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KOPSAVILKUMS

Atskaite par Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionu pievilcības pētījumu franšīzēm domāta franšīzes
devējiem un ņēmējiem, kas meklē savas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā. Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionu pievilcības franšīzēm pētījuma mērķis – sniegt informāciju franšīzes devējiem un
potenciālajiem franšīzes ņēmējiem par pētāmajos Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas reģionos esošajiem uzņēmējdarbības
uzsākšanas un attīstīšanas nosacījumiem, kvantitatīvi izvērtēt Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionu
pievilcību franšīzēm un izveidot pētāmo reģionu reitingu, vadoties pēc šo reitingu franšīzes līmeņa. Pētījuma mērķis ir
palielināt potenciālo investoru informētību par Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionu uzņēmējdarbības
vides nosacījumiem un veicināt investīcijas uzņēmējdarbībā, kas tiek attīstīta uz franšīzes pamata.
Atskaitē sniegtā galvenā informācija par katru analizējamo reģionu un sektoru ir domāta, lai varētu aptuveni iepazīties ar
interesējošā sektora apkārtējo vidi un tirgu, izvērtēt sektora situāciju citu analizējamo reģionu kontekstā.
Pētījuma objekts ir šie reģioni:
1. Lietuva: Viļņas reģions, Kauņas reģions, Paņevežas reģions, Alītas reģions, Utenas reģions.
2. Latvija: Latgales reģions, Rīgas reģions.
3. Baltkrievija: Minskas pilsētas reģions, Minskas reģions, Grodņas reģions, Mogiļevas reģions, Vitebskas reģions.
Pētāmo reģionu rādītāju salīdzināšanas nolūkiem starptautiskā mērogā kopā ar galvenajiem reģionu rādītājiem tiek sniegti
arī Lielbritānijas dati.
Veicot pētījumu, tiek analizēti sekojoši ekonomiskās uzņēmējdarbības veidu sektori un to segmenti:
1. Sabiedriskā ēdināšana. Restorāni, kafejnīcas, kafijas namiņi, ātrās ēdināšanas restorāni.
2. Veselība un skaistumkopšana. Pētījumā tiek iekļautas frizētavas, skaituma saloni, solāriju centri, veselības
aprūpes centri ar pirtīm, masāžas kabineti, sporta klubi.
3. Izklaides iespējas. Pētījumā tiek apskatīti spēļu klubi, atrakciju un tematiskie parki, kinoteātri, citas brīvā laika
izklaides iespējas.
4. Apģērbi un apavi. Pētījumā tiek iekļauta apģērbu, apavu, ādas un tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos, kioskos un tirdzniecības vietās.
5. Kosmētika. Pētījumā tiek apskatīta kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos.
6. Pārtikas produkti. Pētījumā tiek apskatīta pārtikas produktu mazumtirdzniecība nespecializētajos un specializētajos
veikalos, kioskos un tirdzniecības vietās.
7. Preces mājai un interjera piederumi. Pētījumā tiek iekļauta mēbeļu, sadzīves tehnikas un interjera piederumu
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos.
8. Uzņēmumu konsultēšanas pakalpojumi. Pētījumā tiek apskatīti juridisko, uzskaites, grāmatvedības, audita un
uzņēmējdarbības pārvaldes konsultāciju segmenti.
9. Uzņēmumu apkalpošanas pakalpojumi. Pētījumā tiek iekļauti telpu pārvaldes, biroja administratīvo pakalpojumu, telpu apsargāšanas un vispārējo biroja uzraudzības pakalpojumu segmenti.
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Pētījuma atskaiti veido četras galvenās daļas:
1. Iepazīstināšana ar valstīm. Šajā pētījuma daļā tiek analizēti un apskatīti galvenie pētāmo valstu, tas ir Lietuvas,
Latvijas un Baltkrievijas ģeogrāfiskie, demogrāfiskie, politiskie, sociālās un ekonomiskās vides aspekti. Tāpat šajā
daļā tiek iepazīstināts ar svarīgākajiem Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā spēkā esošajiem juridiskajiem aktiem, kas
reglamentē franšīzi.
2. Iepazīstināšana ar reģioniem. Šīs pētījuma daļas sākumā tiek sniegta salīdzinošā reģionu statistika, kas apkopo
galvenos reģionu statistiskos rādītājus. Tālāk īsumā tiek veikta iepazīstināšana ar katru reģionu: informācija par
galvenajām reģiona iezīmēm un unikalitāti, uzņēmējdarbības vidi, transporta infrastruktūru. Papildu tiek sniegta
informācija par uzņēmējdarbības nosacījumiem katrā reģionā.
3. Iepazīstināšana ar sektoriem. Šajā pētījuma daļā tiek apskatīta katra pētāmā sektora esošā situācija un attīstības
tendences, tiek sniegti katra reģiona galveno sektoru uzņēmējdarbības veidu dati. Nodaļas nobeigumā tiek sniegti
reģionu pievilcības franšīzei reitingi katrā analizējamajā sektorā.
4. Lietderīgas norādes. Tiek sniegtas norādes uz interneta avotiem, kuros iespējams atrast plašāku informāciju,
kas saistīta ar pētījumā apskatītajiem jautājumiem.
Galvenais pētījuma mērķis un rezultāts – reģionu uzņēmējdarbības attīstības pievilcības reitingi franšīzes veidā
konkrētā biznesa sektorā. Šī nolūka realizēšanai tika sagatavota reģionu pievilcības franšīzei pētījuma metodika. Vadoties pēc sagatavotās metodikas sniegtajiem sektoru reģionu pievilcības franšīzei izvērtēšanas modeļiem, visi reģioni tika
sagrupēti no visvairāk līdz vismazāk pievilcīgākajiem franšīzei katrā atsevišķā sektorā. Šos reitingus var atrast pie katra
sektora apraksta.

Galvenie pētījuma rezultāti
Izmantojot metodikā aprakstītos kvalitatīvos un kvantitatīvos izvērtēšanas kritērijus, tika noteikta katra pētījumā iekļautā
reģiona pievilcība franšīzes attīstībai analizētajos uzņēmējdarbības sektoros:
1. Sabiedriskā ēdināšanas sektoram pievilcīgākie reģioni – Rīgas un Viļņas. Nepievilcīgākie reģioni– Latgales un
Vitebskas.
2. Veselības un skaistumkopšanas pakalpojumu sektoram pievilcīgākie reģioni – Rīgas un Viļņas. Nepievilcīgākie
reģioni – Mogiļevas un Vitebskas.
3. Izklaides iespēju sektoram pievilcīgākie reģioni – Rīgas un Viļņas. Nepievilcīgākie reģioni – Vitebskas un
Mogiļevas.
4. Apģērbu un apavu tirdzniecības sektoram pievilcīgākie reģioni – Rīgas, Viļņas un Minskas pilsētas. Nepievilcīgākie
reģioni – Utenas un Alītus.
5. Kosmētikas tirdzniecības sektoram pievilcīgākie reģioni – Rīgas un Viļņas. Nepievilcīgākie reģioni – Utenas un
Mogiļevas.
6. Pārtikas produktu mazumtirdzniecības sektoram pievilcīgākie reģioni – Minskas pilsētas un Rīgas. Nepievilcīgākie
reģioni – Latgales un Utenas.
7. Mājsaimniecības preču un interjera piederumu tirdzniecībai pievilcīgākie reģioni – Rīgas un Minskas pilsētas.
Nepievilcīgākie reģioni – Latgales, Utenas un Mogiļevas.
8. Uzņēmumu konsultēšanas pakalpojumu sektoram pievilcīgākie reģioni – Rīgas un Viļņas. Nepievilcīgākie reģioni
– Vitebskas un Mogiļevas.
9. Uzņēmumu apkalpošanas pakalpojumu sektoram pievilcīgākie reģioni – Rīgas, Viļņas un Minskas pilsētas.
Nepievilcīgākie reģioni – Mogiļevas un Vitebskas.
Veicot pētījumu un apkopojot saņemto informāciju, tika konstatēts, ka Rīgas un Viļņas reģioni ir vispievilcīgākie franšīzes
uzņēmējdarbības modeļa attīstībai. Šo reģionu reitinga noteikšanas laikā iegūtais punktu skaits ievērojami pārsniedz citus
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas reģionus. Tas apliecina, ka šajos reģionos atrodamie uzņēmējdarbības uzsākšanas sākšanas
un attīstības nosacījumi ir vislabvēlīgākie uzņēmējdarbības veidošanai uz franšīzes pamata un turpmākai uzņēmējdarbības
attīstībai. Atbilstoši tika noteikti arī franšīzes uzņēmējdarbībai visnepievilcīgākie reģioni – Latgales un Utenas, Vitebskas
un Mogiļevas.
www.franchisehub.eu
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IEPAZĪSTINĀŠANA AR VALSTĪM

1.1. LIETUVA
Vispārējā informācija
Lietuva atrodas Ziemeļaustrumeiropas daļā, Baltijas jūras austrumu
piekrastē.

•
•
•
•

Latviju,
Baltkrieviju,
Poliju,
Krieviju.

Lietuva ir tranzīta valsts un loģistikas centrs starp Baltijas jūras reģionu,
Āziju un Eiropu.
Lielākā Lietuvas iedzīvotāju daļa prot vairākas valodas un ir augsti
kvalificēti darbinieki. Darbavietas uzturēšanas izdevumi ir salīdzinoši
mazi, valstī ir labi attīstīta un nedārga uzņēmējdarbības infrastruktūra
un attīstīta telekomunikāciju sistēma. Lietuvai ir stabila politiskā
situācija. Valsts ekonomika no neatkarības atgūšanas 1991. gada ir stabili augusi un orientējusies gan uz Rietumu, gan uz Austrumu tirgus
zonām. Pēdējā laikā Lietuvas ekonomika jau ir atguvusies pēc 2008.
– 2009. gada pasaules ekonomiskās krīzes un tiek novērots vienmērīgs
pieaugums, galvenie ekonomiskie rādītāji ir sasnieguši tādu līmeni, kāds
bija pirms krīzes.
Lietuvas klimats ir vidēji silts, kāds raksturīgs vidējiem platuma grādiem,
pārejošs no jūras uz kontinentālo klimatu. Vasaras periods: jūnijs – augusts. Ziemas periods: decembris – februāris. Vidējā gaisa temperatūra
Lietuvā ir aptuveni +7° C, vasarā – aptuveni +18°C, ziemā – aptuveni
-5°C. Valsts atrodas pārmērīga mitruma zonā.

Baltijas jūra

Lietuva robežojas ar četrām kaimiņvalstīm:

Latvija

LIETUVA

Krievijas Federācija

Viļņa

Polija
Baltkrievija

Iedzīvotāju skaits: - 2,96 mlj iedz.
Platība: - 65300 km2
Lietākās pilsētas:
Viļņa (galvaspilsēta) – 528000 iedz.
Kauņa – 305000 iedz.
Klaipēda – 158000 iedz.
Šauļi – 106000 iedz.
Paņeveža – 97000 iedz.

www.franchisehub.eu
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Demogrāﬁskā vide
Oficiālā valoda – lietuviešu. Valstī visbiežāk lietojamās svešvalodas: angļu,
krievu, poļu un vācu. Vadoties pēc 2011. gada datiem,78,5 % Lietuvas
iedzīvotāji prata ne tikai savu dzimto valodu, bet arī vienu vai vairākas
svešvalodas. Lietuvā krievu valodā runā 63 %, angļu – 30,4 %, poļu – 8,5
%, vācu – 8,3 % iedzīvotāju.
77,2 % iedzīvotāju sevi uzskata par Romas katoļu reliģiskās kopienas biedriem.
Iedzīvotāju sastāvs: lietuvieši – 84,1 %, poļi – 6,6 %, krievi – 5,8 %,
baltkrievi – 1,2 %, citu tautu pārstāvji veido 2,3 % no kopējā Lietuvas
iedzīvotāju sastāva.

Lietuvas etniskais iedzīvotāju sastāvs

Ekonomiskā vide
Lietuva – tā ir valsts ar nelielu vietējo tirgu, bet brīvu ekonomiku. Pasaules
banka, vadoties pēc ienākumu līmeņa, valsti ievieto “lielu ienākumu”
grupā. Starptautiskā valūtas fonda izveidotajā valstu reitingā saskaņā ar
nominālo IKP 2013. gadā Lietuva ieņēma 80 vietu no 187 valstīm.
Lielākais IKP kritums pasaules ekonomiskās krīzes laikā tika piefiksēts
2009. gadā. Tajā gadā IKP samazinājās par 15,4 %. Turpmākajos gados
tika novērots ekonomiskais pieaugums un 2012. gadā IKP sasniedza
līmeni, kāds bija pirms krīzes. Kopā ar IKP pieaugumu samazinājās arī
bezdarba līmenis, kurš salīdzinoši ar 2010. gadu 2012. gadā samazinājās
par 4,6 % un sasniedza 13,2 %.
Visattīstītākais pakalpojumu sektors Lietuvā veido vislielāko pievienoto
vērtību – 71,74 %. IKP, spēcīgais apstrādes rūpniecības sektors – 24,75 %
IKP. Valsts ekonomikā svarīgs arī lauksaimniecības sektors – 3,51 % IKP.
Pakalpojumu sektorā lielu pievienotās vērtības daļu veido informācijas
komunikāciju tehnoloģijas, nekustamā īpašuma un celtniecības sektori.
Apstrādes rūpniecības sektorā dominē ķimikāliju, ķīmisko produktu,
mēbeļu un tekstilizstrādājumu ražošana. No augsto un vidēji augsto
tehnoloģiju sektoriem vislielākais attīstības potenciāls ir šiem sektoriem:
lāzeru, biotehnoloģiju un plastikāta produktu ražošana.

Lietuvas IKP un tiešās ārvalsts investīcijas 2008. – 2012. g.

Lietuvā tiešās ārvalstu investīcijas galvenokārt tiek veiktas apstrādes
rūpniecībai (rafinēto naftas produktu un ķīmisko preču ražošanai, pārtikas
produktu, dzērienu un tabakas ražošanai), uzņēmējdarbībai, kas saistīta
ar nekustamo īpašumu, vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai un
informācijas komunikāciju tehnoloģiju sektoram.

Uzņēmējdarbības vide
Pasaules bankas „Ease of Doing Business“ reitinga tabulā Lietuva 2014.
gadā ieņēma 17. vietu no 189 pasaules valstīm (salīdzinot ar 2013. gadu,
ierindojās 8 vietas augstāk). Pēdējo gadu laikā Lietuvā ir vienkāršotas
uzņēmējdarbības uzsākšanas, reģistrēšanas un kredītu saņemšanas
procedūras.
www.franchisehub.eu
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„Ease of Doing Business“ 2014. gada reitings
Singapūra
Honkonga
Jaunzēlande
.....
Lietuva
.....
Lībija
Centrālās Āfrikas Republika
Čada

11

Uzņēmējdarbības dibināšanas un nodokļu nosacījumi 2014. g.

Vieta reitingā
1
2
3
.....
17
.....
187
188
189

Lietuva

Uzņēmumu dibināšanas procedūru
skaits, gab.
Uzņēmuma dibināšanas laiks, dienas
Uzņēmuma dibināšanas izdevumi,
% no ienākumiem vienam iedzīvotājam
Uzņēmuma minimālais kapitāls, %
no ienākumiem vienam iedzīvotājam
Nodokļu maksājumi, skaits gadā
Laiks, kas veltīts nodokļu
administrēšanai, stundas gadā
Nodokļu tarifs kopā, % no ienākumiem

Avots: http://www.doingbusiness.org

Ekonomiskās
sadarbošanās un
attīstīto valstu vidējais
rādītājs

4

5

6,5

11,1

0,9

3,6

0

110,4

11

12

175

175

43,1

41,3

Avots: http://www.doingbusiness.org

Franšīzes attiecību tiesiskais regulējums
Franšīzes attiecības Lietuvā regulē Lietuvas Republikas Civilkodekss (turpmāk tekstā Civilkodekss), tomēr tajā nav noteikta
detalizēta franšīzes līguma jēdziena definīcija. Civilkodeksa 6.766. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka saskaņā ar franšīzes
līgumu viena puse (franšīzes devējs) apņemas par samaksu piešķirt otrai pusei (franšīzes ņēmējam) tiesības izmantot
franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbībā uz noteiktu vai nenoteiktu laika periodu noteiktas franšīzes devēja ekskluzīvās tiesības
(piemēram, tiesības izmantot uzņēmuma nosaukumu, tiesības izmantot preču vai pakalpojumu zīmi, tiesības izmantot
aizsargātu tirdzniecības (rūpniecības) informāciju utt.), savukārt otrai pusei ir pienākums maksāt līgumā noteikto samaksu.
Tā paša panta trešā daļa nosaka, ka franšīzes līgumslēdzēja puses drīkst būt tikai uzņēmumi (uzņēmēji).
Atšķirībā no citiem līgumu veidiem Civilkodekss neietver detalizētu franšīzes līguma regulējumu. Tikai daži tajā ietvertie
ar franšīzi saistītie noteikumi ir obligāti, atstājot vairumu jautājumu līgumslēdzēju pušu ziņā. Tādēļ līgumi starp franšīzes
līgumslēdzēju pusēm galvenokārt tiek slēgti, pamatojoties uz starptautisko praksi un uzņēmēju spēju vienoties par
sadarbību, jo franšīze ir uz partnerību balstīts uzņēmējdarbības modelis.
Jānorāda atsevišķas franšīzes līgumam piemērojamās formālās prasības. Pirmkārt, franšīzes līgumam ir jābūt noslēgtam
rakstveidā; šīs prasības neizpildes gadījumā līgums tiks uzskatīts par spēkā neesošu. Turklāt prasības pret trešajām pusēm
saistībā ar franšīzes līgumu var tikt celtas tikai gadījumā, ja šis līgums ir reģistrēts Juridisko personu reģistrā, piemēram, lai
aizsargātu no līguma izrietošās franšīzes ņēmēja tiesības pret trešo personu pārkāpumiem, franšīzes ņēmējam ir jāreģistrē
franšīzes līgums, pretējā gadījumā franšīzes ņēmējs prasību celt nav tiesīgs.
Civilkodeksa 6.772. panta pirmā daļa nosaka, ka franšīzes līgumslēdzēja puses var vienoties tikai par tādiem konkurenci
ierobežojošiem nosacījumiem, kurus neaizliedz konkurences likums. Tas nozīmē, ka gan franšīzes devējam, gan franšīzes
ņēmējam ir jāizvērtē franšīzes līgumā noteiktie ierobežojumi, vadoties pēc konkurences likuma viedokļa, lai noteiktu, vai
franšīzes līgums nenosaka nepamatotus konkurences ierobežojumus.
Viens no galvenajiem Civilkodeksā nostiprinātajiem franšīzes devēja pienākumiem ir nodrošināt franšīzes ņēmēja tiesības
noslēgt jaunu līgumu uz jaunu līguma darbības laiku pēc franšīzes līguma termiņa beigām. Šī noteikuma mērķis ir nodrošināt
zināmu aizsardzību uzņēmējiem, kuri ir ieguldījuši līdzekļus uzņēmējdarbības modelī, attīstījuši to kā savu uzņēmējdarbību
un popularizējuši noteiktu zīmolu, pret šādas uzņēmējdarbības pēkšņu zaudējumu franšīzes devēja vienpusēja lēmuma dēļ.
Turklāt, pagarinot franšīzes līgumu, ir jāsaglabā iepriekšējā līguma noteikumi un nosacījumi, t.i., jaunajiem noteikumiem ir
jāaizsargā franšīzes ņēmējs tādā pat mērā, kādā tas noteikts iepriekšējā līgumā.
Lietuvā franšīzes gūtajiem ienākumiem tiek piemērota vispārējā 15% peļņas nodokļa likme.
www.franchisehub.eu
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1.2. LATVIJA
Vispārējā informācija
Latvija atrodas starp divām citām Baltijas valstīm – Igauniju un Lietuvu.
Pasaules kartē Latvija atrodas Ziemeļaustrumeiropas daļā, Baltijas jūras
austrumu piekrastē.

•
•
•
•

Igauniju,
Krieviju,
Baltkrieviju,
Lietuvu.

Krievijas Federācija
Baltijas jūra

Valsts robežojas ar četrām kaimiņvalstīm:

Igaunija

Rīga
LATVIJA

Lietuva
Baltkrievija

Latvija atrodas tirdzniecības krustcelēs un tā ilgu laiku kalpojusi kā tilts
starp Rietumeiropu un Krieviju.
Lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa, tāpat kā Lietuvas iedzīvotāji, prot
vairākas valodas un ir augsti kvalificēti darbinieki. Darbavietas
uzturēšanas izdevumi ir salīdzinoši mazi, citi ar uzņēmējdarbības
administrēšanu saistītie izdevumi tāpat nav lieli. Latvijā ir labi attīstīta
starptautiskās satiksmes un transportēšanas infrastruktūra. Ekskluzīva
Latvijas īpašība – lielākā iedzīvotāju daļa un uzņēmējdarbības subjekti
atrodas galvaspilsētā Rīgā.

Iedzīvotāju skaits: - 2,02 mlj iedz.
Platība: - 64.559 km2
Lietākās pilsētas:
Rīga (galvaspilsēta) - 644000 iedz.
Daugavpils – 89000 iedz.
Liepāja – 58000 iedz.
Jelgava – 73000 iedz.
Jūrmala – 50000 iedz.

Latvijas klimats ir ļoti līdzīgs Lietuvas klimatam. Vasaras periods:
jūnijs – augusts, ziemas periods: decembris – februāris. Vidējā gaisa
temperatūra vasarā – aptuveni +16°C, ziemā – aptuveni -4,5°C. Siltākais
mēnesis – jūlijs, aukstākais – janvāris.

Demogrāﬁskā vide
Oficiālā valsts valoda – latviešu. Valstī visbiežāk lietojamās svešvalodas:
krievu, angļu un vācu.
Romas katoļu reliģiskās kopienas biedru skaits 22 %, luterāņi – 19 %
no visa iedzīvotāju skaita.

Latvijas etniskais iedzīvotāju sastāvs

Iedzīvotāju sastāvs: latvieši – 61,2 %, krievi – 26,3 %, baltkrievi – 3,5 %, ukraiņi – 2,3 %, poļi – 2,2 %, lietuvieši – 1,3 %.

Ekonomiskā vide
Latvija – tā ir maza valsts ar brīvu tirgus ekonomiku. Pasaules banka, vadoties pēc ienākumu līmeņa, valsti iedala “lielu
ienākumu” grupā. Starptautiskā valūtas fonda izveidotajā valstu reitingā saskaņā ar nominālo IKP 2013. gadā Latvija
ieņēma 93. vietu no 187 valstīm.
Latvijā, tāpat kā citās Baltijas valstīs, pasaules ekonomiskā krīze, kura sākās 2008. gadā, negatīvi ietekmēja valsts finanswww.franchisehub.eu
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es, tādēļ valsts bija spiesta prasīt aizdevumu no Starptautiskā valūtas
fonda. Taču pēc spēcīgākā pagrimuma 2009. gadā, valsts ekonomika
sāka uzlaboties un jau 2011. gadā tika novērots 11,7 % IKP pieaugums, 2012. gadā IKP rādītāji sasniedza līmeni, kāds bija pirms krīzes.
Modernizējot produkciju un palielinot konkurētspēju, Latvija spēja
palielināt eksportu, nemainot valūtas kursu. Bezdarba līmenis Latvijā
no krīzes perioda ir nedaudz samazinājies un tas ir 15 % (2012. gads).
Vislielāko pievienotās vērtības daļu valstī veido ļoti attīstīts pakalpojumu sektors – 80,5 % IKP. Rūpniecības sektora daļa veido 14,5 % IKP.
2012. gadā pat 1,2 % no kopējā IKP pieauguma, kurš sasniedza 5,2
%, veidoja rūpniecības sektors. Lauksaimniecība veido aptuveni 5 %
no IKP, tās produkcija ir pietiekoša, lai varētu apmierināt vietējo valsts
iedzīvotāju vajadzības. Pakalpojumu sektorā pēdējā laikā ātri attīstījies
informāciju tehnoloģiju sektors.

Latvijas IKP un tiešās ārvalsts investīcijas 2008.-2012. g.

Starp apstrādes rūpniecības sektoriem Latvijā ir labi attīstīta galveno
metālu, kokmateriālu un kokmateriālu izstrādājumu, elektronikas un
elektrisko ierīču ražošana. Citi labi attīstīti sektori: metāla izstrādājumu
ražošana, ķīmikāliju un farmācijas produktu ražošana, citu nemetāla un
minerālo produktu ražošana. Apstrādes rūpniecības sektors Latvijā ir
tiešā veidā atkarīgs no pārdošanas pieauguma eksporta tirgū, enerģijas
un izejmateriālu cenām.
Uzņēmējdarbības dibināšanas un nodokļu nosacījumi 2014. g.
Latvija

Uzņēmumu dibināšanas procedūru
skaits, gab.
Uzņēmuma dibināšanas laiks, dienas
Uzņēmuma dibināšanas izdevumi,
% no ienākumiem vienam iedzīvotājam
Uzņēmuma minimālais kapitāls, %
no ienākumiem vienam iedzīvotājam
Nodokļu maksājumi, skaits gadā
Laiks, kas veltīts nodokļu
administrēšanai, stundas gadā
Nodokļu tarifs kopā, % no ienākumiem

Ekonomiskās
sadarbošanās un
attīstīto valstu vidējais
rādītājs

4

5

12,5

11,1

1,9

3,6

0

10,4

7

12

264

175

35,9

41,3

Avots: http://www.doingbusiness.org

Uzņēmējdarbības vide
Pasaules bankas „Ease of Doing Business“ reitinga tabulā Latvija
2014. gadā ieņēma 24. vietu no 189 pasaules valstīm (salīdzinot ar 2013.
gadu, reitings nav izmainījies). Latvijā visvairāk laika nepieciešams
un vissarežģītāk ir: izbeigt vai pārtraukt kompānijas uzņēmējdarbību,
saņemt celtniecības atļauju. Visvieglāk: saņemt aizdevumus, reģistrēt
īpašumus, pildīt līgumsaistības un nodarboties ar starptautisko
tirdzniecību.

Inﬂācija, IKP pieaugums, bezdarba līmenis Lietuvā 2008.-2012. g.

„Ease of Doing Business“ 2014. gada reitings
Singapūra
Honkonga
Jaunzēlande
.....
Latvija
.....
Lībija
Centrālās Āfrikas Republika
Čada

Vieta reitingā
1
2
3
.....
24
.....
187
188
189

Avots: http://www.doingbusiness.org
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Franšīzes attiecību tiesiskais regulējums
Franšīze kā atsevišķs komercdarījumu veids pirmo reizi Latvijas Komerclikumā tika iekļauts 2008. gada beigās, papildinot likumu ar atsevišķu nodaļu par franšīzes līgumu. Šajā nodaļā ir iekļauts franšīzes līguma jēdziens, kā arī noteikumi
par franšīzes līguma formu, franšīzes līgumslēdzēju pušu pienākumiem, franšīzes līguma tiesiskajām sekām, konkurences
ierobežojumiem un konkurences tiesību piemērošanu.
Latvijas likumā franšīze ir definēta kā tiesības izmantot preču zīmi, citas intelektuālā īpašuma tiesības un zinātību preču
pārdošanā, izplatīšanā vai pakalpojumu sniegšanā atbilstoši franšīzes devēja izstrādātajai un pārbaudītajai sistēmai.
Komerclikumā ir noteikts, ka franšīzes līgums slēdzams rakstveidā, taču likumā nav regulēts līgumam piemērojamais likums, līguma valoda, līguma nosacījumi un daudzi citi ar franšīzes līgumu saistīti aspekti, atstājot tos līgumslēdzēju pušu
ziņā.
Saskaņā ar Latvijas likumu franšīzes devējam pirms līguma noslēgšanas ir pienākums sniegt informāciju franšīzes ņēmējiem.
Šis franšīzes devēja pienākums atbilst ārvalstu, starptautiskajos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai. Līdzīgi arī franšīzes ņēmējam likumā ir noteikts pienākums pirms franšīzes līguma noslēgšanas sniegt franšīzes
devējam aktuālas un patiesas ziņas par apstākļiem, kuriem ir būtiska nozīme, slēdzot līgumu.
Franšīzes devējam ir noteikts pienākums sniegt atbalstu franšīzes ņēmējam. Īpaši jānorāda, ka atbalsta sniegšana ir ietverta
franšīzes devēja pienākumos, nevis franšīzes līguma definīcijā. Šāda formulējuma mērķis ir nodrošināt plašāku franšīzes
līguma regulējumu, aptverot ne tikai uzņēmējdarbības franšīzi, bet arī citus tās veidus. Tas nozīmē, ka Latvijas likums regulē
visu veidu franšīzes, neierobežojot regulējumu tikai ar dažiem konkrētiem tās veidiem.
Jāpiemin, ka franšīzes devējam ne tikai jāpiešķir franšīzes ņēmējam intelektuālās tiesības uz franšīzi to nepieciešamajā
apmērā, bet arī jānodrošina, lai franšīzes ņēmējs intelektuālā īpašuma tiesības varētu netraucēti izmantot. Šis noteikums
nepārprotami vērtējams par labu franšīzes ņēmējam, jo pasargā to no iespējamām negatīvām sekām, kas varētu rasties, ja
franšīzes devējam tiktu uzlikta papildu atbildība nepārtraukti sekot līdzi sava intelektuālā īpašuma tiesībām.
Jāuzsver, ka Latvijas likumā ir noteikts, ka franšīzes līguma noteikumi neierobežo konkurences tiesisko regulējumu, tādejādi
nepieļaujot iespējamās pretrunas ar Eiropas Savienības konkurences tiesībām.
Latvijā franšīzes gūtajam ienākumam tiek piemērota vispārējā 15% peļņas nodokļa likme.
Latvija

1.3. BALTKRIEVIJA

Lietuva
Krievijas Federācija

Vispārējā informācija

Minska

Baltkrievija robežojas tikai ar sauszemes valstīm, tā atrodas Rietumeiropas daļā.

BALTKRIEVIJA

Baltkrievija robežojas ar piecām kaimiņvalstīm:
•
•
•
•
•

Krieviju,
Ukrainu,
Poliju,
Lietuvu,
Latviju

Baltkrievijai nav jūras robežas, taču pateicoties savam ģeogrāfiskajam
stāvoklim, tā ir ļoti svarīga tirdzniecības un loģistikas nozarēs starp Eiropu, Krieviju un Āzijas valstīm.
www.franchisehub.eu

Ukraina

Iedzīvotāju skaits - 9,5 mln. gyv.
Platība - 207600 kv. km.
Lietākās pilsētas:
Minska (galvaspilsēta) – 1836800 iedz.
Gomeļa – 482700 iedz.
Mogiļeva – 358300 iedz.
Vitebska – 347900 iedz.
Grodņa – 327500 iedz.
Bresta – 309800 iedz.
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Lielākā Baltkrievijas iedzīvotāju daļa runā krievu valodā un ir augsti kvalificēti darbinieki. 42 % strādā uzņēmumos, kas pieder valstij, reģistrēta bezdarba līmenis ir zems. Valstī ir attīstīta transporta
infrastruktūra. Galvenā Baltkrievijas ekonomiskā un politiskā partnervalsts – Krievija. Pēdējos gados Baltkrievijas ekonomikas pieauguma
ātrums ir samazinājies, novērojami augsti inﬂācijas rādītāji, kas 2012.
gadā sasniedza 59,20 %. Patreizējais valsts prezidents amatu ieņēmis
kopš 1994. gada.
Baltkrievijas klimats ir līdzīgs Baltijas valstīm – maigs kontinentālais klimats ar vēsām un mitrām ziemām un siltām vasarām. Vasaras periods:
jūnijs – augusts. Ziemas periods: decembris – februāris. Vidējā gaisa
temperatūra janvārī svārstās no -4,5°C līdz -8°C, jūlijā no +17°C līdz
+18,5°C. Valsts atrodas pārmērīga mitruma zonā.

Baltkrievijas etniskais iedzīvotāju sastāvs

Demogrāﬁskā vide
Oficiālās valodas – baltkrievu un krievu. 53,2 % iedzīvotājiem dzimtā
valoda ir krievu, 41,5 % – baltkrievu.
Par ortodoksu reliģiskās kopienas biedriem sevi uzskata 78,8 %
iedzīvotāji, Romas katoļu kopienas biedriem – 11,1 %.
Iedzīvotāju sastāvs: baltkrievi – 83,7 %, krievi – 8,3 %, poļi – 3,1 %,
ukraiņi – 1,7 %. Citu tautu pārstāvji veido 3,2 % no kopējā Baltkrievijas
iedzīvotāju sastāva.

Ekonomiskā vide

Baltkrievijas IKP un tiešās ārvalsts investīcijas 2008.-2012. g.

Tā ir vidēja apmēra jauktā (plāna un tirgus) ekonomika. Pasaules banka, vadoties pēc ienākumu līmeņa, valsti iedala „augstāku par vidējo
ienākumu“ grupā. Starptautiskā valūtas fonda izveidotajā valstu reitingā
saskaņā ar nominālo IKP 2013. gadā Baltkrievija ieņēma 66. vietu no
187 valstīm.
Līdz 2008. gadam Baltkrievijas, tāpat kā citu Austrumeiropas reģiona
valstu, ekonomika strauji pieauga. Šo pieaugumu ietekmēja liels eksporta preču pieprasījums, lēta elektrības piegāde no Krievijas un galveno eksportējamo izejvielu (naftas, mēslojuma) cenu paaugstināšanās.
Tomēr tāds pieaugums bija ļoti atkarīgs no pasaules makroekonomikas
darbībām un 2007. gadā, kad Krievija pārgāja pie elektrības piegādes
tirgus cenām, ekonomikas pieaugums sāka palēnināties.
Iesākusies pasaules ekonomiskā krīze samazināja Baltkrievijas eksporta
pieprasījumu un ierobežoja iespējas aizņemties starptautiskajā tirgū.

Inﬂācija, IKP pieaugums, bezdarba līmenis Lietuvā 2008. – 2012. g.

Reaģējot uz krīzes sekām, Baltkrievijas augstākā vara piemēroja ekonomikas stabilizēšanas līdzekļus, koriģēja valūtas kursu,
finansējot to ar Starptautiskās valūtas fonda aizdevumu. Šiem līdzekļiem sekoja arī veicinošā fiskālā politika, savukārt tas
ietekmēja atkārtotu valūtas devalvāciju, augstus inﬂācijas rādītājus un palielinātu valsts budžeta deficītu. Inﬂācija 2012.
gadā sasniedza 59,2 %. 2013. gada sākumā ekonomiskais stāvoklis bija atdzīvināts un galvenie ekonomiskie rādītāji tika
stabilizēti. Finansiālā krīze atklāja Baltkrievijas, kā plaša mēroga valsts pārvaldāmas ekonomikas modeļa, problēmas. Lielākā
rūpniecības uzņēmumu daļa pieder valstij. Valsts ekonomika ir ļoti atkarīga no izejvielu eksporta, savukārt produktivitāte
citos sektoros neaug.

www.franchisehub.eu
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2012. gadā gandrīz 32 % IKP veidoja kokmateriāla sektors, jo valsts lielākā daļa ir bagāta ar mežiem. Spēcīgākie rūpniecības
sektora segmenti ir inženierija, traktoru un mašīnu ražošana, ķīmikāliju un ķīmijas produktu ražošana, kokmateriāla un tā
produktu ražošana, tekstilizstrādājumu ražošana. Tāpat ir labi attīstīti metalurģijas un pārtikas rūpniecības sektori.

Uzņēmējdarbības vide
Pasaules bankas „Ease of Doing Business“ reitinga tabulā Baltkrievija 2014. gadā ieņēma 63. vietu no 189 pasaules valstīm
(salīdzinot ar 2013. gadu, ierindojās 1 vietu augstāk). Baltkrievijā visvairāk laika nepieciešams un vissarežģītāk ir: pieslēgties
pie elektrības tīklu padeves, maksāt nodokļus un nodarboties ar starptautisko tirdzniecību. Visvieglāk: reģistrēt īpašumus,
pildīt līgumsaistības un iesākt uzņēmējdarbību.
„Ease of Doing Business“ 2014. gada reit ingsings
Valstybė

Singapūra
Honkonga
Jaunzēlande
.....
Baltkrievija
.....
Lībija
Centrālās Āfrikas Republika
Čada
Avots: http://www.doingbusiness.org

Uzņēmējdarbības dibināšanas un nodokļu nosacījumi 2014. g.

Ekonomiskās
sadarbošanās un
Baltkrievija
attīstīto valstu vidējais
rādītājs

Vieta reitinge

1
2
3
.....
63
.....
187
188
189

Uzņēmumu dibināšanas procedūru
skaits, gab.
Uzņēmuma dibināšanas laiks, dienas
Uzņēmuma dibināšanas izdevumi,
% no ienākumiem vienam iedzīvotājam
Uzņēmuma minimālais kapitāls, %
no ienākumiem vienam iedzīvotājam
Nodokļu maksājumi, skaits gadā
Laiks, kas veltīts nodokļu
administrēšanai, stundas gadā
Nodokļu tarifs kopā, % no ienākumiem

5
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11,1
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0
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319

175
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41,3

Avots: http://www.doingbusiness.org

Franšīzes attiecību tiesiskais regulējums Baltkrievijā
2004. gadā Baltkrievijas Republikas Civilkodeksā (turpmāk tekstā Civilkodekss) tika iestrādāti jauni franšīzes noteikumi. Citi šim līgumam piemērojamie noteikumi ir atrodami intelektuālā īpašuma likumā, nodokļu likumā, konkurences
likumā un valūtas operāciju noteikumos. Civilkodeksa 910. panta pirmajā daļā ir ietverta „kompleksas uzņēmējdarbības
licences (franšīzes) līguma” definīcija. Saskaņā ar to franšīze ir „līgums, ar kuru viena puse (tiesību turētājs) apņemas par
samaksu piešķirt otrai pusei (lietotājam) uz noteiktu vai uz nenoteiktu laiku licences kopumu, tostarp tiesības lietotāja
uzņēmējdarbībā izmantot tiesību turētāja uzņēmuma nosaukumu, citus franšīzes līgumā noteiktos intelektuālā īpašuma
objektus un konfidenciālu informāciju”.
Franšīzes līgumam ir jābūt noslēgtam rakstveidā, un tajā jābūt noteiktai maksai, ko maksā franšīzes ņēmējs. Franšīzes
līgumi, to grozījumi un vienošanās par līguma izbeigšanu ir jāreģistrē Patentu valdē. Nereģistrētie franšīzes līgumi tiek
uzskatīti par spēkā neesošiem. Lai izpildītu noteiktās reģistrācijas prasības, franšīzes līguma priekšmetā jāparedz uzņēmuma
nosaukuma, intelektuālā īpašuma tiesību objektu un konfidenciālas informācijas nodošana. Likums ļauj pusēm brīvi vienoties par franšīzes līgumā iekļaujamajām pušu tiesībām un pienākumiem.
Franšīzes līguma reģistrācija tiek veikta viena mēneša laikā. Reģistrējot franšīzi, netiek slēgts atsevišķs līgums. Patentu valde
automātiski reģistrē apakšlicenci uz nodotajām intelektuālā īpašuma tiesībām. Likums paredz apakšfranšīzes piešķiršanas
iespēju.
Franšīzes ņēmējs un franšīzes devējs darbojas kā neatkarīgi darbuzņēmēji. Tomēr Civilkodeksā ir ietverts noteikums par
franšīzes devēja subsidāro atbildību par jebkurām prasībām saistībā ar franšīzes ņēmēja preču un pakalpojumu zemo
www.franchisehub.eu
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kvalitāti. Līdz ar to atsevišķos gadījumos patērētājam var būt tiesības iesniegt prasību pret franšīzes devēju par franšīzes
ņēmēja pārkāpumu.
Būtisks franšīzes līguma maksājumu priekšnoteikums ir franšīzes ņēmēja pienākums nodrošināt atbilstību Baltkrievijas
eksporta un importa noteikumiem.
Baltkrievijā uzņēmējdarbībai, kas tiek veikta franšīzes līgumu ietvaros, nepastāv īpaši nodokļu noteikumi. Ārvalstu
uzņēmumiem var tikt piemērots tāda ārvalsts uzņēmuma ienākuma nodoklis, kas nedarbojas ar pastāvīga nodibinājuma
starpniecību (ieturējuma nodoklis).

2

IEPAZĪSTINĀŠANA AR REĢIONIEM

REģIonU sALīdzInošIE RādīTāJI
Reģionālās attīstības līmenis

Reģioni, vadoties pēc iedzīvotāju skaita

www.franchisehub.eu
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Reģioni, vadoties pēc platības

Iedzīvotāju patēriņa dati

Bezdarba līmenis reģionos

Uzņēmējdarbības segmenta dati

Avoti: Lietuvas statistikas departaments, Latvijas statistikas pārvalde, Baltkrievijas statistikas departaments
www.franchisehub.eu
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2.1 RīGAs REģIons
Īsa iepazīstināšana ar reģionu
Būtiskās reģiona
īpašības

RīGAs

Reģiona centrs – Rīga (iedzīvotāju skaits – 643,5 tūkst.)
Rīgas reģions ir galvenais Latvijas reģions, kurā atrodas
valsts galvaspilsēta Rīga. Rīgas reģionā noris galvenā
valsts dzīve: uzņēmējdarbība, zinātne, izglītība, kultūra,
finanses, investīcijas un politika ir visaktīvākā valsts
galvaspilsētā. Gandrīz 50 % valsts iedzīvotāji dzīvo Rīgas
reģionā un Rīga ir lielākā Baltijas valstu pilsēta.
Galvenie apskates objekti Rīgas reģionā: Rīgas vecpilsēta,
kas ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā,
kūrorta pilsētiņa Jūrmala.

Reģionā attīstītie
sektori un
uzņēmējdarbības
vide

Rīgas reģionā tiek radītas divas trešdaļas no visa valsts
IKP, apmēram puse visu Latvijas uzņēmumu ir reģistrēti
Rīgas pilsētā.

Izglītības iestādes

Rīgā darbojas 26 augstākās izglītības iestādes (no 32
visām Latvijas augstskolām), kurās mācās 80 % visas
valsts studentu. Latvijas universitāte ir lielākā universitāte
Baltijas valstīs.

Transporta
infrastruktūra

Rīgas reģionā atrodas Baltijas valstīs lielākā starptautiskā
lidosta.

Uzņēmējdarbības
izmaksas telpu
nomai un darbinieku darba
atlīdzībām

Rīga, Daugava

Vidējā bruto darba alga Rīgas reģionā,
EUR mēnesī

Galvenie ekonomikas sektori reģionā ir šie: transports,
pārtikas produktu, farmācijas produktu, kokmateriālu,
mēbeļu, tekstilizstrādājumu, komunikācijas iekārtu
ražošana, izdevniecība un poligrāfija.

Avots: Lietuvas statistikas departaments

Rīga ir viena no trijām Latvijas jūras ostām. Tā pieder
ekonomikas zonai, kurā netiek piemēroti muitas nodokļi.
Rīgā izveidojies galvenais dzelzceļa infrastruktūras
mezgls.

Telpu piedāvājumi un vidējās nomas cenas
Rīgas pilsētā

Eiropas maģistrāle E22 šķērso Rīgu no austrumiem uz
rietumiem, no dienvidiem uz ziemeļiem izplešas „Via Baltica“ auto maģistrāle.

Tirdzniecības Tirdzniecības
ielās
centros

Vadoties pēc kopējām tirdzniecības, ēdināšanas un biroja
telpām, Rīgas reģions ir otrs no visvairāk pētāmajiem Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas reģioniem. Salīdzinot
valstu galvaspilsētas, tirdzniecības un ēdināšanas telpu
piedāvājumu izvēles iespējas Rīgā ir 1,7 reizes lielākas
nekā Viļņā un 1,3 reizes mazākas nekā Minskā, taču Minskas pilsēta iedzīvotāju skaita ziņā ir vairāk nekā divas reizes lielāka. Kopējās biroju telpas ir ļoti līdzīgas visās trijās
galvaspilsētās. Rīgā tirdzniecības un ēdināšanas telpu cenas ir vislielākās, tās var būt pat līdz 1,7 reizēm lielākas
nekā Viļņā un Minskā. Darbinieku algas Rīgas reģionā
ir nedaudz lielākas nekā Viļņas reģionā un aptuveni 1,7
reizes lielākas nekā Minskas pilsētas reģionā.

Tirdzniecības un
ēdināšanas telpas

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %

422 820
<5%

344 500
< 20 %

Vidējā nomas cena,
EUR par m2 mēnesī

6-60

7-70

Biroju telpas
Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %
Vidējā nomas cena,
EUR par m2
mēnesī

A un B klase
540 420
8%
8-16

Avots: NEW&SEC nekustamā īpašuma tirgus pētījums, 2014
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2.2 LATGALEs REģIons
Īsa iepazīstināšana ar reģionu
Būtiskās reģiona
īpašības

Reģiona centrs – Daugavpils
(iedzīvotāju skaits – 89,18 tūkst.)

LATGALEs

Latgales reģionā atrodas otra lielākā Latvijas pilsēta –
Daugavpils. Reģionā ir visintensīvākā starptautiskā transporta satiksme visā Latvijā, tas ir, galvenie ceļi ved uz
Krieviju. Šajā reģionā tāpat ir ļoti daudz ezeru un upju.
Reģionā attīstītie
sektori un
uzņēmējdarbības
vide

Latgales reģionā ir attīstīti šie sektori: vilcienu un
dzelzceļa infrastruktūras uzraudzības (remonta) pakalpojumi, kokmateriālu apstrādes, metāla un metāla produktu, pārtikas, iekārtu ražošana, ķīmijas un apgaismojuma
rūpniecība.
Rēzeknē darbojas brīvā ekonomiskā zona (BEZ).

Izglītības iestādes

Daugavpilī atrodas trešā lielākā valsts universitāte.
Tajā studē vairāk nekā 4000 studentu. Tiek piedāvātas
bioloģijas, informāciju tehnoloģiju, ekonomikas, vēstures,
politikas zinātņu, filoloģijas, fizikas, psiholoģijas un
socioloģijas studiju programmas.

Transporta
infrastruktūra

Latgales reģionu šķērso trīs nacionālās un vairākas
starptautiskās auto maģistrāles.
Šajā reģionā ir ļoti attīstīts vilcienu tīkls. Reģions ir ātri
sasniedzams, to šķērso daudzi svarīgi vilcienu maršruti–
tranzīta koridori: Dienvidu-Ziemeļu koridors, kas savienojas ar Igauniju, Lietuvu un Poliju, Rietumu-Austrumu
koridors, kas savienojas ar Krieviju un Baltkrieviju.

Uzņēmējdarbības
izmaksas telpu
nomai un darbinieku darba
atlīdzībām

Daugavpils pilsētā kopējās tirdzniecības un ēdināšanas
telpu piedāvājuma izvēles iespējas ir aptuveni 7 reizes
mazākas nekā Rīgā, taču lielākas nekā līdzīga izmēra Lietuvas pilsētās. Biroja telpu piedāvājuma izvēles iespējas
ir mazākas nekā līdzīga izmēra pilsētās Lietuvā un
Baltkrievijā. Telpu nomas cenas un izdevumi darbiniekiem ir lielāki nekā līdzīga izmēra reģionos Lietuvā un
mazāki nekā Baltkrievijas reģionos. Latgales reģionā izdevumi darbinieku algām ir aptuveni 1,6 reizes mazāki nekā
valsts galvaspilsētā.

Aglonas bazilika

Vidējā bruto darba alga Latgales reģionā,
EUR mēnesī

Avots: Lietuvas statistikas departaments

Telpu piedāvājumi un vidējās nomas cenas
Daugavpils pilsētā
Tirdzniecības un
ēdināšanas telpas
Tirdzniecības Tirdzniecības
ielās
centros

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %

64 000
< 10 %

Vidējā nomas cena,
EUR par m2 mēnesī

3-25

38 400
< 20 %
1-25

Biroju telpas
Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %
Vidējā nomas cena,
EUR par m2
mēnesī

C klase
12 000
30 %
3-7

Avots: NEW&SEC nekustamā īpašuma tirgus pētījums, 2014
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2.3 VIĻŅAs REģIons
Īsa iepazīstināšana ar reģionu
Būtiskās reģiona
īpašības

Reģiona centrs – Viļņa
(iedzīvotāju skaits – 537,15 tūkst.)

VIĻŅAs

Viļņas reģions ir pats lielākais pēc iedzīvotāju skaita,
platības un veidojamās pievienotās vērtības. Tas ir – Lietuvas kultūras, uzņēmējdarbības, izglītības un zinātnes
centrs. Viļņa – valsts galvaspilsēta. Šeit atrodas lielākās
ārvalstu kompānijas.
Viļņas reģions – tas ir daudzvalodu reģions. Aptuveni
puse iedzīvotāju ir lietuvieši, trešdaļa – poļi, desmitdaļa
– krievi.
Reģionā atrodas daudz tūrisma un kultūras objekti:
UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Viļņas
vecpilsēta un Kernaves arheoloģiskais komplekss, Eiropas ģeogrāfiskais centrs, Traķu pils un tml.
Reģionā attīstītie
sektori un
uzņēmējdarbības
vide

Viļņas reģiona saimniecības struktūrā dominē pakalpojumu, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības
sektori, visvairāk attīstīti ir finanšu starpniecības,
telekomunikāciju
un
informāciju
tehnoloģiju,
celtniecības un nekustamā īpašuma pārvaldes segmenti.

Izglītības iestādes

Viļņā darbojas 7 valsts universitātes, 6 privātās
universitātes, 6 valsts un privātās koledžas, 9 valsts
zinātnes institūti. Vecākā un lielākā ir Viļņas universitāte,
kurā dažādas programmas studē vairāk nekā 20 tūkst.
studentu.

Transporta
infrastruktūra

Viļņā atrodas Lietuvā lielākā starptautiskā lidosta.
Labi attīstīta ir gan kravas, gan pasažieru vilcienu
infrastruktūra.
No Viļņas iziet divas automaģistrāles: maģistrāle
Viļņa–Klaipēda, kura ved uz Klaipēdu caur Kauņu, un
maģistrāle Viļņa–Paņeveža, kura ved uz Paņevežu, kā arī
citi pieci maģistrālie ceļi: Viļņa – Minska (uz Medininkiem), Viļņa – Gardina (uz Druskininkiem), Viļņa – Utena
(uz Utenu), Viļņa – Līda (uz Šalčininkiem) un Viļņa –
Marijampole (uz Marijampoli).

Uzņēmējdarbības
izmaksas telpu
nomai un darbinieku darba
atlīdzībām

Viļņā kā Lietuvas galvaspilsētā ir lielākās tirdzniecības,
ēdināšanas un biroja telpu piedāvājuma izvēles iespējas,
kā arī lielākas nomas cenas un darbinieku izmaksas.
Galvenajās tirdzniecības ielās ir ļoti daudz kafejnīcu,
restorānu, drēbju un apavu veikalu u.tml. Viļņa visvairāk
investīcijas piesaista nekustamā īpašuma attīstības
nozarē, kā arī šeit ir sakoncentrēts vislabāk kvalificētais
darbaspēks. Vidējā darbinieka darba alga Viļņas reģionā
ir aptuveni 1,4 reizes lielāka nekā citos valsts reģionos un
sasniedz aptuveni 703,80 EUR mēnesī.

Viļņas katedrāle

Vidējā bruto darba alga Viļņas reģionā,
EUR mēnesī

Avots: Lietuvas statistikas departaments

Telpu piedāvājumi un vidējās nomas cenas
Viļņas pilsētā
Tirdzniecības un
ēdināšanas telpas
Tirdzniecības Tirdzniecības
centros
ielās

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %

311 700
<5%

Vidējā nomas cena,
EUR par m2 mēnesī

7-48

60 000
<8 %
8-72

Biroju telpas

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %
Vidējā nomas cena,
EUR par m2
mēnesī

A un B
klase
387 400
7 %

2 500 000
~25 %

9,5-14,3

4-8

C klase

Šaltinis: NEW&SEC nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, 2014
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2.4 KAUŅAs REģIons
Īsa iepazīstināšana ar reģionu
KAUŅAs

Būtiskās reģiona
īpašības

Reģiona centrs – Kauņa
(iedzīvotāju skaits – 306,9 tūkst.)
Kauņa ir otra lielākā pilsēta Lietuvā, tā atrodas gandrīz
Lietuvas centrā, Nemunas un Neres upju satecē. Laika
posmā no Pirmā līdz Otrajam pasaules karam Kauņa
bija Lietuvas pagaidu galvaspilsēta. Cauri Kauņai virzās
lielākās tirdzniecības plūsmu daļas Dienvidu – Ziemeļu
un Rietumu – Austrumu virzienos.
Reģionā ir diezgan daudz apskatāmi tūrisma objekti:
Laisves aleja, Kauņas vecpilsēta, Rumšišķu brīvdabas
etnogrāfiskais muzejs, Pažaisļa klostera ansamblis un
tml. Kauņa lepojas ar savu vienreizējo basketbola vēsturi,
tieši Kauņas pilsētā 1922. gadā notika pirmās basketbola
sacensības Lietuvā.

Reģionā attīstītie
sektori un
uzņēmējdarbības
vide

Tāpat kā visā valstī, Kauņas apgabalā ir visvairāk attīstīta
rūpniecība, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība,
šajās nozarēs novērojams stabila izaugsme. Ļoti labi
attīstīta ir ķīmikāliju un farmācijas produktu ražošanas
nozares.

Izglītības iestādes

Kauņas reģionā darbojas 5 valsts universitātes, 5 valsts un
privātās koledžas, 1 valsts zinātņu institūts. Šeit darbojas
valstī lielākā medicīnas zinātnes universitāte – Lietuvas
veselības zinātnes universitāte.

Transporta
infrastruktūra

Uzņēmējdarbības
izmaksas telpu
nomai un darbinieku darba
atlīdzībām

Kauņas vecpilsēta

Vidējā bruto darba alga Kauņas reģionā,
EUR mēnesī

Avots: Lietuvas statistikas departaments

Kauņas reģionā atrodas starptautiskā lidosta, kā arī
Kauņā ir ļoti liels dzelzceļa mezgls. Cauri Kauņai iet Eiropas maģistrāle E67 „Via Baltica“ un maģistrāle Viļņa–
Klaipēda.

Telpu piedāvājumi un vidējās nomas cenas
Kauņas pilsētā

Kauņas reģionā tirdzniecības, ēdināšanas un biroja telpu
piedāvājuma izvēles iespējas ir aptuveni 1,6 reizes, A un
B klases piedāvājuma izvēles iespējas – pat aptuveni 6,6
reizes mazākas nekā Viļņā. Tirdzniecības un ēdināšanas
telpu nomas cena ir gandrīz tāda pat kā Viļņā, taču vidējie
biroja nomas izdevumi var būt pat līdz 1,5 reizēm mazāki
nekā Lietuvas galvaspilsētā. Vidējā darba alga šajā reģionā
ir nedaudz mazāka nekā Viļņā un veido 589,4 EUR
mēnesī.

Tirdzniecības Tirdzniecības
centros
ielās

Tirdzniecības un
ēdināšanas telpas

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %

182 000
< 5 %.

44 000
< 15 %

Vidējā nomas cena,
EUR par m2 mēnesī

7-48

5,8-19

Biroju telpas

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %
Vidējā nomas cena,
EUR par m2
mēnesī

A un B
klase
58 700
4-6 %
7,7-9,2

C klase
1 050 000
~15 %
3,5-6

Avots: NEW&SEC nekustamā īpašuma tirgus pētījums, 2014

www.franchisehub.eu

23

Izpētes ziņojums par franšīzes pievilcīgumu Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas pierobežu reģionos

2.5 PAŅEVEŽAs REģIons
Īsa iepazīstināšana ar reģionu
Būtiskās reģiona
īpašības

PAŅEVEŽAs

Reģiona centrs – Paņeveža (iedzīvotāju skaits – 97,3 tūkst.)
Paņevežas reģions ieņem svarīgu vietu Lietuvas ceļu
sistēmā. Reģionu šķērso maģistrāle „Via Baltica“, kas
savieno Tallinu-Rīgu-Paņevežu-Kauņu-Varšavu.
Cauri Paņevežas reģionam iet šaursliežu dzelzceļš
„Mazbānītis“ (sliežu platums 750 mm), kurš ir ierakstīts
Lietuvas Republikas nekustamo kultūras vērtību reģistrā.
„Mazbānītis“ šobrīd tiek izmantots tikai atpūtas ceļojumu
nolūkiem.
Paņevežas reģionā dominē auglīgas, sevišķi
lauksaimniecības attīstībā izmantojamas augsnes.

Reģionā attīstītie
sektori un
uzņēmējdarbības
vide

Paņeveža ir lielākais reģiona rūpniecības centrs, kas
ietekmē visa reģiona attīstību.
Paņevežas reģionā ir attīstīti šādi rūpniecības segmenti:
pārtikas rūpniecība, tekstilizstrādājumu (lina) rūpniecība,
elektronika, plastikas ražošana, metāla apstrāde. Izveidots
spēcīgs loģistikas un noliktavu pakalpojumu sektors.

Sv.Pētera un Pāvila baznīca

Vidējā bruto darba alga Paņevežas reģionā,
EUR mēnesī

Reģionā tāpat darbojas Paņevežas brīvā ekonomiskā zona,
ar kuru tiek saistīti lielākie nākotnes investīciju projekti.
Izglītības iestādes

Transporta
infrastruktūra

Uzņēmējdarbības
izmaksas telpu
nomai un darbinieku darba
atlīdzībām

Paņevežas apgabalā darbojas Kauņas tehnoloģijas
universitātes Paņevežas institūts. Šobrīd institūtā studē
aptuveni 1500 studentu. Piedāvātās studiju programmas:
elektrotehnika, mašīnbūve, celtniecība, transporta tehnika, uzņēmējdarbības vadība un administrēšanas.
„Via Baltica“ – Eiropas ceļu tīkla I koridors, viens no
svarīgākajiem kravu transporta kustības virzieniem uz
Rietumeiropu un Austrumeiropu (Krievija, Baltkrievija).
Paņevežas apgabalā izveidota dzelzceļa līnija KlaipēdaPaņeveža–Daugavpils–Maskava. Kravu transporta
plūsma tiek novirzīta uz IXB trans-Eiropas Rietumu–Austrumu koridoru. Kravu pārvadājumi no Kaļiņingradas,
Klaipēdas un Šauļiem tiek veikti caur Viļņu.
Paņevežas reģiona tirdzniecības un ēdināšanas telpu
piedāvājuma izvēles iespējas, salīdzinot ar līdzīgām
pilsētām Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā, ir nelielas. A
un B klases biroja telpu piedāvājuma izvēles iespēju
gandrīz vai nav. Brīvā C klases biroja telpu piedāvājuma
izvēles iespējas veido aptuveni 10-20 % no visiem biroja
telpu piedāvājumiem. Gan biroja, gan tirdzniecības un
ēdināšanas telpu piedāvājumu izvēles nomas cenas un
vidējie darba vietas uzturēšanas izdevumi ir līdzīgi Utenas,
Alītas reģioniem Lietuvā un Latgales reģionam Latvijā.
Vidējie izdevumi darbinieku atalgojumam ir līdzīgi Utenas
un Alītas reģioniem Lietuvā, taču šie izdevumi ir lielāki
nekā līdzīgās pilsētās Latvijas un Baltkrievijas reģionos.

Avots: Lietuvas statistikas departaments

Telpu piedāvājumi un vidējās nomas cenas
Paņevežas pilsētā
Tirdzniecības un
ēdināšanas telpas
Tirdzniecības Tirdzniecības
ielās
centros

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %

42 000
<5%

Vidējā nomas cena,
EUR par m2 mēnesī

5-30

15 000
< 15 %
4-8

Biroju telpas
Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %
Vidējā nomas cena,
EUR par m2
mēnesī

C klase
307 000
10-20 %
2,7-7

Avots: NEW&SEC nekustamā īpašuma tirgus pētījums, 2014
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2.6 UTEnAs REģIons
Īsa iepazīstināšana ar reģionu
Būtiskās reģiona
īpašības

Reģiona centrs – Utena (iedzīvotāju skaits – 32 tūkst.)

Reģionā attīstītie
sektori un
uzņēmējdarbības
vide

Utenas reģionā ir labi attīstīts rūpniecības sektors. Lielu
nozīmi reģiona ekonomikas attīstībai deva Ignalinas atomelektrostacija, kuras darbība, vadoties pēc ES iestāšanās
nosacījumiem, tika pilnībā pārtraukta 2009. gada beigās.
Tomēr enerģētikas sektors šajā reģionā saglabājis
savu nozīmīgumu, pateicoties arī citām darbspējīgām
elektrostacijām.

Reģions ir viena no ezeriem un mežiem bagātākajām Lietuvas teritorijām. Reģionā meži aizņem 32,7% teritoriju, tajā ir 1002 ezeri un 24 ūdens krātuves, kuru kopējā
platība aizņemt 8% no visas teritorijas platības (kopējā
Lietuvas ezeru platība 1,5%).

Utenas reģionā tāpat lieliski attīstīti arī citi rūpniecības
sektori: dzērienu rūpniecība, tekstilizstrādājumu ražošana,
pārtikas produktu ražošana, metāla apstrāde, plastmasas
ražošana.
Izglītības iestādes

Reģionā lielākā izglītības iestāde – Utenas koledža.
Piedāvātie studiju virzieni: sociālo zinātņu, bio-medicīnas
zinātņu, tehnoloģiju zinātņu nozares.

Transporta
infrastruktūra

Utenas apgabalā ir pierobežas zona ar Baltkrievijas
un Latvijas Republikām. Apgabala teritorijai iet cauri
starptautiskās nozīmes tranzīta automobiļu ceļš uz Polijas, Latvijas un Krievijas Federatīvo Republiku: Varšava–
Kauņa–Daugavpils–Sanktpēterburga.

Uzņēmējdarbības
izmaksas telpu
nomai un darbinieku darba
atlīdzībām

UTEnAs

Utenas pilsētā tirdzniecības un ēdināšanas telpu
piedāvājums ir lielāks nekā līdzīgās Lietuvas pilsētās, taču
lielākā telpu piedāvājuma daļa pieder lielajiem tirdzniecības
tīkliem. A un B klases biroja telpu piedāvājuma šajā pilsētā
nav. C klases biroja telpu noslodze ir aptuveni 80-90%.
Vidējā darba alga ir vismazākā no visiem pētāmajiem Lietuvas reģioniem un veido 521,00 EUR mēnesī.

Visagina

Vidējā bruto darba alga Utenas reģionā,
EUR mēnesī

Avots: Lietuvas statistikas departaments

Telpu piedāvājumi un vidējās nomas cenas
Utenas pilsētā
Tirdzniecības un
ēdināšanas telpas
Tirdzniecības Tirdzniecības
ielās
centros

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %

3 600
<2%

Vidējā nomas cena,
EUR par m2 mēnesī

5-10

10 000
< 10 %
3-6

Biroju telpas
Telpu piedāvājumi, m
Brīvas vietas, %
Vidējā nomas cena,
EUR par m2
mēnesī

2

C klase
112 000
10-20 %
2-4,3

Avots: NEW&SEC nekustamā īpašuma tirgus pētījums, 2014
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2.7 ALīTAs REģIons
Īsa iepazīstināšana ar reģionu
Būtiskās reģiona
īpašības

Reģiona centrs – Alīta (iedzīvotāju skaits – 57,28 tūkst.)
Alītas reģions atrodas Lietuvas Dienvidu daļā. Tas ir viens
no ar mežiem bagātākajiem reģioniem Lietuvā. No citiem
valsts reģioniem tas atšķiras ar plašu valsts aizsargājamo
teritoriju apjomu, unikālu dabu, kultūras tradīcijām,
ekoloģisko līdzsvaru un tradicionālo uzņēmējdarbību
attīstību. Dabas ainava šeit ir ļoti labvēlīga atpūtas iespēju
attīstībai. Reģionā tūristiem ir izveidotas lieliskas iespējas
izglītojošajai, īslaicīgai vai ilglaicīgai atpūtai.

Reģionā attīstītie
sektori un
uzņēmējdarbības
vide

Apgabalā saimniecības galvenokārt nodarbojas ar
tirdzniecības un klientu apkalpošanas uzņēmējdarbību,
pateicoties reģionā attīstītajam tūrisma sektoram. Šeit
tāpat ir labi attīstīta apstrādes rūpniecība: degvīna un
liķiera, dzirkstošā vīnogu vīna, minerālūdens ražošana,
ledusskapju un saldētavu, koka logu un durvju,
samontējamo konstrukciju elementu, mēbeļu, plastmasas
izstrādājumu ražošana. Lielākie rūpniecības uzņēmumi ir
izvietoti Alītā.

Izglītības iestādes

Galvenā valsts augstākās izglītības iestāde ir Alītas
koledža, kurā studenti var izvēlēties studēt tris fakultātēs:
vadības, tehnoloģiju, informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju fakultātē.

Transporta
infrastruktūra

Reģionā ir attīstīta transporta infrastruktūra. Sevišķi
svarīgs ir Šeštoku – Mockavas dzelzceļa mezgls, kurā
tiek veikta starptautisko kravu pārkraušana, un Eiropas
sliežu tīkls, kas Lietuvu savieno ar Eiropas dzelzceļa tīkla
līnijām. Dzelzceļa tīkls, kas iet no Baltkrievijas cauri Marcinkonim un Varēnai, apgabalu savieno ar Viļņu.

Uzņēmējdarbības
izmaksas telpu
nomai un darbinieku darba
atlīdzībām

Alītas pilsētā tirdzniecības un ēdināšanas telpu
piedāvājuma izvēles iespējas ir vismazākās starp visām
pētāmajām Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas reģionu
lielākajām pilsētām. Šajā pilsētā netiek piedāvātas A un
B klases biroja telpas, kā arī nav tirdzniecības centru. C
klases biroja telpu noslodze ir aptuveni 80-90 %. Vidējā
darba alga ir 1,4 reizes mazāka nekā valsts galvaspilsētā
un citos reģionos, taču lielāka nekā Baltkrievijas reģionos
un Latgales reģionos Latvijā esošā atlīdzību.

ALīTAs

Liškiavas klosteris, Nemunas upe

Vidējā bruto darba alga Alītas reģionā,
EUR mēnesī

Avots: Lietuvas statistikas departaments

Telpu piedāvājumi un vidējās nomas cenas
Alītas pilsētā
Tirdzniecības un
ēdināšanas telpas
Tirdzniecības Tirdzniecības
ielās
centros

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %

0
-

9 000
< 10 %

Vidējā nomas cena,
EUR par m2 mēnesī

-

1,5-5

Biroju telpas
Telpu piedāvājumi, m
Brīvas vietas, %
Vidējā nomas cena,
EUR par m2
mēnesī

2

C klase
210 000
10-20 %

2,2-4,6

Avots: NEW&SEC nekustamā īpašuma tirgus pētījums, 2014
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2.8 MInsKAs PILsĒTAs REģIons
Īsa iepazīstināšana ar reģionu
MInsKAs
PILsĒTAs

Būtiskās reģiona
īpašības

Reģiona centrs – Minska (iedzīvotāju skaits – 1,9 milj.)

Reģionā attīstītie
sektori un
uzņēmējdarbības
vide

Minskas pilsēta ir ekonomiski attīstītākais Baltkrievijas reģions. Svarīgākā saimniecības nozare reģionā –
apstrādes rūpniecība, kura saražo aptuveni 20 % no
visas valsts rūpniecības produkcijas. Visvairāk attīstītā
ražošana: pārtikas produktu, alkohola un tabakas,
apgaismošanas izstrādājumu, traktoru un dzinēju, metāla
izstrādājumu, darba rīku, radio inženierijas un elektronisko ierīču ražošana. Tāpat ir ļoti svarīgi transporta,
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektori.

Minska ir Baltkrievijas galvaspilsēta un tajā pat laikā arī
valsts politikas, ekonomikas, zinātnes un kultūras centrs,
lielākā pilsēta valstī. Pilsēta, kuru šķērso divas upes, kuras
abas pieder Melnās jūras baseinam, izveidojusies kalnainā
un mežiem bagātā vietā. Pilsētā darbojas ļoti daudz muzeju un sporta centru. Teātra kultūra ir zināma, pateicoties
Baltkrievijas baleta tradīcijām.

Minska

Vidējā bruto darba alga Minskas pilsētas
reģionā, EUR mēnesī

Minskā darbojas brīvā ekonomiskā zona (BEZ).
Izglītības iestādes

Minska ir svarīgākais zinātnisko iestāžu un izglītības centrs
valstī. Šeit darbojas galvenās valsts universitātes – pavisam
kopā 7 valsts universitātes. Studenti var izvēlēties vadības,
medicīnas, ekonomikas, tehnoloģiju un mākslas Studiju
programmas.

Transporta
infrastruktūra

Minskā darbojas starptautiskā lidosta. Cauri pilsētai ved
galvenie transporta ceļi, kas apvieno Rietumeiropas un
Austrumeiropas valstis un Melnās jūras reģiona valstis ar
Baltijas reģiona valstīm. Pateicoties automaģistrālēm, Minska tiek savienota ar galvenajām valsts pilsētām. Šeit tāpat
ir arī dzelzceļa mezgls, kas savieno Brestu, Maskavu, Viļņu
un Gomeļu.

Uzņēmējdarbības
izmaksas telpu
nomai un darbinieku darba
atlīdzībām

Minskas pilsēta pēc kopējās tirdzniecības, ēdināšanas
un biroja telpu platības ir pirmajā vietā starp visiem
pētāmajiem reģioniem Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā.
Tirdzniecības un ēdināšanas telpu nomas cenas ir nedaudz
mazākas par cenām citu valstu galvaspilsētās, savukārt biroju nomas cenas – lielākas, lai arī neiznomāto telpu apjoms ir līdzīgs. Vidējā darba alga Minskas pilsētas reģionā
ir vislielākā, salīdzinot ar citiem reģioniem Baltkrievijā,
taču mazāka nekā Lietuvas un Latvijas reģionos.

Avots: Lietuvas statistikas departaments

Telpu piedāvājumi un vidējās nomas cenas
Utenas pilsētā
Tirdzniecības un
ēdināšanas telpas
Tirdzniecības Tirdzniecības
ielās
centros

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %
Vidējā nomas cena,
EUR par m2
mēnesī

720 000
<7 %

245 000
<5 %

10-40

15-50

Biroju telpas
Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %
Vidējā nomas cena,
EUR par m2
mēnesī

A, B un C klase
565 000
~8 %
18-36

Avots: NEW&SEC nekustamā īpašuma tirgus pētījums, 2014
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2.9 MInsKAs REģIons
Īsa iepazīstināšana ar reģionu
MInsKAs

Būtiskās reģiona
īpašības

Reģiona centrs – Minska (iedzīvotāju skaits – 1,9 milj.)

Reģionā attīstītie
sektori un
uzņēmējdarbības
vide

Reģionā ir labi attīstīta mašīnu un automobiļu ražošana,
tāpat ļoti svarīgi ir arī ķīmijas, pārtikas, kokmateriālu
apstrādes, mēbeļu ražošanas un vieglās rūpniecības
sektori. Tāpat kā citos valsts reģionos, šeit liela nozīme
ekonomikā ir lopkopībai un lauksaimniecībai (liellopu
audzēšana, cūkkopība, putnu fermas, dārzniecība, tiek
audzēti: kartupeļi, lini, cukurbietes).

Minskas reģions atrodas valsts vidusdaļā un tas
nerobežojas ne arvienu valsts robežu. Taču ekonomiski tas ir vissvarīgākais Baltkrievijas reģions, kurā
atrodas valsts galvaspilsēta. Šis reģions platības ziņā ir
vislielākais un tajā ir visvairāk iedzīvotāju. Kalnainajās
vietās ir ļoti daudz ezeru, upju un mežu, kuri veido aptuveni 36 % visu reģiona platību.

Izglītības iestādes

Visas galvenās izglītības iestādes atrodas Minskas
pilsētā.

Transporta
infrastruktūra

Cauri Minskas reģionam iet galvenie transporta ceļi,
kas apvieno Rietumeiropu ar Austrumeiropu un
Melnās jūras reģiona valstis ar Baltijas reģiona valstīm.
Ceļu tīkls ir labi attīstīts gan vietējā, gan starptautiskā
nozīmē. Cauri reģionam stiepjas dzelzceļa mezgls, kas
savieno Krieviju ar Eiropu un Baltijas valstis ar valstīm,
kas atrodas Austrumeiropas dienvidos.

Uzņēmējdarbības
izmaksas telpu
nomai un darbinieku darba
atlīdzībām

Minskas reģionā izdevumi telpu nomai un darbinieku
algām ir nedaudz mazāki par valsts galvaspilsētas –
Minskas pilsētas reģionu. Salīdzinot ar Minskas pilsētas
reģionu, darba alga atkarībā no sektora var būt pat līdz
2 reizēm mazāka, tanī pat laikā, salīdzinot ar citiem
analizējamajiem Baltkrievijas reģioniem, atšķirība ir
neliela.

Minska, Svislačas upe

Vidējā bruto darba alga Minskas reģionā,
EUR mēnesī

Avots: Baltkrievijas statistikas departaments
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2.10 GRodŅAs REģIons
Īsa iepazīstināšana ar reģionu
Būtiskās reģiona
īpašības

Reģiona centrs – Grodņa (iedzīvotāju skaits – 1,05 milj.)

Reģionā attīstītie
sektori un
uzņēmējdarbības
vide

Reģionā dominē ķīmijas rūpniecība, produkcija
galvenokārt tiek izgatavota Grodņas un Ļidas pilsētās.
Citi svarīgi segmenti: pārtikas, mašīnu ražošana, metāla
apstrādes rūpniecība un celtniecība. Reģionā tiek audzētas
graudu kultūras un tiek audzēti liellopi.

Reģions atrodas Baltkrievijas Rietumu daļā un robežojas
ar Polijas valsts robežu Rietumos un Lietuvas robežu –
Ziemeļos. Šī reģiona tirdzniecības partneris ir gan Eiropas
valstis, gan Krievija. Reģionā ir daudz kultūras un vēstures
pieminekļu, sevišķi dažādi reliģiskie lūgšanu nami.
Grodņas pilsēta tiek saukta par vienu no skaistākajām Baltkrievijas pilsētām.

Grodņā darbojas brīvā ekonomiskā zona (BEZ).
Izglītības iestādes

Grodņas pilsētā darbojas valsts Grodņas Janka Kupalas
universitāte, kas, vadoties pēc studiju kvalitātes vērtējuma,
ir otra labākā universitāte valstī. Universitātes programmas ir atzītas gan valsts, gan starptautiskā mērogā. Šobrīd
universitātē mācās vairāk nekā 17000 studentu.

Transporta
infrastruktūra

Reģionā ir ļoti labi attīstīta transporta infrastruktūra.
Cauri reģionam ved galvenās valsts automaģistrāles, kuras
reģionu savieno ar Rietumeiropas un Austrumeiropas
valstīm. Galvenie ceļi ved uz Minsku, Viļņu, Brestu un
Baranoviču. Reģionā tāpat labi attīstīts ūdens transports
pa upēm. Pa dzelzceļa līnijām iespējama satiksme ar Poliju
un Latviju.

Uzņēmējdarbības
izmaksas telpu
nomai un darbinieku darba
atlīdzībām

GRodŅAs

Grodņas pilsētā, salīdzinot ar pētāmajiem Baltkrievijas
reģioniem, ir vismazākās tirdzniecības un ēdināšanas telpu
izvēles iespējas. A un B klases biroja telpu piedāvājumu
nav. C klases biroja telpu piedāvājumu izvēles iespējas ir
4,5 reizes mazākas nekā Baltkrievijas galvaspilsētā, taču
līdzīgas kā citos mazākos valsts reģionos. Šeit ir vislielākais
neiznomātās platību apjoms. Darba algas ir mazākas nekā
valsts galvaspilsētā, taču tās daudz neatšķiras no līdzīgiem
Mogiļevas un Vitebskas reģioniem.

Grodņa

Vidējā bruto darba alga Gardinas reģionā,
EUR mēnesī

Avots: Baltkrievijas statistikas departaments

Telpu piedāvājumi un vidējās nomas cenas
Grodņas pilsētā
Tirdzniecības un
ēdināšanas telpas
Tirdzniecības Tirdzniecības
ielās
centros

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %

192 000
< 10 %

7 700
< 10 %

Vidējā nomas cena,
EUR par m2 mēnesī

7-25

5-20

Biroju telpas
Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %
Vidējā nomas cena,
EUR par m2
mēnesī

C klase
125 000
~25 %
5-17

Avots: NEW&SEC nekustamā īpašuma tirgus pētījums, 2014
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2.11 MoGIĻEVAs REģIons
Īsa iepazīstināšana ar reģionu
Būtiskās reģiona
īpašības

Reģiona centrs – Mogiļevas (iedzīvotāju skaits – 1,07 milj.)

Reģionā attīstītie
sektori un
uzņēmējdarbības
vide

Reģiona ekonomikai ir ļoti svarīga lauksaimniecības
nozare: augkopība un lopkopība. Lielākajā daļā no
lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiek audzēta
labība, kartupeļi, lopbarība. Rūpniecībā dominē riepu,
liftu, elektroierīču un mašīnu, mežģīņu un gumijas apavu
ražošanas nozares. Lielākie rūpniecības centri reģionā –
Mogiļeva un Bobruiska.

MoGIĻEVAs

Mogiļevas reģions atrodas Baltkrievijas Austrumu daļā
un tas robežojas ar Krieviju. Reģions atrodas līdzenā
vietā. Aptuveni pusi no reģiona teritorijas aizņem
lauksaimniecībā izmantojamas zemes, savukārt vairāk
nekā trešdaļu – meži. Šī reģiona lielākā daļa nopietni cietusi no Černobiļa kodolkatastrofas.

Svētā Mihaila baznīca Babrujskā

Vidējā bruto darba alga Mogiļevas reģionā,
EUR mēnesī

Mogiļevā darbojas brīvā ekonomiskā zona (BEZ) un
Mogiļevas tehnoloģiskais parks.
Izglītības iestādes

Mogiļevas pilsētā darbojas A. Kulešova valsts
universitāte. Universitātē ir 9 fakultātes: svešvalodu,
eksakto zinātņu, vēstures, pedagoģijas un bērnu
psiholoģijas, sākumskolas izglītības, slāvu filoloģijas,
fizikas un matemātikas, fizkultūras, ekonomikas un
tiesību.

Transporta
infrastruktūra

Mogiļevas reģions ir svarīga tranzīta teritorija starp
Krieviju un Eiropu. Reģionā ir labi attīstīta ceļu
infrastruktūra. Galvenās dzelzceļa līnijas savieno
reģionu ar Krieviju, Ukraina un Poliju. Kuģošanai tiek
izmantota Dņepras upe.

Uzņēmējdarbības
izmaksas telpu
nomai un darbinieku darba
atlīdzībām

Mogiļevas pilsētā tirdzniecības un ēdināšanas telpu izvēles
iespējas 3,5 reizes mazākas nekā valsts galvaspilsētā,
savukārt cena ir mazāka aptuveni 2 reizes. Salīdzinot
ar citām līdzīgām pilsētām Baltkrievijā šīs kategorijas
piedāvājuma izvēles iespējas un cenas neatšķiras būtiski.
A un B klases biroja telpu piedāvājuma izvēles iespēju
gandrīz nav, savukārt C klases telpu izvēles iespējas ir
lielākas nekā pieprasījums. Tirdzniecības, ēdināšanas un
biroja telpu izvēles iespējas un nomas cenas šajā reģionā
ir lielākas nekā citās līdzīgās pilsētās Latvijā un Lietuvā.
Darba algas izdevumi nedaudz atšķiras, salīdzinot ar
citiem līdzīgiem reģioniem Baltkrievijā, taču tie ir vairāk
nekā 2 reizes mazāki par izdevumiem analizējamajos
Latvijas un Lietuvas reģionos.

Avots: Baltkrievijas statistikas departaments

Telpu piedāvājumi un vidējās nomas cenas
Mogiļevas pilsētā
Tirdzniecības un
ēdināšanas telpas
Tirdzniecības Tirdzniecības
ielās
centros

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %

270 000
< 15 %

8 000
< 10 %

Vidējā nomas cena,
EUR par m2 mēnesī

8-27

5-20

Biroju telpas
Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %
Vidējā nomas cena,
EUR par m2
mēnesī

C klase
95 000
~20 %
4-20

Avots: NEW&SEC nekustamā īpašuma tirgus pētījums, 2014
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2.12 VITEBsKAs REģIons
Īsa iepazīstināšana ar reģionu
Būtiskās reģiona
īpašības

Reģiona centrs – Vitebskas (iedzīvotāju skaits – 1,2 milj.)

Reģionā attīstītie
sektori un
uzņēmējdarbības
vide

Reģionā atrodas viens no Baltkrievijas rūpniecības centriem, šajā saimniecības nozarē strādā aptuveni 30 %
no visiem darbiniekiem. Svarīgākie rūpniecības sektori – pārtikas ražošana, apgaismojuma, elektroenerģijas
ražošana, ķimikāliju ražošana un mašīnbūve. Reģions
ir bagātīgs ar derīgajiem izrakteņiem: dolomītu, mālu
smiltīm, minerālūdeni, kūdru. Lauksaimniecības nozarē
dominē lopkopība un zvejniecība.

Vitebskas reģions atrodas Baltkrievijas Ziemeļaustrumos
un tas robežojas ar trīs valstīm: Krieviju, Latvija un Lietuva. Reģions – ar ezeriem visbagātākais reģions Baltkrievijā,
tajā ir vairāk nekā 2800 ezeri un 500 upes. Vairāk nekā
trešdaļu reģiona teritorijas aizņem meži. Reģionā tāpat
ir bagātīgs kultūras mantojums, kuru veido vairāk nekā
3000 kultūras pieminekļi, no šejienes cēlušies ļoti daudzi
starptautiskā mērogā zināmi mākslinieki un rakstnieki.

Izglītības iestādes

Vitebskas reģionā darbojas trīs svarīgas valsts universitātes
– Valsts Vitebskas tehnoloģiju universitāte, Valsts Vitebskas medicīnas universitāte un Vitebskas valsts Pētera
Mašerova universitāte.

Transporta
infrastruktūra

Reģionā ir labi attīstīta ceļu satiksmes infrastruktūra, kas
Baltkrieviju savieno ar kaimiņzemēm. Tāpat ir labi attīstīts
dzelzceļu tīkls. Starptautiskās dzelzceļa līnijas Baltkrieviju
savieno ar Krieviju, Ukrainu, Lietuvu un Poliju. Kuģošanai
tiek izmantotas divas upes - Dvina un Dņepras. Vitebskā
darbojas lidosta.

Uzņēmējdarbības
izmaksas telpu
nomai un darbinieku darba
atlīdzībām

VITEBsKAs

Vitebskas pilsētā tirdzniecības, ēdināšanas un biroja telpu
izvēles iespējas ir ļoti līdzīgas kā Mogiļevas pilsētā, kaut arī
šeit tirdzniecības un ēdināšanas telpu pieprasījums un nomas cenas ir lielākas. Vitebskā tirdzniecības un ēdināšanas
telpu ir aptuveni 3,5 reizes mazāk nekā valsts galvaspilsētā,
biroja telpu izvēles iespējas ir mazākas vairāk nekā 6 reizes, savukārt telpu nomas izdevumi ir 2 reize mazāki. Darba algas ir ļoti līdzīgas kā Grodņas un Mogiļevas reģionos,
taču mazākas par Minskas pilsētas un Lietuvas, Latvijas
reģionu algām.

Padujas svētā Antonija baznīca Postavā

Vidējā bruto darba alga Vitebskas reģionā,
EUR mēnesī

Avots: Baltkrievijas statistikas departaments

Telpu piedāvājumi un vidējās nomas cenas
Vitebskas pilsētā
Tirdzniecības un
ēdināšanas telpas
Tirdzniecības Tirdzniecības
ielās
centros

Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %

267 000
< 15 %

Vidējā nomas cena,
EUR par m2 mēnesī

5-23

7 500
<8%
5-20

Biroju telpas
Telpu piedāvājumi, m2
Brīvas vietas, %
Vidējā nomas cena,
EUR par m2
mēnesī

C klase
90 000
~20 %
5-19

Avots: NEW&SEC nekustamā īpašuma tirgus pētījums, 2014
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IEPAZĪSTINĀŠANA AR SEKTORIEM

3.1 sABIEdRIsKā ĒdInāšAnA
Īss sektora pārskats Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā
Pēdējā laikā Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas sabiedriskās ēdināšanas sektorā strauji attīstās kafijas līdzņemšanai, ātrās
ēdināšanas uzņēmumu tīkli, ceptuves un nelieli restorāni, kuri cenšas klientus ieinteresēt ar citādu ēdienu lietošanas kultūru,
īstenojot sadarbību ar brīvā laika pavadīšanas veidiem. Analizējamajās valstīs sabiedriskās ēdināšanas iestādes galvenokārt
izveidotas centrālajās pilsētu daļās un tirdzniecības centros. Daudz mazāks sabiedriskās ēdināšanas iestāžu skaits tiek
atvērts dzīvojamajos rajonos, taču pēdējos gados uzņēmēji veic aktīvas investīcijas arī šajās pilsētu daļās.
Popularitāti saglabā starptautiskie ātrās ēdināšanas zīmoli. Tirgū ienāk arī jauni dalībnieki. Tāpat šajā segmentā pēdējos
gados ir populāras kļuvušas picas un japāņu virtuve līdzņemšanai.
Analizējamo valstu kafejnīcu un restorānu segmentā dominē iestādes, kuras piedāvā vietējos vai tradicionālos pasaules
virtuves ēdienus. Lai arī ir novērojams arī eksotisko pasaules virtuvju popularitātes un pieprasījuma pieaugums – lielajās
pilsētās iespējams atrast restorānus, kuri piedāvā ēdienus, kas pagatavoti, vadoties pēc Tālo Austrumu, meksikāņu, indiešu
un tml. ēdienu pagatavošanas tradīcijām. Tāpat pieaug arī individuālo ceptuvju skaits. Tajās tiek piedāvāts iegādāties svaigi
ceptus izstrādājumus un var atpūsties, satikties ar draugiem mājīgā atmosfērā.
Analizējamo reģionu sabiedriskās ēdināšanas sektora apgrozījums 2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, Lietuvā pieauga
vidēji 15 % apmērā, Latvijā – 3-5 % apmērā. Baltkrievijas Minskas un Vitebskas reģionos sektora apgrozījums samazinājies
par 13 %, Mogiļevas reģionā saglabājies stabils, savukārt Minskas pilsētas un Grodņas reģionos vidēji pieauga 17 % apmērā.
Sabiedriskās ēdināšanas sektors gan apgrozījuma ziņā, gan uzņēmumu skaita ziņā analizējamajos 12 reģionos visstraujāk
attīstījās Kauņas un Grodņas reģionos.
Sabiedriskās ēdināšanas sektora apgrozījums, milj. EUR

Avoti: Lietuvas statistikas departaments, Latvijas statistikas pārvalde, Baltkrievijas statistikas departaments
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Reģionu vērtējumu rezultāti
Trīs sabiedriskās ēdināšanas pievilcīgākie reģioni uzņēmējdarbības attīstībai ir Viļņas, Kauņas, Rīgas un Minskas reģioni.
Tie ir reģioni, kuros ir lielākās Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas pilsētas. Tajos dzīvo iedzīvotāji, kuri saņem vislielākos
ienākumus. Cilvēki tieši pilsētās tērē visvairāk no saviem ienākumiem sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumos.
Citi analizējamie Lietuvas reģioni (Paņevežas, Alītas un Utenas) atrodas ļoti līdzīgā attīstības līmenī. Paņevežas reģiona
iedzīvotāji 2012. gadā iztērēja 1,4 reizes vairāk sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem nekā Alītas un Utenas reģiona
iedzīvotāji, taču Paņevežas reģionā ir lielāks kopējais iedzīvotāju skaits. Latvijas Latgales reģiona iedzīvotāji kafejnīcām un
restorāniem iztērē aptuveni 3,8 reizes mazāk nekā valsts galvaspilsētā, taču šeit izveidoto uzņēmumu skaits arī ir daudzas
reizes mazāks.
Citi analizējamie Baltkrievijas reģioni (Minskas, Grodņas, Mogiļevas un Vitebskas) atrodas ļoti līdzīgā attīstības līmenī kā
Latgales reģions Latvijā. Šajos reģionos iedzīvotāji sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem tērē vairāk nekā 3 reizes mazāku
summu par valsts galvaspilsētas iedzīvotājiem, šeit tāpat ir novērojams ievērojami mazāks iedzīvotāju blīvums. Baltkrievijas
reģioni ir konkurētspējīgi nelielās sektora darba algas dēļ.
Reģionu reitingi sabiedriskās ēdināšanas sektorā

Zīmolu pētījuma rezultāti
Lietuva
Nosaukums

Čili pica

Charlie pizza

McDonald‘s

kafejnīca-picērija

kafejnīca-picērija

ātrās ēdināšanas restorāns

Lietuva

Lietuva

Amerikas Savienotās Valstis

Apakšnodaļu skaits Lietuvā

42

14

9

Franšīze

jā

jā

jā

Latvija

nav

Latvija, Baltkrievija

Kategorija
Zīmola izcelsme

Atrašanās citu valstu tirgū
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Latvija
Nosaukums

Čili pica

McDonald‘s

LIDO

kafejnīca-picērija

ātrās ēdināšanas restorāns

restorāns

Lietuva

Amerikas Savienotās Valstis

Latvija

Apakšnodaļu skaits Latvijā

24

11

9

Franšīze

jā

jā

nē

Lietuva

Lietuva, Baltkrievija

nav

McDonald‘s

Пицца Темпо

Pizza Smile

ātrās ēdināšanas restorāns

picērija

picērija

Amerikas Savienotās Valstis

Baltkrievija

Baltkrievija

Apakšnodaļu skaits Baltkrievijā

7

14

10

Franšīze

jā

nē

jā

nav

nav

Kategorija
Zīmola izcelsme

Atrašanās citu valstu tirgū

Baltkrievija
Nosaukums
Kategorija
Zīmola izcelsme

Atrašanās citu valstu tirgū

Lietuva, Latvija

3.2 VESELĪBA UN SKAISTUMKOPŠANA
Īss sektora pārskats Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā
Pēdējos gados Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā strauji palielinās SPA pakalpojumu izmantošana, kā arī pieaug kūrorta
sanatoriju popularitāte. Galvenās un lielākās sanatoriju un SPA centru pilsētas Lietuvā un Latvijā ir Druskininki (Alītas
reģions) un Jūrmala (Rīgas reģions) – šīs divas pilsētas ļoti aktīvi apmeklē gan vietēji iedzīvotāji, gan ārvalstu tūristi. Lietuvā
uz veselības uzlabošanas procedūrām daudzi gribētāji tāpat dodas uz Palangu (Klaipēdas reģions) un Birštonu (Kauņas
reģions). Baltkrievijā darbojas pat 72 kūrorta sanatorijas pieaugušajiem un 10 bērniem. Galvenais Baltkrievijas veselības
uzlabošanas procedūru tūrisma centrs ir izveidots blakus valsts lielākajam Naruča ezeram (Minskas reģions).
Veselība un skaistumkopšana Pētāmajās valstīs par tradīcijām tiek uzskatīti nelieli skaistumkopšanas saloni, kas piedāvā
kompleksos pakalpojumus. Latvijas un Baltkrievijas frizētavu un skaistumkopšanas salonu segments atšķiras no Lietuvas ar
to, ka tajā darbojas ļoti daudz sīki saimnieciskie subjekti. Lietuvā ir daudz skaistumkopšanas salonu, kas piedāvā zīmolus,
kuri valsts iekšienē veido savus tīklus.
Lietuvā skaistumkopšanas un veselības salonu pakalpojumu sektors pēc 2011. gada datiem ir ievērojami palielinājies –
Paņevežas un Utenas reģionos vairāk nekā 40 % gadā, Kauņas un Utenas reģionos vairāk nekā 20 % gadā, Viļņas reģionā
saglabājās stabils. Latvijas reģionos sektora apgrozījums samazinājies – Rīgas reģionā par 11 %, Latgales reģionā aptuveni
par 1 %. Latvijas galvaspilsētas reģiona apgrozījums bija par vairākiem miljoniem lielāks nekā Viļņas reģionā un sasniedza
24 milj. EUR. Baltkrievijā sektora apgrozījums samazinājās Minskas pilsētas un Mogiļevas reģionos – atbilstoši 11 % un
15 %. Visstraujāk no 12 analizējamajiem reģionu sektora apgrozījumiem pieaugums novērojams Minskas reģionā – 75
% un sasniedza 18 milj. EUR, kas ir 1,5 reizes mazāk nekā valsts galvaspilsētā. Grodņas un Vitebskas reģionos sektora
apgrozījums atbilstoši pieaudzis par 30 % un 5 %.
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Veselības un skaistumkopšanas pakalpojumu sektora apgrozījums, milj. EUR

Avoti: Lietuvas statistikas departaments, Latvijas statistikas pārvalde, Baltkrievijas statistikas departaments

Reģionu reitingu izveidošanas rezultāti
Vispievilcīgākie skaistumkopšanas un veselības salonu pakalpojumu attīstībai no visiem 12 pētāmajiem reģioniem ir Rīgas,
Viļņas un Kauņas reģioni. Šie reģioni ir visattīstītākie, reģiona iedzīvotāji saņem vislielākos ienākumus, tādēļ ne pirmās
nepieciešamības preču un pakalpojumu izmantošana ir daudz lielāka nekā citos reģionos. Šie reģioni tāpat atšķiras ar tirgus
apmēru (ar iedzīvotāju skaitu un kopējiem vietējo iedzīvotāju patēriņiem skaistumkopšanas un veselības salonu pakalpojumu iegādei).
Paņevežas, Alītas un Latgales reģioni atrodas otrajā vietā mazāka veidojamā IKP un kopējā iedzīvotāju skaita dēļ. Tomēr
vidēji šo reģionu iedzīvotājs skaistumkopšanas un veselības salonu pakalpojumu iegādei gada laikā tērē ļoti līdzīgu summu
kā iedzīvotāji no pirmajā vietā esošajiem reģioniem. Ne tik pievilcīgi skaistumkopšanas un veselības salonu pakalpojumu
attīstībai ir Utenas un Minskas pilsētas reģioni.
Atlikušajiem Baltkrievijas reģioniem (Minskas, Grodņas, Mogiļevas un Vitebskas) ir salīdzinoši mazs skaistumkopšanas
un veselības salonu pakalpojumu tirgus mazā iedzīvotāju skaita un zemāka vietējo iedzīvotāju ienākumu līmeņa dēļ, tādēļ
vēloties šajos reģionos attīstīt skaistumkopšanas un veselības salonu pakalpojumu uzņēmējdarbību, nevajadzētu paļauties
tikai uz vietējo tirgu – obligāti vajadzētu izvērtēt arī tūristu plūsmas apmērus, kuri ierodas uz šiem reģioniem, to ierašanās
pastāvīgumu un tūristu iespējas iegādāties pakalpojumus.

Reģionu reitingi veselības un skaistumkopšanas sektorā

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos departamentas, Baltarusijos statistikos departamentas
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Zīmolu pētījuma rezultāti
Lietuva
Figaro

SPA Vilnius

solāriju centrs

skaistumkopšanas salons

skaistumkopšanas un
veselības salons

Lietuva

Lietuva

Lietuva

Apakšnodaļu skaits Lietuvā

19

7

3

Franšīze

nē

nē

nē

Atrašanās citu valstu tirgū

nav

nav

nav

Blue Box

KOLLONA

solāriju centrs

skaistumkopšanas salons

Taka Spa
skaistumkopšanas un
veselības salons

Latvija

Latvija

Latvija

Apakšnodaļu skaits Latvijā

22

16

1

Franšīze

nē

nē

nē

Atrašanās citu valstu tirgū

nav

nav

nav

Nosaukums
Kategorija
Zīmola izcelsme

Solisun

Latvija
Nosaukums
Kategorija
Zīmola izcelsme

Baltkrievija
Nosaukums

Подсолнухи

Iteira

Фирменные cалоны
красоты
„Белита-Витэкс“

Kategorija

solāriju centrs

skaistumkopšanas salons

skaistumkopšanas salons

Baltkrievija

Baltkrievija

Baltkrievija

Apakšnodaļu skaits Baltkrievijā

4

3

3

Franšīze

nē

nē

nē

Atrašanās citu valstu tirgū

nav

nav

nav

Zīmola izcelsme

3.3 IZKLAIDES IESPĒJAS
Īss sektora pārskats Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā
Iecienītākās Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas iedzīvotāju izklaides iespējas ir kino teātru, teātru, koncertu un citu pasākumu
apmeklēšana. Populārākās aktīvās izklaides iespējas – ūdens atrakciju parki, boulings, slidošana, ūdens tūrisms, braukšana
ar divriteņiem. Lielākie ūdens atrakciju parki: Līvu akvaparks (Jūrmala, Rīgas reģions), Druskininku ūdens atrakciju parks
(Druskininki, Alītas reģions), Vichy akvaparks (Viļņa, Viļņas reģions), Minskā tiek celts piektais pēc izmēra Eiropā ūdens
atrakciju parks (tiek plānots to atvērt 2014. gadā) Pētāmajās valstīs tāpat ir iecienītas ziemas izklaides iespējas /sports:
slēpošana, hokejs, bobslejs, kērlings. Alītas reģionā (Druskininkos) darbojas slēgta slēpošanas arēna, kuru apmeklētāji var
apmeklētu visos gadalaikos.
www.franchisehub.eu
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Diezgan plašā apmērā tie piedāvātas arī citas izklaides iespējas. Nesen izveidojušās un ātri guvušas savu popularitāti izklaides iespējās Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā ir piedzīvojumu parki (kāpelēšana pa kokiem), ūdens burbuļi, vizināšanas ar
kartingiem, kvadricikliem, tankiem, tējas dzeršanas apmācības, šokolādes, vīna degustācijas un tml.
Analizējamajās valstīs izklaides iespēju sektoram ir raksturīga liela sezonalitāte: ziemā dominē nodarbības slēgtās telpās,
pasīvās izklaides iespējas, vasarā – aktīva atpūta, izklaides iespējas dabā.
Izklaides iespēju sektora apgrozījums 2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, Lietuvā pieaudzis diezgan strauji – vidēji 23 %.
Viļņas reģionā sektora apgrozījums sasniedza 25 milj. EUR. Rīgas reģionā sektora apgrozījums bija līdzīgs, taču salīdzinot
ar 2010. gadu, samazinājās par 11 %, Latgales reģionā stabili saglabājies. Divos Baltkrievijas reģionos (Grodņas un Vitebskas) sektora apgrozījums atbilstoši samazinājās par 30 % un 38 %, savukārt citos reģionos pieauga vidēji par 7 %. Minskas
pilsētas reģionā 2011.gadā sektora apgrozījums sasniedza 30 milj. EUR.
Izklaides iespēju sektora apgrozījums, milj. EUR

Avoti: Lietuvas statistikas departaments, Latvijas statistikas pārvalde, Baltkrievijas statistikas departaments

Reģionu vērtējumu rezultāti
Rīgas reģions ir ideāla vieta izklaides iespēju uzņēmējdarbības attīstībai. Šī reģiona iedzīvotāji vidēji gada laikā tērē visvairāk
savus ienākumus izklaides iespējām (2 reizes vairāk nekā Viļņas iedzīvotāji un vairākus desmitus reižu vairāk nekā Minskas
iedzīvotāji). Vajadzētu uzsvērt, ka Rīgā labi attīstītās infrastruktūras (jūras osta un lidosta, kas piedāvā ļoti plašu maršrutu
un lidojumu iespējas) dēļ ir ļoti daudz citu zemju tūristu, kuri galvenokārt ierodas no Skandināvijas, Vācijas, Krievijas,
Igaunijas un Lietuvas.
Kauņas, Paņevežas, Alītas, Utenas un Minskas pilsētas reģioni pievilcīguma ziņā izklaides iespēju uzņēmējdarbības attīstībai
ir ļoti līdzīgi. Minskas pilsētas reģionā ir visvairāk iedzīvotāju, taču vidējie iedzīvotāju izdevumi izklaides iespējām ir
ievērojami mazāki nekā Lietuvas un Latvijas reģionos. Alītas un Utenas reģioni ir mazāki platības un iedzīvotāju skaita dēļ,
taču izdevumi izklaides iespējām šajos reģionos ir salīdzinoši lieli. Šajos reģionos tāpat ir mazi darba algas un nomājamo
telpu izdevumi, kas tiem sniedz priekšrocības, salīdzinājumā ar lielajiem reģioniem. Utenas reģionā ir piemērota dabiskā
vide aktīvajām izklaides iespējām – šeit it daudz ezeru, upju, mežu, nokaļņu (ziemas sportam) un tml., uz reģionu atpūsties
ierodas Lietuvas un ārvalstu iedzīvotāji. Tas ir piemērots reģions, kurā var attīstīt sezonas izklaides iespēju uzņēmējdarbību.
Atlikušie Latgales, Minskas, Grodņas, Mogiļevas un Vitebskas reģioni, vadoties pēc iedzīvotāju skaita, iedzīvotāju pirktspēju
un sektora tirgus apmēra, vērtējumā ieņem zemākās vietas.

www.franchisehub.eu
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Reģionu reitingi izklaides iespēju sektorā

Zīmolu pētījuma rezultāti
Lietuva
Nosaukums

Forum Cinemas

Apollo boulingas

„Vichy“ vandens parkas

Kategorija

kinoteātris

boulings

akvaparks

Zīmola izcelsme

Zviedrija

Lietuva

Lietuva

Apakšnodaļu skaits Lietuvā

6

3

1

Franšīze

nē

nē

nē

Latvija

nav

nav

Forum Cinemas

Go Planet

Līvu Akvaparks

Kategorija

kinoteātris

izklaides centrs

akvaparks

Zīmola izcelsme

Zviedrija

Latvija

Latvija

Apakšnodaļu skaits Latvijā

1

1

1

Franšīze

nē

nē

nē

Lietuva

nav

nav

Atrašanās citu valstu tirgū

Latvija
Nosaukums

Atrašanās citu valstu tirgū

Baltkrievija
Nosaukums

Атом Интертеймент

Аквапарк „Лебяжий“

Алиса Стар

Kategorija

pasākumu organizēšana

akvaparks

fitnesa klubs

Baltkrievija

Baltkrievija

Baltkrievija

Apakšnodaļu skaits Baltkrievijā

1

1

8

Franšīze

nē

nē

nē

Atrašanās citu valstu tirgū

nav

nav

nav

Zīmola izcelsme
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3.4 APģĒRBI Un APAVI
Īss sektora pārskats Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā
Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas iedzīvotāji apģērbus un apavus pērk veikalos, tirgū un tirgus stila veikaliņos. Lielākajās
pilsētās un lielāku ienākumu grupā galvenais preču izplatīšanas kanāls ir lielajos tirdzniecības centros izveidotie veikali,
mazākās pilsētās un zemāku ienākumu grupā dominē tirgus un gadatirdziņi kā visbiežāk apmeklētākās apģērbu un apavu
pirkšanas vietas. Joprojām lēnām attīstās drēbju pārdošanas kanāli internetā.
Pēdējo 3-5 gadu laikā apģērbu un apavu sektorā ievērojami palielinājušās mazu cenu, zemas kvalitātes, jauniešu segmentam domāti ārvalstu zīmoli. 2012. gada septembrī savu pirmo veikalu atvēra Zviedrijas apģērbu mazumtirdzniecības tīkls
Hennes & Mauritz (H&M).
H&M tiek uzskatīts par vislielāko apģērbu mazumtirdzniecības konkurentu līderi tirgū. Šobrīd trijās Baltijas valstīs jau ir
atvērti 12 H&M veikali, to Baltijas valstīs aizņemtā tirdzniecības platība veido 41 % no tirgus līderu kopējās tirdzniecības
platības. Jauniešu drēbju segmenta spēcīgās konkurences dēļ tirgus līderi visvairāk uzmanību sāk pievērst grezniem un
biznesa apģērba drēbju segmentam, jo šeit ir maz potenciālo konkurentu un ir lielāka preču peļņa.
Lietuvā apģērbu un apavu mazumtirdzniecības sektors 2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, pieauga Viļņas un Kauņas
reģionos aptuveni 10-13 %, savukārt Utenas reģionā 33 %. Tajā pat laikā Paņevežas un Alītas reģionos sektora apgrozījums
samazinājās atbilstoši par 16 un 9 %. Latvijas reģionos sektora apgrozījums pieauga nedaudz, Rīgā tas sasniedza 222 milj.
EUR (0,5 reizes mazāk nekā Viļņas reģionā un gandrīz 2 reizes vairāk nekā Minskas pilsētas reģionā). Baltkrievijas reģionos
sektora apgrozījums norādītajā laikā vidēji pieauga par 25 %. Minskas pilsētas reģionā sektora apgrozījums bija no 4 līdz
12 reizēm lielāks nekā mazākajos valsts reģionos.
Apģērbu un apavu tirdzniecības sektora apgrozījums, milj. EUR

Avoti: Lietuvas statistikas departaments, Latvijas statistikas pārvalde, Baltkrievijas statistikas departaments

Reģionu vērtēšanas rezultāti
Rīgas, Viļņas, Kauņas un Minskas pilsētas reģioni, kuros dzīvo visvairāk iedzīvotāju un kur tiek radīts IKP, vadoties pēc
pievilcīgas uzņēmējdarbības attīstības apģērbu un apavu tirdzniecība sektorā, ieņem visaugstākās pozīcijas. Tie ir reģioni,
kuru centros noris visaktīvākā dzīve – uz valstu galvaspilsētām iepirkties ierodas iedzīvotāji no mazākām pilsētām un
ciematiņiem, kā arī ārvalstu tūristi. Šajās pilsētās ir atvērti vislielākie tirdzniecības centri, kuros ir ļoti daudz dažādu stilu
un zīmolu apģērbu un apavu – tie nedēļas nogalēs pievilina iedzīvotājus ierasties iepirkties un atpūsties pat no 50-100 km
attālām vietām.
Līdzīga pievilcīguma līmeņa apģērbu un apavu tirdzniecības uzņēmējdarbības attīstība novērojama arī Paņevežas un
Alītas reģionos Lietuvā, Latgales reģionos Latvijā, Minskas, Grodņas, Mogiļevas un Vitebskas reģionos Baltkrievijā. Šajos
reģionos izdevumi mājsaimniecības sektora precēm ir līdzīgi, uzņēmumu apkalpošanas izdevumi atšķiras tikai nedaudz.
Visnepievilcīgākais apģērbu un apavu tirdzniecības sektoram uzņēmējdarbības attīstības ziņā ir Utenas reģions.
www.franchisehub.eu
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Reģionu reitingi apģērbu un apavu tirdzniecības sektorā

Zīmolu pētījuma rezultāti
Lietuva
Nosaukums

Audimas

Deichmann

Apranga

sporta drēbes

apavi

drēbes

Lietuva

Vācija

Lietuva

Apakšnodaļu skaits Lietuvā

21

15

9

Franšīze

jā

nē

nē

Latvija

nav

Latvija

LAUMA lingerie

Euroskor

Sportland

apakšveļa

apavi

sporta drēbes un sporta preces

Latvija

Latvija

Lietuva

Apakšnodaļu skaits Latvijā

17

17

15

Franšīze

nē

nē

nē

Lietuva

nav

Lietuva

Мегатоп

BELWEST

Milavitsa

apavi

apavi

apakšveļa

Baltkrievija

Baltkrievija

Baltkrievija

Apakšnodaļu skaits Baltkrievijā

38

45

50

Franšīze

nē

jā

jā

nėra

nav

Lietuva, Latvija

Kategorija
Zīmola izcelsme

Atrašanās citu valstu tirgū

Latvija
Nosaukums
Kategorija
Zīmola izcelsme

Atrašanās citu valstu tirgū

Baltkrievija
Nosaukums
Kategorija
Zīmola izcelsme

Atrašanās citu valstu tirgū
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3.5 KosMĒTIKA
Īss sektora pārskats Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā
Kosmētikas izplatīšanas sektorā, tāpat kā daudzās citās patēriņa preču pārdošanas nozarēs, pēdējā laikā tiek novērotas
divas spilgtākās tendences: arvien vairāk nostiprinās elektronisko veikalu skaits un pieaug dabisko, ekoloģisko produktu
pieprasījums un lietošana. Interneta veikalos lietotāji galvenokārt iegādājas nevis vienu preci atsevišķi, bet visu produktu
līniju, kurus tie jau ir izmēģinājuši veikalos. Elektroniskos veikalus, kā vienu no alternatīvajiem izplatīšanas kanāliem, kas
ļauj iegūt daudz vairāk klientu, atbalsta ne tikai uzņēmumi, kas izplata dažādu zīmolu produkciju, bet arī vietējie kosmētikas
ražotāji.
Ar spēkā stājušos ekoloģisko produktu lietošanas modi, rodas arvien vairāk ražotāju, kas ražo dabisku kosmētiku – daži
no tiem aprobežojas tikai ar dažām kosmētikas līdzekļu līnijām, citi regulāri paplašina izvēles iespējas un piedāvā savu
produkciju starptautiskā mērogā. Pirms vairākiem gadiem bija diezgan populārs izklaides pakalpojums – apmācības, kā
pašam mājas apstākļos izveidot dabisku kosmētiku. Šī iemesla dēļ izveidojās arī veikali, kas piedāvā iegādāties izejvielas, lai
katrs interesents mājās varētu izgatavot savu kosmētiku.
Tiek novērots, ka kosmētikas pircēji arvien vairāk uzmanību pievērš produkcijas kvalitātei, tādēļ ļoti bieži iegādājas
kosmētiku un parfimērijas līdzekļus no oficiālajiem piegādātājiem. Tādas tendences novērojamas arī valsts mazākajās
pilsētās. Latvijas kosmētikas tirgus ir unikāls ar to, ka tajā dominē Latvijā izgatavota produkcija un Latvijā izveidoti zīmoli.
Lietuvā ir ļoti daudz ārvalstu zīmolu, kas tiek izplatīti, izmantojot dažādus preču izplatīšanas kanālus.
Lietuvas un Latvijas reģionos kosmētikas tirdzniecības sektora apgrozījums 2011. gadā vidēji pieauga par 7 %. Baltkrievijā
sektora apgrozījums visstraujāk pieauga Minskas pilsētas reģionā – 21 %, Grodņas reģionā – 11 %. Tanī pat laikā Minskas reģionā sektora apgrozījums samazinājies par 12 %, Mogiļevas – 5%. Vitebskas reģionā sektora apgrozījums stabili
saglabājies.
Kosmētikas tirdzniecības sektora apgrozījums, milj. EUR

Avoti: Lietuvas statistikas departaments, Latvijas statistikas pārvalde, Baltkrievijas statistikas departaments

Reģionu vērtēšanas rezultāti
Rīgas, Viļņas, Kauņas un Minskas pilsētas reģioni vislielākā iedzīvotāju skaita un atbilstoši lielākā tirgus dēļ ir vispievilcīgākie
kosmētikas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Tāpat kā apģērbu un apavu tirdzniecības sektorā, tās ir pilsētas, kas nosaka galveno modi, un piedāvā iepirkšanās centrus.
Visnepievilcīgākais analizējamā sektora uzņēmējdarbības attīstīšanas reģions ir Utenas reģions iedzīvotāju mazās pirktspējas
un mazā tirgus dēļ. Utenas reģiona iedzīvotāji, salīdzinot visus analizējamos reģionus, Lietuvā tērē vismazāk līdzekļu
personiskajām kopšanas precēm un pakalpojumu iegādei (aptuveni 2 reizes mazāk nekā Lietuvas galvaspilsētas iedzīvotāji
un 3 reizes mazāk nekā Latvijas galvaspilsētas iedzīvotāji). Vēl mazāku savu ienākumu daļu kosmētikas precēm tērē Baltkrievijas reģionu iedzīvotāji, lai arī šeit ir novērojami pievilcīgāki uzņēmējdarbības nosacījumi mazo izdevumu dēļ telpu
nomai un darbinieku darba algām.
www.franchisehub.eu
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Reģionu reitingi kosmētikas tirdzniecības sektorā

Zīmolu pētījuma rezultāti
Lietuva
Nosaukums

Drogas

Sarma by Douglas

KosMada

Kategorija

kosmētika

kosmētika

kosmētika

Zīmola izcelsme

Honkonga

Lietuva

Lietuva

Apakšnodaļu skaits Lietuvā

50

29

16

Franšīze

nē

nē

nē

Latvija

nėra

nėra

Drogas

Douglas

Dzintars

Kategorija

kosmētika

kosmētika

kosmētika

Zīmola izcelsme

Honkonga

Nīderlande

Latvija

Apakšnodaļu skaits Latvijā

81

24

19

Franšīze

nē

jā

nē

Lietuva

Lietuva

nav

Мила

Кравт

Мир косметики
„Белита-Витэкс“

Kategorija

kosmētika

kosmētika

kosmētika

Zīmola izcelsme

Baltkrievija

Baltkrievija

Baltkrievija

Apakšnodaļu skaits Baltkrievijā

111

17

59

Franšīze

nē

nē

nē

Atrašanās citu valstu tirgū

nav

nav

Latvija

Atrašanās citu valstu tirgū

Latvija
Nosaukums

Atrašanās citu valstu tirgū

Baltkrievija
Nosaukums
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3.6 PāRTIKAs PRodUKTI
Īss sektora pārskats Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā
Lietuvā un Latvijā darbojas daži galvenie pārtikas mazumtirdzniecības tīkli – MAXIMA (izcelsmes valsts Lietuva), IKI
(izcelsmes valsts Lietuva), RIMI (izcelsmes valsts Zviedrija), NORFA (izcelsmes valsts Lietuva). Šiem tīkliem attīstoties,
izmainās arī valstu iedzīvotāju iepirkšanās paradumi – iedzīvotāji iepērkas lielos tirdzniecības centros, kuri bez pārtikas
produktiem piedāvā plašu ikdienas patēriņa preču izvēli. Pēdējos gados savus veikalus Lietuvā un Latvijā ir atvēruši
daži jauni ārvalstu pārtikas tirdzniecības tīkli – PRISMA (izcelsmes valsts Somija), FRESH MARKET (izcelsmes valsts Baltkrievija). Baltkrievijas pārtikas produktu sektorā spēcīgas pozīcijas saglabā tādi valsts pārvaldē esoši subjekti kā
„БЕЛКООПСОЮЗ“.
Savu vietu tirgū atrod arī mazi specializētie veikali, kuros ir iespēja iegādāties gaļu vai pienu, konditorejas izstrādājumus,
dārzeņus un augļus, alkoholiskos dzērienus un uzkodas. Lietuvā ir vairāki ļoti iecienīti tējas un kafijas, šokolādes izstrādājumu
un vīna mazumtirdzniecības tīkli. Latvijā iedzīvotājiem patīk iepirkties specializētos alkoholisko dzērienu vai cita veida
veikalos, kuri piedāvā iegādāties vietējo ražotāju produkciju. Arvien populārāka kļūst pārtikas produktu iegāde vietējo
lauksaimnieku tirdziņos, kur ir iespējams nopirkt svaigi pagatavotu produkciju. Vairāki veikalu tīkli lietotajiem piedāvā
iegādāties ekskluzīvus ekoloģiskos un dabiskos pārtikas produktus.
Lietuvā un Latvijā pēdējo 3 gadu laikā strauji pieaug smalko pārtikas produktu, preses tirdzniecības kiosku un mazo veikalu skaits, pateicoties lielajām investīcijām, kuras Baltijas valstī veic Norvēģijas kapitāla uzņēmuma zīmols NARVESEN.
Vēl viens jaunums – pārtikas preču pārdošana internetā. Lai arī šādā veidā iepērkas tikai maza lietotāju daļa, ir cerības, ka
nākotnē šī pārdošanas kanāla popularitāte pieaugs.
Analizējamajos Lietuvas reģionos pārtikas produktu tirdzniecības sektora apgrozījums 2011. gadā, salīdzinot ar 2010.
gadu, pieauga vidēji par 6 %, Latvijas reģionos nedaudz vairāk par 5 %. Baltkrievijā visstraujāk sektora apgrozījums
pieauga Mogiļevas un Vitebskas reģionos (15 %), Minskas pilsētas reģionā (gandrīz 10 %). Grodņas un Minskas reģionos
apgrozījums pieauga līdzīgi kā Lietuvas un Latvijas reģionos – atbilstoši 6 % un 7 %.

Pārtikas produktu tirdzniecības sektora apgrozījums, milj. EUR

Avoti: Lietuvas statistikas departaments, Latvijas statistikas pārvalde, Baltkrievijas statistikas departaments

Reģionu vērtēšanas rezultāti
Pievilcīgākie reģioni pārtikas produktu tirdzniecības attīstībai ir analizējamo valstu galvaspilsētu reģioni – Minskas, Viļņas
un Rīgas. Šajos reģionos dzīvo iedzīvotāji, kuri saņem vislielākos ienākumus Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas tirgū.
Šajos reģionos reģistrētajiem uzņēmumiem ir vairākas reizes lielāks apgrozījums nekā uzņēmumiem, kuri darbojas citos analizējamajos reģionos. Tas varbūt tādēļ, ka lielo tirdzniecības tīklu veikalu apgrozījuma daļa tiek iekļauta šo tīklu
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centrālajās finanšu atskaitēs, savukārt centrālie tīklu biroji ir izveidoti valstu galvaspilsētās. Šī iemesla dēļ reģionu dati par
pārtikas produktu tirdzniecību nespecializētajos veikalos var būt neprecīzi.
Reitinga apakšdaļā atrodas Utenas reģions Lietuvā, Latgales reģions Latvijā un Grodņas reģions Baltkrievijā. Šajos reģionos
ir mazs tirgus un neliels iedzīvotāju blīvums, lietotāji pārtikas produktiem tērē vismazāk līdzekļu, tādēļ šajos reģionos
izdevīgāk ir attīstīt mazu vai pārvietojamu veikaliņu uzņēmējdarbību.
Reģionu reitingi pārtikas produktu tirdzniecības sektorā

Zīmolu pētījuma rezultāti
Lietuva
Nosaukums

IKI

MAXIMA

Vynoteka

pārtikas preču veikals

pārtikas preču veikals
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Lietuva

Lietuva
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3.7 PRECEs MāJAI Un InTERJERA PIEdERUMI
Īss sektora pārskats Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā
Kad pēc krīzes sāka uzlaboties ekonomika un patēriņš, pieaugusi arī lietotāju vēlme veikt remontus un atjaunot mājas interjeru. Popularitāti mājas interjerā saglabā eklektisks stils un minimālisms. Interjera risinājumos ir svarīgas detaļas, kas rada
mājīgumu, moderni un stilīgi aksesuāri. Daudz uzmanības tiek pievērsts faktūrām un rakstiem. Sadārdzinoties elektrībai
un kļūstot populārai dabas resursu aizsardzības modei, attīstās enerģijas taupošo, dabas nepiesārņojošo elektroierīču
nepieciešamība.
Preces mājai un interjera piederumi
Sadzīves, kompjūtertehnikas, preču mājai un interjera piederumu segmentā Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā dominē lielāki
vietējie tirdzniecības tīkli. Strauji pieaug kompjūtertehnikas, mājas sadzīves tehnikas un mazo elektronikas preču iegāde
internetā.
2013. gada otrā pusē Viļņā starptautiskais mēbeļu un interjera detaļu mazumtirdzniecības tīkls IKEA atvēra veikalu, kura
platība ir 26500 m2. Tas ir pirmais Baltijas valstu reģionā, līdz veikala atvēršanai noritēja sagatavošanās darbi vairāk nekā 2
gadu garumā. IKEA atvēršanu iespējams nosaukt kā lielākās izmaiņas preču mājai un interjera piederumu sektorā, jo līdz
tam tirgū dominēja vietējie mēbeļu izgatavotāji, kam pieder atsevišķi veikali, vai veikaliņi, kas iedāvā minimālus interjera
risinājumus.
Mājsaimniecības preču sektora apgrozījums analizējamajos reģionos Lietuvā 2011.gadā., salīdzinot ar 2010. gadu, pieauga
vidēji 20 %, Latvijā – 9 %, Baltkrievijā – 28 %. Visos 12 pētāmajos reģionos mājsaimniecības preču sektors visstraujāk
attīstījies Kauņas, Minskas pilsētas un Grodņas reģionos. Sektora apgrozījums šajos reģionos 2011. gadā atbilstoši veidoja
0,4 milj. EUR, 0,7 milj. EUR un 0,15 milj. EUR ienākumus, apgrozījuma pieaugums – 66 %, 38 % un 35 %.
Preču mājai un interjera piederumu sektora apgrozījums, milj. EUR

Avoti: Lietuvas statistikas departaments, Latvijas statistikas pārvalde, Baltkrievijas statistikas departaments
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Reģionu vērtēšanas rezultāti
Pētāmo valstu galvaspilsētu – Rīgas, Viļņas un Minskas – reģionos raksturīgs visattīstītākais preču mājai un interjera
piederumu tirdzniecības sektors. Šajos reģionos preču mājai un interjera piederumu tirdzniecības sektora apgrozījums ir
vislielākais. Izteikta šī sektora tirdzniecības koncentrācija lielākajos valstu reģionos var apliecināt to, ka mazāku reģionu
iedzīvotāji mājsaimniecības piederumus dodas iegādāties uz galvaspilsētu.
Ir novērots, ka vislielākie izdevumi mājsaimniecības ilgstošas lietošanas preču iegādei tiek tērēti Rīgas, Viļņas un Kauņas
reģionos. Šajos reģionos dzīvo iedzīvotāji, kuri saņem vislielākos ienākumus un kuri ir pirktspējīgi iegādāties dārgus
mājsaimniecības piederumus.
Salīdzinot ar citām pētāmajām valstīm, Baltkrievijā preču mājai un interjera piederumu tirdzniecības sektora segmentācija
ir vislielākā. Baltkrievijas reģionos uzņēmumu skaits, atbilstoši uz 10000 iedzīvotājiem, ir aptuveni 3 reizes lielāks nekās
Lietuvas vai Latvijas reģionos.
Reģionu reitingi preču mājai un interjera piederumu tirdzniecības sektorā

Zīmolu pētījuma rezultāti
Lietuva
Nosaukums

celtniecības materiāli

TOPO CENTRAS
sadzīves tehnika un
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3.8 UzŅĒMUMU KonsULTĒšAnAs PAKALPoJUMI
Īss sektora pārskats Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā
Vieni no lielākajiem konsultēšanas pakalpojumu segmentiem pētāmajās valstīs ir juridiskās, uzskaites, grāmatvedības un
audita uzņēmumu konsultēšanas pakalpojumi. Juridisko pakalpojumu segmentā dominē atsevišķi uzņēmumi, taču tajā ir
ļoti daudz kopēju zīmolu, kuri darbojas visās trīs valstīs.
Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā darbojas tā sauktā lielā četrinieka audita un uzņēmumu vadības konsultēšanas kompānijas:
KPMG, Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers. Neliela analizējamo valstu tirgus dēļ šīs kompānijas Lietuvu,
Latviju un Baltkrieviju apkalpo no centrālajiem birojiem, kas izveidoti Viļņā, Rīgā un Minskā, savukārt citās pilsētās šiem
uzņēmumiem savu pārstāvniecību nav. Latvijā ir novērojama lielāka uzņēmumu tendence grāmatvedības un uzskaites
pārvaldi atdot ārējo kompāniju pārziņā, šī iemesla dēļ šis segments ir salīdzinoši liels. Lietuvā šajā segmentā dominē ļoti
mazi uzņēmumi un pašnodarbinātie konsultanti.
Lielākais šī sektora pieaugums 2011. gadā bija Minskas reģionā – šeit sektora apgrozījums palielinājās par 83 % un veidoja 32 milj. EUR, taču neņemot vērā dinamisko pieaugumu, apgrozījums bija aptuveni 1,6 reizes mazāks nekā valsts
galvaspilsētā un 12 reizes mazāks nekā Lietuvas un Latvijas lielajos reģionos. Minskas pilsētas reģionā sektora apgrozījums
veidoja 55 milj. EUR un pieauga aptuveni 11 % gadā. Viļņā un Rīgā sektora apgrozījums attiecīgi palielinājās par 20 % un
8 %. Analizējamajos Lietuvas reģionos konsultēšanas pakalpojumu uzņēmumu apgrozījums visvairāk palielinājās Utenas
un Kauņas reģionos – 37 % un 27 %. Latgales reģionā Latvijā un atlikušajos Baltkrievijas reģionos sektora apgrozījums
2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, samazinājās.
Uzņēmumu konsultēšanas pakalpojumu sektora apgrozījums, milj. EUR

Avoti: Lietuvas statistikas departaments, Latvijas statistikas pārvalde, Baltkrievijas statistikas departaments

www.franchisehub.eu

Izpētes ziņojums par franšīzes pievilcīgumu Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas pierobežu reģionos

47

Reģionu vērtēšanas rezultāti
Uzņēmumu konsultēšanas pakalpojumu sektorā, atšķirībā no visiem citiem pētāmajiem sektoriem, pirmo vietu ieņem
Viļņas un Rīgas reģioni, šo reģionu rezultāti ievērojami atšķiras no Baltkrievijas galvaspilsētas – Minskas pilsētas reģiona.
Rīgas reģiona sektora apgrozījums no 2010 līdz 2011. gadam pieaudzis par 37 %, Viļņas reģionā – 20 %, Minskas pilsētas
reģionā – 11 %. Gan Viļņas, gan Rīgas uzņēmumu konsultēšanas pakalpojumu sektora apgrozījums bija vairāk nekā 7
reizes lielāks par apgrozījumu Minskas pilsētas reģionā.
Kauņas un Minskas pilsētas reģioni, vadoties pēc uzņēmumu konsultēšanas pakalpojumu pievilcības, ierindojas uzreiz pēc
Viļņas un Rīgas reģioniem. Paņevežas, Alītas un Utenas reģioni, vadoties pēc mazo un vidējo uzņēmumu skaita, vidējiem
uzņēmumu ienākumiem, IKP, konsultēšanas uzņēmumu skaits uz 10000 iedzīvotājiem ir līdzīgs. Atlikušajos reģionos (Latgales reģions Latvijā un mazāki Baltkrievijas reģioni) uzņēmumu konsultēšanas pakalpojumu sektors ir vismazākais, klientu
mērķa segments (mazo un vidējo uzņēmumu), salīdzinot ar galvenajiem Latvijas un Lietuvas reģioniem, ir neliels. Mazo un
vidējo uzņēmumu ienākumi ir vismazākie.
Reģionu reitingi uzņēmumu konsultēšanas pakalpojumu sektorā

Zīmolu pētījuma rezultāti
Lietuva
Nosaukums

BIURO
pagaidu iekārtošana darbā un
personālo atlase

Ernst & Young Baltic
uzņēmējdarbības
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PricewaterhouseCoopers
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Austrālija

3.9 UzŅĒMUMU APKALPošAnAs PAKALPoJUMI
Īss sektora pārskats Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā
Šī sektora populārākie uzņēmumu apkalpošanas pakalpojumu veidi: telpu uzkopšana, biroja administrēšanas pakalpojumi, telpu apsargāšanas un vispārējie biroja uzraudzības pakalpojumi. Lielāko pētāmā sektora apgrozījumu Lietuvā un
Latvijā veido telpu apsardzes pakalpojumi, taču Baltkrievijā šo segmentu pilnībā kontrolē valsts. Uzkopšanas un biroju
administrēšanas pakalpojumi ir otrais lielākais segments šai sektorā.
Lietuvas uzņēmumu apkalpošanas pakalpojuma sektorā, salīdzinot ar Latviju, ir diezgan daudz uzņēmumu, kuriem ir savi
vairāki apakšuzņēmumi un kuri darbojas šādās nozarēs kā: uzņēmumu administrēšana, telpu uzkopšanas uzņēmējdarbība,
telpu apsargāšanas uzņēmējdarbība, kurjeru pakalpojumi. Latvijā tāpat darbojas tīkla veida telpu apsargāšanas un sūtījumu
piegādāšanas uzņēmumi. Taču biroja uzraudzības un uzkopšanas segmentos nav uzņēmumu, kuriem pieder lielāks
apakšnodaļu skaits un plaši zināmi zīmoli. Baltkrievijā lielāko uzņēmumiem vajadzīgo apkalpošanas pakalpojumu daļu
sniedz valsts pārvaldāmi uzņēmumi, tādēļ šis sektors nav diezgan izplatīts.
Lietuvā analizējamais uzņēmumu apkalpošanas pakalpojumu sektors 2011. gadā vidēji pieauga par 3 % gadā, visstraujāk
tas attīstījies Paņevežas reģionā, kur sektora apgrozījums pieauga par 11 % un sasniedza 10 milj. EUR. Rīgas reģionā
sektora apgrozījums pieauga par 5 %, Latgales reģionā saglabājies gandrīz nemainīgs. Analizējamo Baltkrievijas reģionu
uzņēmumu apkalpošanas pakalpojuma sektors visstraujāk attīstījies Minskas pilsētas reģionā. Šeit sektora apgrozījuma
izmaiņas 2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, sasniedza 15 %, sektora apgrozījums veidoja 491 milj. EUR. Citos pētāmajos
Baltkrievijas reģionos apgrozījums pieauga vidēji pa 4 %.
Uzņēmumu apkalpošanas pakalpojumu sektora apgrozījums, milj. EUR

Avoti: Lietuvas statistikas departaments, Latvijas statistikas pārvalde, Baltkrievijas statistikas departaments
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Reģionu vērtēšanas rezultāti
Uzņēmumu apkalpošanas pakalpojuma segmentā attīstībai vispievilcīgākie ir lielie Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas
reģioni. Lietuvā iedzīvotāju skaita ziņā lielākajā Kauņas reģionā mazo un vidējo uzņēmumu apgrozījums ir aptuveni 2
reizes mazāks nekā valsts galvaspilsētā. Latgales reģionā mazo un vidējo uzņēmumu apgrozījums, salīdzinot ar valsts
galvaspilsētu, ir mazāks vairāk nekā 10 reizes, jo Latvijā uzņēmējdarbības lielākā daļa ir koncentrēta Rīgas reģionā.
Atlikušie Lietuvas un Baltkrievijas reģioni (Alītas un Utena, Minskas, Grodņas, Mogiļevas un Vitebskas) attīstības ziņā šajā
sektorā ir vēl nepievilcīgāki. Šajos reģionos ir salīdzinoši neliels uzņēmumu skaits, to apgrozījums atšķiras no vairākām
līdz vairākām desmitu reizēm, salīdzinot ar galvenajiem un lielajiem valstu reģioniem, savukārt uzņēmumu uzturēšanas
izdevumi (darba alga un telpu noma) nav ievērojami mazāki. Visnepievilcīgākais attīstības ziņā uzņēmumu apkalpošanas
pakalpojuma sektoram ir Baltkrievijas Mogiļevas reģions.
Reģionu reitingi uzņēmumu apkalpošanas pakalpojumu sektorā
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NODERĪGAS NORĀDES

LIETUVA
Lietuvas Republikas Saeima
Lietuvas banka
Lauksaimniecības ministrija
Finanšu ministrija
Ārlietu ministrija
Lietuvas statistikas departaments
Nekustamā īpašuma un Juridisko personu reģistri
Valsts ieņēmumu dienests
Investē Lietuvā
Informācija par reģioniem

www.lrs.lt
www.lb.lt
www.ukmin.lt
www.finmin.lt
www.urm.lt
www.stat.gov.lt
www.registrucentras.lt
www.vmi.lt
www.investlithuania.com/
regionai.stat.gov.lt

LATVIJA
Latvijas Republikas Saeima
Latvijas banka
Lauksaimniecības ministrija
Finanšu ministrija
Ārlietu ministrija
Latvijas statistikas pārvalde
Uzņēmumu reģistrs
Valsts ieņēmumu dienests
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Informācija par reģioniem

www.saeima.lv
www.bank.lv
www.em.gov.lv
www.fm.gov.lv
www.am.gov.lv
www.csb.gov.lv
www.ur.gov.lv
www.vid.gov.lv
www.liaa.gov.lv
www.latreg.lv

BALTKRIEVIJA
Baltkrievijas Republikas Saeima
Baltkrievijas bankas
Lauksaimniecības ministrija
Finanšu ministrija
Ārlietu ministrija
Baltkrievijas statistikas birojs
Juridisko personu reģistrs
Valsts ieņēmumu dienests
Baltkrievijas nacionālā investīciju un privatizēšanas
aģentūra
Informācija par reģioniem

www.house.gov.by
www.nbrb.by
www.economy.gov.by
www.minfin.gov.by
www.mfa.gov.by
belstat.gov.by
egr.gov.by
nalog.by

Pētījuma atskaiti var atrast interneta vietnē

www.franchisehub.eu

www.investinbelarus.by
www.belarus.by

51

www.franchisehub.eu

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionų patrauklumo franšizavimui tyrimo ataskaita

53

Par Lietuvas uzņēmējdarbības darba devēju konfederāciju
Lietuvas uzņēmējdarbības darba devēju konfederācija (LUDK) ir nevalstiska bezpeļņas organizācija. LUDK tika dibināta
1999. gada 24. aprīlī, kad apvienojās divas lielas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) pārstāvniecību konfederācijas – Lietuvas uzņēmēju darba devēju konfederācija un Nacionālā uzņēmēju konfederācija.
Šobrīd LUDK apvieno vairāk nekā 1800 uzņēmumus, reģionālās un nozaru uzņēmumu asociācijas. Tā ir lielākā organizācija
Lietuvā, kura pārstāv mazos un vidējos uzņēmumus. LUDK biedri ir dažāda lieluma uzņēmumi: sākot no individuālajiem
uzņēmumiem, kuros strādā 1–2 darbinieki, un beidzot ar koncerniem, kuros strādā aptuveni 3 000 darbinieki. Konfederācija
apvieno dažādu uzņēmējdarbības veidu uzņēmumus, kā arī ārvalsts kapitāla un valsts uzņēmumus un sabiedriskās iestādes.
Galvenais konfederācijas uzdevums – uzņēmējdarbības attīstīšanas nolūkiem valstī mēģināt radīt izdevīgu ekonomisko, juridisko, sociālo un etnisko apkārtējo vidi. LUDK ar savu rīcību cenšas izveidot demokrātisku un uzņēmējdarbības attīstībai
izdevīgu apkārtējo vidi valstī, kura veicinātu jaunu darba vietu rašanos, iniciatīvu un radošuma īstenošanu uzņēmējdarbībā,
investīcijas Lietuvas saimniecības nozarēs un garantēt šo investīciju drošību. LUDK pārstāv savu biedru intereses valsts
institūcijās, organizē apmācības, uztur sakarus ar Lietuvas Republikas vēstniecībām ārvalstīs un organizācijām, kas sniedz
atbalstu MVU.

Par Baltkrievijas republikānisko uzņēmējdarbības konfederāciju
Baltkrievijas republikāniskā uzņēmējdarbības konfederācija (BRUK) ir lielākā uzņēmējdarbības konfederācija Baltkrievijā.
BRUK tika dibināta 2007. gadā. BRUK galvenie dibinātāji – Minskas uzņēmēju un darba devēju asociācija, reģionālās
Brestas, Vitebskas, Grodņas un Mogiļevas uzņēmējdarbības asociācijas un Republikāniskā arodbiedrība.
Kopš savas darbības sākuma BRUK ir lielākā uzņēmējdarbības asociācijas Baltkrievijā. Šobrīd BRUK apvieno pavisam
kopā 143 organizācijas valstī – 92 dažāda apmēra uzņēmumus, 28 reģionālās uzņēmējdarbības un rūpniecības asociācijas,
kā arī vairākas zinātniskās iestādes, investīciju fondus un citas organizācijas.
Galvenais konfederācijas mērķis – uzlabot mazo, vidējo un lielo uzņēmumu uzņēmējdarbības vidi Baltkrievijā, veicināt
pilsoņu aktivitāti uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstībā. BRUK sniedz konsultācijas juridiskos un ar uzņēmējdarbības
administrēšanu saistītos jautājumos, īsteno apmācību pakalpojumus Baltkrievijas uzņēmumiem un organizācijām.

Par Latvijas universitāti
Latvijas Universitāte – viena no vecākajām un lielākajām zinātnes, profesionālās sagatavotības un zinātnisko pētījumu
institūcijām Latvijā un visā Baltijas valstu reģionā. Latvijas Universitāte tika dibināta 1919. gadā un šobrīd darbojas valsts
galvaspilsētā Rīgā.
Šobrīd universitātē studē vairāk nekā 15000 studentu. Universitāti veido 13 dažādas fakultātes: bioloģijas, ķīmijas, fizikas
un matemātikas, ekonomikas, pedagoģijas un psiholoģijas, ģeogrāfijas un ģeoloģijas, vēstures un filozofijas, juridisko
zinātņu, medicīnas, filozofijas, filoloģijas un mākslas, sociālo zinātņu, teoloģijas. Studenti var izvēlēties vairāk nekā 130
valsts akreditētas akadēmiskās un profesionālās studiju programmas.
Latvijas Universitātes misija – veicināt Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi. Radošā veidā savstarpēji integrējot dažādas
zinātņu nozares, censties nodrošināt Eiropas standartiem atbilstošu augstāko izglītību, veicināt starptautisko sadarbību un
lolot latviešu valodu un kultūru.
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Atskaite ir sagatavota projekta „Frančaizinga sadarbības tīkla radīšana Latvijas–Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu reģionā” (F.A.R. Network) ietvaros,
ko finansē Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros. Projektu
īsteno Lietuvas Uzņēmējdarbības darba devēju konfederācija kopā ar sadarbības partneriem Latvijas Universitāti un Baltkrievijas Republikānisko
uzņēmējdarbības konfederāciju. Projekta mērķis ir radīt priekšnoteikumus lielākai ieinteresētībai frančaizingā kā biznesa modelī, kā arī darbojošos
uzņēmumu sadarbības tīkla izveide, kas darbotos franšīzu attīstīšanā, tai pašā laikā arī veicinot ātrāku ekonomisko izaugsmi reģionā.
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis
ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo
labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.
Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un
Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija.
Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.
Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā
paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot
kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un
cilvēkiem aiz ES robežām.
Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Lietuvas uzņēmējdarbības darba devēju konfederācija, un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu
Eiropas Savienības uzskatus.

Izpētes ziņojums par franšīzes pievilcīgumu Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas pierobežu reģionos
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