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UAB "NAUJASIS TURGUS'
2020 METV STRATEGTNTO VETKLOS PLANO

ATASKAITA

IGYVENDINIMO

IMONIS VtrIKLOS APIBI]DINIMAS
UAB ,Naujasis tugus" iregistruota 2004 m. lapkridio 11 d. Bendrove yra ribotos civilines
atsakomybds juridinis asmuo, kurio istatinis kapitalas padalyas i dalis. UAB ,Naujasis turgus"
istatinio kapitalo dalis 100 % priklauso Klaip€dos miesto savivaldybei, kodas LT188710823,
buvein€ - Liepq g. 11, Klaipeda.
1 lenteld.

UAB ,,Naujasis turgus" rekvizitai
UAB ,Naujasis turgus"
Taikos pr. 80, Klaipeda, LT -93162

Pavadinimas:

Resistaciios adresas:
Administracines DatalDos:
Telefono Nr.:

Taikos pr. 80, Klaipeda, LT -93162
(+370 46) 346901
info@naujasisturgus.lt

ElekTroninis naitas:
lnterneto puslapis:
Imon6s kodas:
Registravimo data:

140842886
1994 m. sausio 27 d., pertvarb4a ! UAB 2004 m. lapkidio I
d.
LT408428811
Direktorius Viadeslav Kamanov
UAB ,,Naujasis turgus"

PVM kodas:
Vadovas:
Pavadinimas:

Pagal patvirtintus

UAB ,Naujasis turgus" istatus valdymo organai

susirinkimas, kolegialus valdymo organas

-

.Saukimo tvarka

pagalAkciniq
bendroviq istatyma

+

valdyba, vienasmenis valdymo organas

+

Valdyba
.3 nariai
.4 metq kadencija
.kompetencija,

rinkimo

ir

at5aukimo,
sprendimq
priemimo Warka

pagalAkciniq
bendroviq istatym4

1

paveikslas. UAB ,,Naujasis turgus" valdymo organai.

I

y,ra: visuotinis akcininkq

-

vadovas.

Bendroves valdymo organai pateikti Zemiau esaniiame paveiksle.

Visuotinis akcininkU
susi nkimas

1

Direktofius
.vienasmenis
bendroves
valdymo organas

rinkimo

ir

at$aukimo,

atsistatydinimo
warka pagal

Akciniqbendrcviq
istatyma

Bendroves veikla: turgavietes administravimas, paslaugq teikimas, prekybinds irangos ir
patalpL} nuoma. Pagrindine teikiama paslauga yra prekybos vietos nuomos paslauga. prekybos
vietos nuomos paslauga susideda iS keleto elementq: patalpq, jose esaniios irangos bei sumontuotq

konstukcijq nuoma, teises naudotis pastate esandiomis bendro naudojimo patalpomis bei
pastato irengta infrastrukt[ra suteikimas. Sie elementai yra glaudZiai susijg
suddtines paslaugos dalys. Pagrindinis sando o

tikslas

Salia

ir laikoma, kad tai ]ra

galimybe pasinaudoti tam

tika

patalpr]

(nekilnojamojo turto) dalimi (kt. kartu su patalpq nuoma teikiamos paslaugos (paviljone esandios
irangos bei konstrukcijq nuoma bei teises naudotis pastate esandiomis bendro naudojimo patalpomis

bei ialia pastato irengta infrastuktiira)). Pagrindines paslaugos grupuojamos i prekybos vietos
ilgalaikes ir trumpalaikes nuomos paslaugas. Prekybos vietos nuomos ilgalaike paslauga yra tam

tiki

ilgiau nei vienq m€nesi trunkantys sandodai, o trumpalaikes nuomos paslaugos yra

I

dienos

paslaugos. Vienos dienos mokestis kitaip dar vadinamas rinkliava (rinkliar..-rr,okestis renl<amas uZ
tam tikus atliktus ar norimus atlikti veiksmus).

Imone veiklq vykdo turgaviet€se adresu Taikos per. 80, Klaipeda ir Minijos g. 137a,
Klaipdda. lmone netud filiahl ar atstolybitl. Turgavieteje Taikos pr. 80 veikia 3 prekybiniai
paviljonai

ir

vykdoma sezonine lauko prekyba, viso turgavieteje sukurta 800 prekybos vietq.

Prekybos vietq nuoma generuoja pagrindines imones pajamas, kitos veiklos
neglvenamqjq patalpq nuomos. Turgavieteje yra 875 kv. m. nuomojamo ploto.

MISIJA islaiklti

VIZIJA

pajamos

iS

turgavietq traukos centu bei didinti jos konkurencingum4.

tapti patrauklia, konkurencinga ir modemiausia prekybos vieta Vakary Lietuvos

regione.

Misijos igyvendinim4, vizijos siekimq

ir

vis4 savo veiklq grindZiame liomis pamafinemis

vertybemis:

o
.
o

KOKYBE - pirkejas gauna kokybiskas prekes, vykdoma atsakinga ir sisteminga prekeivirl
kontrole, sudarcmos s4lygos teikti kokybiskas prekes ir paslaugas.
PATIKIMUMAS - turgaviete atvira visuomenei, skelbia teisingq informacijq bei sudaro
lygias rinkos s4lygas tiek prekeiviams, tiek ir pirk€jams.
T,OJALUMAS organizacija telkia lojaliq prekeivitl rat4, kurdama papildomq vertg
pirkejui.
Strateginis planavirnas- tai procesas,

ku o metu yra nustatomos veiklos kryptys ir b[dai

vykdyi misijq, pasiekti numatltus rczultatus -

tai

padeda aiskiai suvokti lmon€s tikslus bei

tinkamai paskirstl,ti ivairius isteklius, kad tie tikslai bfltq pasiekti kuo efekt]"viau. UAB ,,Naujasis
turgus" kiekvienais metais rengia 3-jq metq strategini veiklos plan4 irjo igyvendinimo ataskait4.

UZDARosIos AKCINTS BENDRovEs "NAUJASIS TURGUS.
2O2OMETU STRATEGINIO VEIKLOS PALANO IGYVENDINIMO ATASKAITA
Bendrovei UAB ,,Naujasis tugus" buvo iskelti sie tikslai 2020

-

2022 metams:

I STRATEGINIS TIKSLAS. UAB ..NAUJASIS TURGUS" VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS
UZDAVINYS 1.1. Optimizuoti imones veikl4
VINYS 2.1. Atnaujinti ir kufii nauj4 turgaus infrastrukt[r4

III

STRATEGINIS TIKSLAS. PREKEIVIAMS PALANKIOS SISTEMOS KUR]MAS

l.l.

Cerinli sqlygas prekeiviams
UZDAVINYS 3.2. Tobulinti prekeiviq aptamavimo sistem4
UZDAVtI.,JYS

IV STRATEGINIS TIKSLAS. UAB ..NAUJASIS TURGUS( IVAIZDZIO GERINIMAS IR

KOMUNIKACIJA

UZDAVINYS 4.1. Turgavietes ivaizdzio tobulinimas socialindje medijoje, intemete
UZDAVINYS 4.2. Gerirti turgavieGs ivaizdi Zi asklaidos pdemondse
UZDAVINYS 4.3. Organizuoti ir vystlri inovatyvias imones pristatymo priemones
UZDAVTNYS 4.4. Formuori tugavietes ivaizdj edukacinemis priemonemis
2020 metais buvo igyvendinti 3ie UAB"Naujasis turgus" strateginio plano tikslai:

Slrutegi is tikslas Paslaugq infrastruktituos kfirimas.
Uzdavinys

.

-

Atnaujinti ir kurti nauj4 turgaus infrastruktiir4.

Atnaujinta UAB'Naujasis turgus" reklamine iskaba. Sviediantis naujas logotipas atkreipia
demesl ir kviedia apsilanlyti.

.

Uztikrinant saugi4 aplinkq turgaus prekeiviams

ir

pirkejams (bendradarbiaujant

su

Savivaldybe) irengta viesojo tansporto stotele, lengvinanti gyventojq susisiekim4 su uZ
miesto esandiomis sodo bendrijomis. UAB ,Naujasis twgus,,del perkeltLl autobusq marsrutll

tikisi didesniq pirkejq ir pardavejq srautq. Sodininkams patogu apsipirkti Naujajame twguje
prieS vykstant I sodus, o taip pat patogu parduoti uzaugintas sodo gerybes griZus.

Sltuleginis tikslas- UAB'Naujasis turgus" ivaizdZio gerinimas ir komunikacija.
UZdavinys- Turgavietds lvaizdZio tobulinimas socialineje medijoje, intemete.

2020 m. atnaujinta ir pristaBta intemetine svetaine. Naujas dizainas, lengvai pasiekiama
informaci,ja suteikia galimybg iSsamiai susipaZinti su tuguje teikiamomis paslaugomis,
uZduoti klausimus. Nuolat atnaujinama informacija apie naujus prekybininkus,

jq teikiamas

paslaugas padeda visuomenei suZinoti apie naujq produktq, paslaugq atsiradim4.Reklamos
paslaugos prekiautoj ams yra nemokarnos.

Siekinal igyvendinti UAB'Naujais turgus" ivaizdZio gerinimo

ir

komunikacijos tikslq,

didinamas imonds Zinomumas per socialinius tinldus. Nuolat atnaujinama informacija apie

naujus turgaus prekiautojus, lmones,

jq

parduodam4 produkcijq.

Tuo

naudojasi

prekybininkai, siekdami pritraukti pirkdjus. Informacija lengvai pasiekiama per Facebook

ir

Instagram platformas.
Uzdavinys

.

-

Gerinti turgavietes ivaizdi Ziniasklaidos priemonese.

Imones veikla viesinama vietineje Ziniasklaidoje

-

dienraidiuose "Vakarq ekspresas",

"Klaipeda", regionineje radijo storyje "Laluna".

2020 m. UAB ,Naujasis tugus" tQse atsiskaitymo mokejimo kortelemis komunikacij4 talp

prekeiviq. Padaugejo prekiautojrl suteikiandiq galimybg klientams atsiskaityti bankinemis
mokdjimo kortelemis. Nors turgavieteje yra keli bankomatai, prie jq daZnai nusidriekia eiles, toddl
kortelirl atsiskatymo paslauga yra patraukli.
Turgavieteje per 2020 m. buvo suorganizuota keletas prekybos kultiircs renginiq: Vasaros

sutiktuviq Svente, Joniniq muge bei Rudens gdrybiq muge ,,Rudenojai".

I

Sias Sventes susirenka

prekybininlai i5 visos Lietuvos bei kaimynines Latvijos.
UAB,,Naujasis tugus" ne pirmus metus gatu'n reiksmingus ivertinimus kaip lmon6 Iyderd
savo veiklos sektoriuje Baltijos regione.
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Turgavietes veiklai itakos turi reglamentai, istatyrnai, higienos normos

ir kiti reikalavimai,

kurie apima prekl.viediq, prekiautojq iemes ukio produktais ir maisto produktais, darbo taisykles,

jose nustatant prekyvietes tedto jos, patalpq, irangos ir inventoriq reikalavimus, reikalavimus
prekybai, atsakingiems turgavieGje asmenims ir prek).vietes prekiautojui, itraukiant maisto
produktq saug4, atsekamum4 ir kiekinQ apskaitq bei kontrolg.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. kovo 14 d. nuta mo Nr. 207,

2020 m. lapkridio

4 d. Nutarimo Nr.

1226 ,,Ddl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje

paskelbimo" nuostatomis, UAB,Naujasis turgus" negaleio vykdlti dalies veiklos karantino metu.

Atsizvelgiant ! pandeming situacij4

ir

patiriamus finansinius nuostolius, UAB ,,Naujasis turgus.,

igyvendimo dali numat),trl tiksltl.

Nepaisant Sali uZklupusios pandemijos

ir

esant dideliems verslo suvarzymans, UAB

,,Naujasis turgus" sugebejo iSsaugoti nuolatini darbuotojq

skaidirl

nebuvo nutraukti darbo

sartykiai bei skelbtq prastol1l, o taip pat islaik),ti visi prekybininkai ir nuomininkai

-

nenutraukta

nei viena prekybos sutatis.

pediu ma kasmet, atsizvelgiant ipoky6ius. pasikeitus aplinkybdms ar
identifikavus naujas rizikq aprai5kas, Bendroves stategijos vertinimas, jos tiksltl pasiekimas,
Bendroves strategija

atnaujinimas, tobulinimas bei papildymas svarstomas kasmet vadovybes susirinkimo

ir

valdybos

posedziq metu.
Pandemine situacija Salyje, veiklos ribojimai itakojo bendroves linansinius rezultatus: 2020

metrl bendroves pajamos

-

824,1 tiikst. €, s4naudos

-

761,4 tUkst. €.2020-2022 metq strateginis

veiklos planas rengtas pirmojo karantino pradzioje, kai ekonomine situacija ir jos ateitis buvo

sunkiai prognozuojama. 2020 metrl finansiniai rezultatai prognozuoti
prognozuotas 53,9 tiikst. € metinis nuostolis.

Ir

itin

pesimistiniai, t.y.

nors bendrove 2020 metais patyre 130 tiikst. €

pajamrl netekim4, lyginant su 2019 metais, metinis finansinis rezultatas 52,3 tukst. € glynasis
pelnas. I5vengti nuostolio

ir pasiekti pelno bendrovei paddjo efektyvus iSlaidq valdymas, gebejimas

laiku pasinaudoti valstybes parama, prekybirinkq ir nuomininkq issaugojimas. 2020 m. kaip nuo

COVID-I9 nukentejusi imone, UAB,,Naujasis turgus', galejo pasinaudoti Valstybes teikiama
paturna: ga$a 35728,96 eurq darbo uimokesdio kompensacija

ii

Uiimturno tamybos, darbo vietq

issaugojimui, taip pat 1695,24 eury paliikanq kompensacija iS INVEGA, del sustabdyos paskolos.
Bendra kompensacijq s\ma 37424,20 eunl. Gautos kompensacijos leido sumaiinti s4naudas, kas
dalinai kompensavo pajamq netekim4.
Issamiis planuotrl

ir

pasiektq finansiniq rezultatq duomenys pateikiami pridedamose UAB

'Naujasis turgus" finansiniq rezultatq igyvendinimo ataskaitose.

