.ū. 
produkcija, gamtos 
gėrybės 

166 8% 780 39%

Gėlės / vainikai 493 24% 400 20%

Daigai 106 5% 200 10%

Pramonė * 1262 62% 500 25%

Paslaugos 0 0% 100 5%
2027 1980

*Įskaitant nuomojamo pasažo plotą

Akcentas persikelia į maisto gaminius.

Gėlės ir daigai išlieka svarbiu turgaus akcentu. 
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§ TIKSLINIO PREKYBININKO APIBŪDINIMAS
Halė - prekybininkas, galintis užtikrinti nuolatinę
prekybą, atitinkantis turgaus asortimento kriterijus,
ilgalaikės sutartys.
Lauko prekyba – ūkininkai, gamtos gėrybių rinkėjai
parduodantys galutinį, paklausų produktą.

§ VERTĖS PASIŪLYMAS PREKYBININKUI
§ Stabili vieta su ilgalaike perspektyva, galimybė

susikurti pastovių pirkėjų ratą
§ Papildomas praeinančių klientų srautas
§ Įrengta prekybos vieta su infrastruktūra
§ Įvaizdis - aplinka, kurioje vertinama kokybė

§ IŠSKIRTINUMAS, KONKURENCINIS PRANAŠUMAS
§ Miesto centras – prestižinė prekybos vieta, įvaizdžio

dalis.
§ Vieta tarp stočių – nuolatinis pėsčiųjų srautas
§ Įvairovės trauka - viena kitą traukiančios prekių

grupės pritraukia daugiau pirkėjų.

§ KONKURENTAI
§ Urmo bazė
§ Kiti miesto turgūs
§ Smulkūs prekybos taškai

Prekybininkas

1 uždavinys
Pritraukti  prekybininkus, 
“žvaigždes” 

2 uždavinys
Sukurti ryškias prekių 
grupes, traukos objektus 
(gėlės, ūkininko produktas ir 
kt.)

3 uždavinys 
Sukurti žinomumą, 
paskleisti sėkmės istorijas.
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§ Partneriai naudosis Stoties turgaus 
renovacijos sukurtais privalumais.

§ Pageidautina, kad partneriai išplėstų 
Stoties turgaus asortimentą, o ne jį 
dubliuoti

§ Partnerių įvaizdis turi būti adekvatus 
Stoties turgaus įvaizdžiui

Partneriai

1 uždavinys. Susitarti dėl asortimento 
nekonkuravimo.

2 uždavinys. Susitarti dėl įvaizdžio. Tartis, 
kad UAB Miesto turgus susitvarkytų 
pastato išorę ir aplinką.  

3 uždavinys. Susitarti dėl 
bendradarbiavimo vykdant marketingo 
akcijas, renginius. 

UAB RGS valda (pasažas) ir UAB Miesto turgus (Planeta)

Darbą su partneriais (ketinimai, planai, 
derybos) numatoma pradėti pradėjus 
statybos darbus, kai bus aiškūs galutiniai 
planai ir darbų pabaigos terminai. 



Turinys

Aplinkos analizė

Strateginės problemos

Misija, vizija

Rinkos pozicionavimas

Organizacinė koncepcija

Strateginiai uždaviniai
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Pagrindiniai procesai
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Pardavimai*
§ Pritraukiami prekybininkai

§ Vertinami turimų prekybininkų poreikiai ir 
galimybės

Aptarnauti klientus* 
(prekybininkus ir lankytojus)

§ Užtikrinamos turgavietės taisyklių ir sutarčių laikymasis

§ Palaikoma sanitarija ir higiena

§ Sprendžiamos prekybininkų ir lankytojų problemos

§ Palaikyti turgaus “dvasią” 

Turto administravimas
§ Svara, pastatų ir statinių techninė būklė, įrangos, inžinerinių sistemų ir patalpų remontas, turto ir vertybių sauga.
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Marketingas lankytojui pritraukti
§ Pasirūpinama vaizdinėmis priemonėmis

§ Vieša komunikacija (www ir kt)

§ Renginiai/idėjos

Finansai / Administravimas
§ Buhalterija / Finansų valdymas/  Personalo valdymas/ IT

*Pardavimai epizodiški – pradžioje reikia užpildyti prekybos vietas ir palaikyti 
užpildymą dėl natūralios prekeivių kaitos. Pagrindinis akcentas turi būti dedamas į 
prekeivių aptarnavimą ir išlaikymą.



Esminiai organizacijos žmonės ir atsakomybių pasidalinimas komandoje
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Atsakomybių padalinimas

Funkcija / padalinys Atsakomybės

Direktorius • Plėtros projektai

Direktoriaus 
pavaduotojas • Marketingas lankytojui pritraukti

Administratorius
• Pritraukiami prekybininkai 
• Palaikomi santykiai su prekybininkais
• Organizuojama turgavietės veikla

Atsakingas 
turgavietės asmuo • Higiena, sanitarija

Apskaita ir finansai • Apskaita, mokesčių surinkimas, sutartys



Organizacinė koncepcija
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VERSLO MODELIS 2018 m.

Procesai:
• Marketingas
• Pardavimai
• Turgavietės 

administravimas
• Kontrolė veiklos

Resursai:
• Pastatai, statiniai
• Teritorija
• Prekyviečių įranga
• Įvaizdis
• Know how (žinios)

Kaštų struktūra:
• Darbo užmokestis ir susiję 

mokesčiai
• Turto eksploataciniai kaštai
• Mokesčiai (NT, žemė)

Partneriai:
• UAB RGS valda (pasažas)
• UAB Miesto turgus 

(Planeta)
• Savivaldybė (kvartalo 

teritorija)

Ryšiai su 
klientais:

• Įvaizdis
• Rekomendacijos
• www

Paslauga:
• Prekybos ir paslaugų 

vietų nuoma

Klientai:
• Ūkininkai
• Smulkus 

verslas
• Gamtos 

gėrybių rinkėjai

Pajamos:
• Prekybos ir paslaugų 

vietos nuomos mokestis

Pardavimo 
kanalai:

• Tiesioginis 
pardavimas



Turinys

Aplinkos analizė

Strateginės problemos

Misija, vizija

Rinkos pozicionavimas

Organizacinė koncepcija

Strateginiai uždaviniai
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Strateginiai uždaviniai
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SU1_Renovuoti turgavietę
SU2_Pritraukti prekybininkus, užpildyti prekybos vietas
SU3_Sukurti lankytojų srautus, įgyti tvirto turgaus įvaizdį Kaune.

PLANAS 2015 2016 2017 2018 - 2020

SU1_Parduoti nebaigtą statybą

SU1_Suformuoti žemės sklypą

SU1_Suprojektuoti turgavietę, gauti statybos leidimą

SU1_Atlikti statybos darbus

SU2_Sudaryti sutartis su prekybininkais

SU3_Sukurti įvaizdį (prekinį ženklą), pasiekti stabilumą



Strateginiai uždaviniai 1/2
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SU1_Renovuoti turgavietę
Tikslai: 1. Bendras prekybinis plotas 2000 m2, prekybinis plotas po

stogu 1500 m2
2. Patogi infrastruktūra žmonių srautams

Darbai • Suformuoti žemės sklypą
• Parduoti nebaigtą statybą
• Suprojektuoti prekyvietes
• Atlikti statybos darbus

Svarbus uždavinys - renovacijos metu būtina išlaikyti esamus prekybininkus.
Todėl darbus numatoma vykdyti etapais:

1. Sutvarkoma vietą lauko prekybai. Nugriaunami esami statiniai, į atlaisvintą 
vietą perkeliami turimi paviljonai.

2. Statoma halė. Atlaisvintoje vietoje pastatoma halė.

3. Sutvarkoma turgaus aikštė. Galutinai užbaigiama lauko prekybos vieta, 
atliekami aplinkos tvarkymo darbai.



Strateginiai uždaviniai 2/2
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SU2_Pritraukti prekybininkus, užpildyti prekybos vietas

Tikslai: 1. Prekybos ir paslaugų nuomos pajamos >580000€/m
2. Dengtos prekyvietės išnuomotas plotas >95%

Darbai • Sukurti vertės pasiūlymą prekybininkui, nustatyti nuomos
kainą.

• Sudaryti sutartis su atrinktais prekybininkais - suformuoti
patrauklų asortimentą, pritraukti pajėgius prekybininkus,
galinčius užtikrinti pastovų tiekimą, prekės ir aptarnavimo
kokybę.

SU3_Sukurti lankytojų srautus, sukurti įvaizdį

Tikslai: 1. Pirmas spontaniškas turgaus pasirinkimas tarp Kauno
gyventojų

2. Lankytojų srautas >400 vnt lankytojų.
Darbai • Sukurti tinkamą aplinkos vaizdinį apipavidalinimą

• Rasti veiksmingas palaikomojo marketingo priemones
• Suplanuoti proginius renginius



Strateginiai finansiniai tikslai
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Rodikliai / Metai 2014 2015 2016P 2017P 2018P

INVESTICIJA, tūkst. € 52 1500
PARDAVIMAI, tūkst. € 478 461 347 176 650

EBITDA, tūkst. € 106 112 96 -66 394
EBITDA, % 22% 24% 27% -37% 60%

PS akcininkams, tūkst.€ 289 1147 0 364



Prognozuojamas biudžetas renovacijai
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Darbo objektai
Preliminari 

kaina, tūkst.€ Pastabos

Halės statyba 1100
Preliminariai vertinama, kad 1 
prekybinio ploto kvadratas kainuos apie  
730€ (~2500 Lt/m2)

Automobilių stovėjimo 
aikštelė

170
Preliminariai vertinama, kad 1 
parkavimosi vieta kainuos apie  5800€ 
(~20000 Lt)

Lauko prekybos vietos, 
turgaus aikštė

230 Danga (pvz trinkelės, paviljonai, kitos  
aplinkos detalės)

1500


