
Iš viso respondentų:  43

Atsakymų kalba netaisyta

1. Kokį verslo subjektą atstovaujate?

Atstovauju įmonę (uždarąją akcinę bendrovę, akcinę bendrovę, viešąją įstaigą, mažąją bendriją, individualią 

įmonę, žemės ūkio bendrovę ir kt.) 31 75,6%

Užsiimu individualia veikla pagal patentą, verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą 5 12,2%
Kita 5 12,2%

Iš viso: 41 100,0%

2. Kaip manote, ar Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra skiriama pakankamai dėmesio verslumo skatinimui?

Taip, pakankamai 1 2,4%

Pakankamai, bet galėtų labiau atsižvelgti į verslo poreikius 13 31,0%

Ne, skiriama mažai dėmesio 12 28,6%

Visiškai neskatinamas verslumas 11 26,2%

Neturiu nuomonės 5 11,9%

Iš viso: 42 100,0%

3. Ar žinote apie Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos teikiamą finansinę paramą iš Smulkaus ir 

vidutinio verslo paramos programos?

Taip, naudojausi šia parama 9 20,9%

Taip, bet neteko pasinaudoti 18 41,9%

Ne, nieko apie tai nežinau 16 37,2%

Iš viso: 43 100,0%

Dalinis kredito palūkanų dengimas 3 7,9%

Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas 7 18,4%

Išlaidų rengiant verslo planus kompensavimas 2 5,3%

Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas 2 5,3%

Reklaminių lankstinukų leidimo ir reklamos priemonių išlaidų dalinis kompensavimas 9 23,7%

Verslininkų konsultavimo (mokymo) išlaidų kompensavimas 1 2,6%

Interneto svetainių kūrimo išlaidų kompensavimas 6 15,8%

Kita 8 21,1%

Iš viso: 38 100,0%

Labai patenkintas 1 2,9%

Patenkintas 11 32,4%

Nepatenkintas 1 2,9%

Labai nepatenkintas 0 0,0%

Neturiu nuomonės 21 61,8%

Iš viso: 34 100,0%

"Verslui teikiamų paslaugų kokybės ir verslo skatinimo priemonių naudos verslininkams tyrimas"

Rezultatų santrauka

4. Kokiomis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos teikiamos finansinės paramos iš Smulkaus ir vidutinio verslo 

paramos programos formomis pasinaudojote? Pažymėkite visas sritis, kuriomis gavote konsultacijas ir pagalbą

5. Jeigu tenka (teko) naudotis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos teikiama finansine parama, ar esate (buvote) 

patenkinti finansinės paramos suteikimo procesu?

6. Kas Jums sukėlė nepasitenkinimo ar nepatogumų, prašant ir (arba) gaunant finansinę paramą iš Smulkaus ir vidutinio 

verslo paramos programos? Prašome nurodyti Jūsų nepasitenkinimo priežastis: kuo, kodėl esate (buvote) nepatenkintas



Neužteko finansinės paramos lėšų 0 0,0%

Mano atstovaujamas verslo subjektas neatitiko keliamų reikalavimų 8 20,0%

Nesuprantu (nežinau), kaip tos finansinės paramos paprašyti (kokius dokumentus pildyti, kur pateikti ir pan.)
6 15,0%

Netikiu, kad galėčiau gauti tokią finansinę paramą 7 17,5%

Skiriama finansinė parama yra (buvo) per maža ir neatitiko mano poreikių 6 15,0%

Finansinės paramos prašymo ir gavimo procedūra yra sudėtinga 3 7,5%

Kita 4 10,0%

Neturiu nuomonės 6 15,0%

Iš viso: 40 100,0%

8. Kokias kitas verslo finansavimo priemones žinote ir (arba) naudojatės?

Darbo biržos priemonė „Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas“ - Teko girdėti 23 67,6%

Darbo biržos priemonė „Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas“ - Teko naudotis 11 32,4%

Darbo biržos priemonė „Savarankiško užimtumo rėmimas“ (subsidija skiriama asmenims, kurie pirmą kartą 

steigia darbo vietas sau jų įsteigtoje labai mažoje įmonėje) - Teko girdėti 19 82,6%

Darbo biržos priemonė „Savarankiško užimtumo rėmimas“ (subsidija skiriama asmenims, kurie pirmą kartą 

steigia darbo vietas sau jų įsteigtoje labai mažoje įmonėje) - Teko naudotis 4 17,4%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) priemonė „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020“ (paskolos 

iki 25.000 eurų) - Teko girdėti 9 90,0%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) priemonė „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020“ (paskolos 

iki 25.000 eurų) - Teko naudotis
1 10,0%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) priemonė „Atviras kreditų fondas 2“ (paskolos iki 600.000 eurų) 

- Teko girdėti 3 75,0%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) priemonė „Atviras kreditų fondas 2“ (paskolos iki 600.000 eurų) 

- Teko naudotis 1 25,0%

Kiti atsakymai:

    Paramą gavau

    neprireikė

    Programa nera pritaikyta padeti verslui provincijoje,reiketu ja nenuleisti is "kabinetu" o daug labiau isiklausyti i verslo atstovu 

pastebejimus.

1) Kadangi trūksta informacijos, tai nežinia, kada, ko ir kaip galima prašyti.

2) Neprašiau

3) Viskas buvo ir yra aišku

4) nesinaudojau, nes nezinojau.

5) nieko neprasiau ir negavau

6) Nepasitenkinimo nebuvo

7) nesinaudojau, neturiu nuomones

8) Niekas nesukėlė, kadangi manau, kad prašyti yra kur kas sudėtingiau jei pats neesi nieko davęs.....

9) Pacios priemones yra per smulkios.Dazniausiai jomis naudojames tik delto,kad nera tinkamu pagalbos priemoniu.Tokia 

Programa yra ar ne nedidelis skirtumas,ji labai padetu jei butu zymiai "stipresne".

Dar kompensuojant tam tikras reklamos gamybos islaidas,savivaldybes tarybos nariai gali lemti kompensacijos dydzius,vienoms 

imonems daugiau kitoms maziau.Reiktu zymiai daugiau priemoniu svv programoje ir jos turetu buti daug artimesnes 

verslui,galbut pagal kitu savivaldybiu geraja praktika.Dabar dauguma svv programos daliu verslas nesinaudoja isvis,reikia 

pripazinti kad svv programa beveik neveikia.

10) Blogas požiuris į versla.

7. Jeigu žinote apie Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos teikiamą finansinę paramą iš Smulkaus ir vidutinio verslo 

paramos programos, bet neteko ja pasinaudoti, tai kodėl?



UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas“ - Teko girdėti

7 77,8%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas“ - Teko naudotis

2 22,2%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)  teikiamos paskolų garantijos - Teko girdėti 6 75,0%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)  teikiamos paskolų garantijos - Teko naudotis 2 25,0%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)  priemonė „Parama darbui“ (kompensuojama 23,3 proc. 

darbuotojų atlyginimų iki 2 metų) - Teko girdėti 4 100,0%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)  priemonė „Parama darbui“ (kompensuojama 23,3 proc. 

darbuotojų atlyginimų iki 2 metų) - Teko naudotis 0 0,0%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)  priemonė „Kompetencijų vaučeris“ (skiriama iki 4500 Eur 

įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti) - Teko girdėti 5 71,4%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)  priemonė „Kompetencijų vaučeris“ (skiriama iki 4500 Eur 

įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti) - Teko naudotis 2 28,6%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)  priemonė „Konsultacijų kompensavimas“ (kompensuojamos 

eksporto, verslo pradžios bei plėtros, efektyvesnio išteklių naudojimo konsultacijų išlaidos) - Teko girdėti 3 100,0%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)  priemonė „Konsultacijų kompensavimas“ (kompensuojamos 

eksporto, verslo pradžios bei plėtros, efektyvesnio išteklių naudojimo konsultacijų išlaidos) - Teko naudotis 0 0,0%

9. Kurios verslo finansavimo priemonės Jūsų verslui būtų pačios naudingiausios?

Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas 11

Išlaidų rengiant verslo planus kompensavimas 8

Subsidija verslo idėjai, investicijų projektui įgyvendinti 14

Įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas, kai įmonėje sukuriamos naujos darbo vietos 23

Dalinis kredito palūkanų dengimas 9

Beprocentinių paskolų išdavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 18

Detaliųjų planų rengimo išlaidų padengimas 5

Projektavimo darbų (projektinės dokumentacijos parengimo) išlaidų kompensavimas 5

Prekės ženklo, unikalaus dizaino, išradimo kūrimo ir patentavimo išlaidų kompensavimas 5

Interneto svetainių, el. parduotuvių kūrimo išlaidų kompensavimas 10

Reklaminės medžiagos (lankstinukų, vizitinių kortelių ir kitų reklamos priemonių) leidybos/gamybos išlaidų 

kompensavimas 11

Dalyvavimo Lietuvos parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas 4

Dalyvavimo užsienio parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas 3

Verslininkų konsultavimo ir mokymo išlaidų kompensavimas 9

Darbo užmokesčio išlaidų kompensavimas 19

Kita 2

Darbuotojų vykimo (pavežėjimo) į darbovietę/iš darbovietės išlaidų kompensavimas 12

Kiti atsakymai:

    Supaprastintas statybos leidimu isdavimas pav. per 10d.

    Labiausiai reikalingas darbuotoju atvykimo i darba is kaimu realus ir pamatuotas finansavimas

10. Ar žinote apie Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre verslui teikiamas paslaugas?

Žinau ir naudojausi šiomis paslaugomis 15 36,6%

Žinau, bet neteko jomis pasinaudoti 16 39,0%

Ne, nieko apie tai nežinau 10 24,4%

Iš viso: 41 100,0%



11. Kokiomis Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre teikiamos paslaugomis pasinaudojote? 

Pažymėkite visas sritis, kuriomis naudojotės

Įmonės steigimo ir dokumentų sutvarkymo klausimai 8 20,0%

Finansinės paramos klausimai 4 10,0%

Mokesčių klausimai 0 0,0%

Buhalterinės apskaitos klausimai 0 0,0%

Verslo informacijos teikimas 3 7,5%

Verslo plano rengimo klausimai 2 5,0%

Rinkodaros (marketingo) klausimai 0 0,0%

Finansų analizės klausimai 0 0,0%

Kapitalo didinimo/mažinimo klausimai 1 2,5%

Įstatų keitimo,  įmonės pertvarkymo, reorganizavimo klausimai 9 22,5%

Biuro paslaugos (internetas, teksto rinkimas ir spausdinimas, kopijavimas, skenavimas, laminavimas, įrišimas, 

pjaustymas, duomenų įrašymas ir pan.) 1 2,5%

Informacijos sklaidos renginiai (seminarai, mokymai ir kiti informaciniai renginiai) 8 20,0%

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro organizuotos parodos-pardavimai 0 0,0%

Kita 4 10,0%

Iš viso: 40 100,0%

Kiti atsakymai:

    jokios informacijos ,bendravimo irt.t.tik pavadinimas

    nesinaudojau

    nesinaudojau

    Reikia vadovo,kuris galetu laisvai dirbti.

12. Kada paskutinį kartą naudojotės Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro paslaugomis?

ne anksčiau, kaip prieš 6 mėnesius 3 12,0%

ne anksčiau, kaip prieš 1 metus 5 20,0%

ne anksčiau, kaip prieš 2 metus 3 12,0%

anksčiau, kaip prieš 2 metus 6 24,0%

neprisimenu 8 32,0%

Iš viso: 25 100,0%

Labai patenkintas 2 6,3%

Patenkintas 23 71,9%

Nepatenkintas 0 0,0%

Labai nepatenkintas 1 3,1%

Neturiu nuomonės 6 18,8%

Iš viso: 32 100,0%

15. Jeigu žinote apie Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre teikiamas paslaugas, bet niekada 

neteko jomis pasinaudoti, tai kodėl?

1) sunku suvokti kuo aplamai užsiima ši įstaiga .Liūdna. Labai. Net nepagalvojau ,kad ir ten galima kreiptis.

2) nesinaudojau

3) nesukėlė nepasitenkinimo

4) nesinaudojau

5) neturiu nuomonės nes nesinaudoju. Tačiau manau, kad Paežerių dvaras ir turizmo centras galėtų būti viena įstaiga.

6) Reikia kompetencijos ir etatu.Kas paslaugas teikia ir organizuoja dabar?Vadybininkai dirba,bet dar reikia organizuoti 

darbus,tam butinas vadovas.Ne pasiteisinimai o vadovas.

13. Jeigu tenka (teko) naudotis Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre teikiamos paslaugomis, ar esate (buvote) 

patenkinti paslaugų teikimo procesu, gauta nauda?

14. Kas Jums sukėlė nepasitenkinimo ar nepatogumų, gaunant paslaugas Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre? 

Prašome nurodyti Jūsų nepasitenkinimo priežastis: kuo, kodėl esate (buvote) nepatenkintas. 



Netinkama Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro vieta 0 0,0%

Netinkamas Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro darbo laikas 0 0,0%

Netikiu, kad galėčiau gauti naudingą paslaugą 4 18,2%

Sudėtinga susitarti dėl paslaugos gavimo 1 4,5%

Kita 6 27,3%

Neturiu nuomonės 11 50,0%

Iš viso: 22 100,0%

16. Kokiais kitais verslo konsultavimo ir pagalbos verslui būdais (šaltiniais), be valstybinių institucijų, 

dažniausiai naudojatės?

Kitų rajono verslo informacijos centrai 0 0,0%

Verslo asocijuotos struktūros (verslo šakinės asociacijos, pramonės, prekybos ir amatų rūmai ir pan.) 6 11,5%

Verslo konsultacinės bendrovės 13 25,0%

Aukštosios mokyklos (universitetai, kolegijos ir pan.) 5 9,6%

Mokslo ir technologijų parkai 7 13,5%

Kita 0 0,0%

Iš viso nesinaudoju 21 40,4%

Iš viso: 52 100,0%

17. Kurios verslo konsultacijų ir pagalbos sritys Jūsų verslui būtų pačios reikalingiausios?

Biuro paslaugos (internetas, teksto rinkimas ir spausdinimas, kopijavimas, skenavimas, laminavimas, įrišimas, 

pjaustymas, duomenų įrašymas ir pan.) 1

Buhalterinės apskaitos klausimai 11

Dalyvavimo Lietuvos parodose ir mugėse organizavimas 3

Dalyvavimo užsienio parodose ir mugėse organizavimas 3

Finansinės paramos klausimai 19

Finansų analizės klausimai 9

Informacijos sklaidos renginiai (seminarai, mokymai ir kiti informaciniai renginiai) 11

Interneto svetainių, el. parduotuvių kūrimas 8

Įmonės steigimo ir dokumentų sutvarkymo klausimai 9

Įstatų keitimo,  įmonės pertvarkymo, reorganizavimo klausimai 8

Kapitalo didinimo/mažinimo klausimai 5

Mokesčių klausimai 21

Prekės ženklo, unikalaus dizaino, išradimo kūrimas ir (arba) patentavimas 6

Reklaminės medžiagos (lankstinukų, vizitinių kortelių ir kitų reklamos priemonių) leidyba ir (arba) gamyba

6

Rinkodaros (marketingo) klausimai 8

Verslininkų konsultavimas ir mokymai 9

Verslo informacijos teikimas 11

Verslo plano rengimo klausimai 8

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro organizuotos parodos-pardavimai 3

Kita 0

18. Ar Jūsų atstovaujamam verslo subjektui tenka (teko) kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administraciją dėl licencijų ir (arba) leidimų išdavimo?

Taip, tenka (teko) kreiptis dėl šių paslaugų 9 22,5%

Ne, neteko kreiptis 31 77,5%

Iš viso: 40 100,0%

Kiti atsakymai:

    nėra poreikio

    nereikejo

    Informatyvumo trūkuma o

    neprireikė

    Pastaruoju metu paslaugos stipriai silpneja ir tai ne centro kalte...Steigejas turetu stipriai pasistengti.



Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 1 9,1%

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais 1 9,1%

Licencija kelių transporto veiklai vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi 0 0,0%

Licencija kelių transporto veiklos vežti keleivius autobusais vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo 

maršrutais 1 9,1%

Licencija organizuoti mažąsias loterijas 0 0,0%

Sutikimas steigti lošimo namus (kazino) 0 0,0%

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu 0 0,0%

Kita 8 72,7%

Iš viso: 11 100,0%Kiti atsakymai:

    del reklaminio tento pakabinimo

    Statybu

    šildymo

    reklama mieste

    Reklamos leidimas

    steigiant ind,imone

    neteko

20. Jeigu tenka (teko) kreiptis, ar esate (buvote) patenkinti licencijų arba leidimų išdavimo teikimo procesu?

Labai patenkintas 0 0,0%

Patenkintas 3 13,0%

Nepatenkintas 2 8,7%

Labai nepatenkintas 2 8,7%

Neturiu nuomonės 16 69,6%

Iš viso: 23 100,0%

Tinkamų darbuotojų trūkumas 13 39,4%

Tinkamų patalpų verslui trūkumas 6 18,2%

Tinkamo žemės sklypo trūkumas 1 3,0%

Svarbių verslo vystymo kliūčių neturime 7 21,2%

Neturiu nuomonės 2 6,1%

Kita 4 12,1%

Iš viso: 33 100,0%

19. Dėl kokių licencijų ir (arba) leidimų išdavimo tenka (teko) kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją? 

Pažymėkite visas veiklos sritis, dėl kurių teko  kreiptis

22. Tolimesniuose klausimuose norėtume daugiau sužinoti apie Jūsų verslo situaciją ir planus, todėl pirmiausia klausiame - 

kokios šiuo metu yra svarbiausios Jūsų verslo plėtojimo (vystymo) kliūtys?

Kiti atsakymai:

21. Kas Jums sukėlė nepasitenkinimo ar nepatogumų, gaunant licencijas arba leidimus iš Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos? Prašome nurodyti Jūsų nepasitenkinimo priežastis: kuo, kodėl esate (buvote) nepatenkintas.

1) ilgai uztrunka ir reikia perdaug suderinimu su ivairiais specialistais

2) Labai vilkina laukia paskutines dienos ,o paskui tikslina

3) Arogancija.

4) Nesukėlė

5) neturiu nuomones

6) Jeigu tenka kreipti bet kokiu klausimu visuomet esu mandagiai aptarnaujama

7) Jausmu kad esi skolingas ir tau daro papildoma paslauga nei priklausytu.Ypac derinimu ir leidimu isdavime- juk yra 20 ar 30 

darbo dienu.Versle kartais svarbios valandos o ne dienos ar savaites.



23. Šiame klausime prašytume detaliau apibūdinti Jūsų verslui plėtotis trukdančias kliūtis

24. Ar planuojate investuoti į savo verslo plėtrą Vilkaviškio rajone?

Taip, planuoju 10 34,5%

Ne, neplanuoju 9 31,0%

Nežinau 10 34,5%

Iš viso: 29 100,0%

2018-2019 metais 5 21,7%

2020-2021 metais 5 21,7%

ne anksčiau nei 2022 metais 2 8,7%

nežinau 11 47,8%

Iš viso: 23 100,0%

Galimybė rasti tinkamų darbuotojų 10 28,6%

Galimybė gauti tinkamą žemės sklypą 5 14,3%

Galimybė rasti tinkamas patalpas 5 14,3%

Galimybė gauti sukurtą inžinerinę infrastruktūrą (vandens ir nuotekų, elektros, dujų ir pan.) 5 14,3%

Neturiu nuomonės 7 20,0%

Kita 3 8,6%

Iš viso: 35 100,0%

Kiti atsakymai:

    PIENO ŪKIŲ PLĖTRA, GYVULININKYSTĖS SKATININIMAS

    Savivadybes poziuris ar verslas cia reikalingas,tik ne zodziais..

    Galimybė gauti tinkamą ir reikiamą finansinę paramą.

27. Ar rekomenduotumėte verslininkams iš kitų Lietuvos rajonų ar iš užsienio investuoti Vilkaviškio rajone?

26. Kokios aplinkybės ir veiksniai paskatintų Jūsų verslą investuoti apskritai, investuoti anksčiau ar investuoti didesne 

apimtimi į verslo plėtrą (į žemę, pastatus, įrengimus, transporto priemones ir pan.) Vilkaviškio rajone?

1) Nera kompetentingu zmoniu

2) Bloga situacija pieno supirkimo sektoriuje. Žemos pieno kainos. Žmonių emigracija į didmiesčius ir užsienį. Mūsų verslas 

tiesiogiai priklauso nuo esamų karvių skaičiaus.

3) Rizika pradeti

4) man jau 57metai

5) Demografinė situacija, mirštantis be perspektyvos ir ateities vizijos rajonas.

6) neturiu nuomones

7) Vienintelė priežastis darbo jėgos trūkumas, o didžioji dalis priklauso nuo paties

8) institucijų pertekliniai reikalavimai dėl patalpų pritaikymo, higienos ir kt., didelė mokestinė našta.

9) Savivaldybes valdzios poziurio i vietini smulku ir vidutini versla.Investuotojai nera tik ateje is kitur,cia dirbantis verslas 

investuoja pastoviai,gerina darbo salygas,kuria darbo vietas,investuoja i infrastruktura,tik vietiniu savivalda beveik nemato.

10) Silpnas marketingas.

11) Žmoniu didelis mažėjimas Vilkaviškio rajone.

25. Jeigu planuojate investuoti į savo verslo plėtrą (į žemę, pastatus, įrengimus, transporto priemones ir pan.) Vilkaviškio 

rajone, kada anksčiausiai planuojate tai daryti?



Taip, rekomenduočiau 14 48,3%

Ne, nerekomenduočiau 8 27,6%

Neturiu nuomonės 7 24,1%

Iš viso: 29 100,0%

28. Jeigu rekomenduotumėte kitiems verslininkams investuoti Vilkaviškio rajone, tai kodėl?

1) kad būtų darbo pasiūla.

2) Darbštūs ir atsakingi žmonės, gera infrastruktūra.

3) Nes požiūris į verslą yra teigiamas

4) sukurtu daugiau darbo vietu

5) Sukurti naujas darbo vietas.

6) Manau, kad tam yra tinkamos sąlygos

7) Tai miestelio išlikimo klausimas.

8) yra laisvu apleistu plotu, kad sutvarkytu; Sudarytu konkurencija

9) Man Vilkaviškio rajonas yra mielas, aš matau, kad kurti verslą galima visur , Pliusai geležinkelis, sienos, 

lygumos tik reikia norėti .

10) Reikia naujovių norint kad rajonas taptų patrauklus gyventi: reikia kurti naujas darbo vietas, įnešti naujų 

idėjų rajono verslui, rasti naujų verslo nišų ir t. t.

11) Rekomenduociau...tik dar nesugalvojau kodel,ka mes cia galime pasiulyti ko nera kitur?

29. Jeigu nerekomenduotumėte kitiems verslininkams investuoti Vilkaviškio rajone, tai kodėl?

1) Nes savivaldybes administracijos vadovai yra korumpuoti, susaistyti susijusiu imoniu interesais. Viesuju pirkimu metu ziurima 

savu interesu, o ne naudos Vilkaviskio zmonems. Savivaldybes vadovai neturi strateginio poziurio i savivaldybes ateiti. Verslo 

skatinimas suprantamas kaip lankstinuku islaidu kompensavimas.

2) Nėra žmonių, rajonas tampa neįgalus

3) neturiu nuomones

4) neturiu nuomonė

5) Reikia naujovių norint kad rajonas taptų patrauklus gyventi: reikia kurti naujas darbo vietas, įnešti naujų idėjų rajono verslui, 

rasti naujų verslo nišų ir t. t.

6) Jeigu musu verslas nebutu cia ir mes cia negyventume,sunku butu isivaizduoti kodel butent cia investuoti ar pakviesti 

kolegas.Mums reikia isskirtinumo,kazko patrauklaus.Kai verslas pats nezino,samdo konsultantus,profesionalus.Turbut pats laikas 

tai padaryti Vilkaviskio savivaldybei.

7) Todėl, kad čia didelė biurokratija ir nemandagūs valdininkai.

8) Todėl, kad čia politinis kraštas. Viena partija viską valdo, o jeigu jai nepriklausai, tai būk geras ir nesitikėk, kad sulauksi kokios 

pagalbos, kad laimėsi kokį konkursą ir pan. Neturėtų taip būti. Turėtų būti visiems lygios sąlygos, nepriklausomai nuo to, kokios 

yra politinės pažiūros ar apskirai jos nėra aktualios. Nesudaromos sąžiningos sąlygos konkurencijai. Patys pasižiūrėkite, 

pagrindinius konkursus laimi tos pačios įmonės arba tų pačių savininkų įmonės. Įdomu kodėl???

9) Didelė konkurencija,mažas gyventojų skaičius,mažai perspektyvų.

10) Mokeščiai Vilkaviškio rajone per dideli. Turiu omenyje žemes ir NT.


