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SAVIVALDOS IR VERSLO 

BENDRADARBIAVIMAS VYSTANT  

DREVERNOS MAŽŲJŲ LAIVŲ UOSTĄ 
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Viską, ką žmogaus protas 
sumanys ir kuo patikės, jo ranka 
sugebės įgyvendinti.

Napoleonas Hilas
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Dreverna ~ 450
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SAVIVALDYBĖS INVESTICIJOS Į DREVERNOS UOSTO 
ĮRENGIMĄ



5Dabar

Po savivaldybės investicijų Prieš savivaldybės investicijas 



6



7

Įrengta 30 vietų (260 m ilgio) prieplauka
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Pastatytas elingas (156 kv. m)
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Įrengta 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelė
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Įrengtas slipas
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Įrengtas 6 t keliamosios galios kranas didesnių 
gabaritų plaukimo priemonėms į krantą iškelti
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Pastatytas 15 m apžvalgos bokštas
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Įrengtos 7 vėtrungės
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Suremontuota laivadirbio J. Gižo etnografinė 
sodyba
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Pastatytas senovinis burinis Kuršių marių laivas –
reisinė „Dreverna“ skirta edukacinei programai 

„ŽUVIES KELIAS“.
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Dalyvauta projekte „Pietų Baltijos krantas“ 

Europos Sąjungos finansuojama rinkodaros iniciatyva, kuria siekiama skatinti
buriavimą pietinėje Baltijos jūros dalyje, populiarinti turizmą ir uostus tokiu
būdu skatinant atvykstamąjį turizmą į Drevernos uostą.
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2015 m. įsteigtas Pamario turizmo 
klasteris  

Pamario turizmo klasteris – Klaipėdos rajono turizmo
informacijos centro įstiegta asociacija, apjungianti 19
turizmo paslaugas teikiančių įmonių, įstaigų ir fizinius
asmenis Klaipėdos ir Šilutės rajonuose, Klaipėdoje bei
Neringoje.
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2021 m. Parengta Drevernos-Svencelės
tvarios plėtros koncepcija

Koncepcija parengta planuojant tolesnę Drevernos-Svencelės
vietovės plėtrą, siekiant suderinti visų šioje vietovėje veikiančių
grupių interesus ir vadovautis tvarumo principais.

Pagrindinis koncepcijos tikslas: vietovės (Dreverna-Svencelė) plėtros
vizijos išgryninimas, problemų ir galimų jų sprendimų detalizavimas.
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Svencelė - jėgos aitvarų ir buriavimo meka
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VERSLO INVESTICIJOS Į DREVERNOS 
UOSTO VYSTYTMĄ
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2016-05-09 pasirašyta 20 metų Koncesijos 
sutartis su UAB „Hortivita“
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UAB „HORTIVITA“

MARTYNAS 
KLEVINIS

Founder and CEO

UAB „Hortivita“ 2019 m., už Drevernos
uosto sėkmingą vystymą, laimėjo Europos
verslininkystės skatinimo apdovanojimų
(EEPA) nacionalinę atranką ir buvo
apdovanota už verslo aplinkos gerinimą.

2008 metais Gargžduose įsteigta,
viena perspektyviausių Lietuvos
statybos kompanijų, veiklą vykdanti
ne tik Lietuvoje, bet ir Skandinavijos
šalyse.
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2015-2016 m.
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2017 m. (1-asis sezonas) 
• „Per vieną dieną buvo pradėtas teikti visas kompleksas turizmo ir kitų paslaugų“
Apgyvendinimo, maitinimo, turizmo informacijos teikimo, laivų uosto, keleivinio kelto į Juodkrantę paslaugos bei laivų, vandens dviračių, valčių, kanojų
ir baidarių nuoma, žygių kanojomis ir baidarėmis bei vandens kruizų laivais po Kuršių marias organizavimas, lauko prekyba ir renginių bei švenčių
organizavimas.

• 2017 metų vasaros sezono pradėtas vadinti nauju turistų rojumi ir keliautojų atrastu
stebuklu.
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2018 m.
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2019 m.
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Turizmo parodoje ADVENTUR 2020 pristatomas 
DREVERNOS POILSIO IR PRAMOGŲ UOSTAS
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KONCESIJOS SUTARTIES 
ĮSIPAREIGOJIMAI IR ĮVYKDYMAS

Įsipareigojimas:
sukurti ne mažiau kaip 6 

darbo vietas

Įvykdymas:
Sukurta virš 60 

nuolatinių darbo vietų 
(didelė dalis Drevernos 
gyventojai) ir apie 120 

darbo vietų vasaros 
sezono metu

Įsipareigojimas:
Per metus aptarnauti 
ne mažiau kaip 5 000

lankytojų

Įvykdymas:
Vidutiniškai per metus 

aptarnaujama apie 
120 000 lankytojų 

Įsipareigojimas:
Investuoti į 

infrastruktūros gerinimą 
328 000 Eur

Įvykdymas:
Investuota daugiau kaip 

3 000 000 Eur
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Šiuo metu Drevernos uoste UAB 
„Hortivita“ kartu su dukterine įmone UAB 
„Beno laivynas“ teikia 14 skirtingų poilsio 

ir pramogų paslaugų 
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Poilsio namelių, modulinių kambarių ir 
kemperių aikštelės nuoma (572 lovos)
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Restorano paslaugos (220 vietų)
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Uosto paslaugos (110 vietų) 
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Reguliaraus kelto į Juodkrantę paslaugos (50 vietų)
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Laivų nuomos paslaugos (7 laivai)
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Vandens dviračių, valčių, baidarių ir irklenčių
nuomos paslaugos
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Vandens pramogos (7 rūšys)
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Renginių organizavimas

2019 m. vykusiame „Vėjo“ festivalyje dalyvavo apie 10 000 svečiųJoninių šventė Drevernos uoste
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Prieplaukos įrengimo problemos ir iššūkiai 
(Savivaldybė)

• Neplanuotai išaugusios statybų kainos

• Ilgai trunkančios dokumentų derinimo procedūros

• 2008 m. finansų krizė

• Lėšų trūkumas papildomiems projektams įgyvendinti (apžvalgos bokšto įrengimas,
kelias iki apžvalgos bokšto ir kt.)

• Potvynis

• Vietos žvejų ir gyventojų nesupratimas, kam reikalinga nauja prieplauka, todėl nebuvo
didelio vietos žvejų ir gyventojų bendruomenės pritarimo projekto palaikymo

• Kiti „povandeniniai vėjai“
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Verslo iššūkiai siekiant Drevernos uostą 
pritaikyti turizmo paslaugų teikimui 

• Per gana trumpą laiką (nepilnus metus) pritaikyti Drevernos mažųjų laivų uostą pilno turizmo paslaugų
komplekso teikimui

• Palanga, Neringa ar pan. yra tiesiog kurortiniai miestai, kur savivaldybės rūpinasi dauguma dalykų, o
Drevernos atveju turistų srauto pritraukimu rūpinasi vien tik privatus verslas

• Pradžia buvo visiškas „antikurortas“, tad galima sakyti, kad buvo pradėta ne nuo nulio, o nuo minusinės
vertės

• Išryškėję Drevernos miestelio infrastruktūros trūkumai padidėjusiam klientų srautui (pėsčiųjų takai,
automobilių stovėjimo aikštelės, eismo reguliavimas)

• Kaip sudominti ir pritraukti potencialių lankytojų dėmesį – veiklos viešinimas, žinomumo didinimas,
reklama. Sunku konkuruoti niekam nežinomai naujai kurortinei teritorijai su žinomomis kurortinėmis
vietovėmis. Labai padėjo didinti žinomumą Klaipėdos rajono savivaldybė bei Klaipėdos rajono turizmo
informacijos centras.



65

Praktiniai patarimai (Savivaldybė)

• Svarbiausia – žmogaus, kuris generuoja idėjas ir nebijo prisiimti atsakomybės, todėl būtina
tokius žmones rasti, juos palaikyti bei skatinti.

• Sėkmė aplanko tuos, kurie ją nuolat ir nepailstamai kviečia

• Būtina daryti, nuolat vadovautis išsikeltais tikslais ir tikėti tuo ką darai

• Kalbėtis su visais, kam atrodo, kad tai gali būti įdomu ir aktualu

• „Apsišarvuoti“ kantrybe, nes tokie projektai neįsigyvendina per naktį

• Nuolat planuoti ir nebijoti pasitekti fantaziją

• Nepalūžti, o varyti užsispyrusiai į priekį

• Pasitikėti verslu

• Kiek įmanoma padėti verslui kuo greičiau pradėti vykdyti veiklą (spartus visų reikiamų leidimų
išdavimas, noras padėti ir prisidėti, kad viskas būtų padaryta)
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Praktiniai patarimai (verslas-verslui)
• Turima patirtis srityje, kurioje planuojate veikti

• Didelis noras ir suinteresuotumas padaryti kažką ypatingo

• Svarbiausia – nuolat tobulėti ir atrasti naujas galimybes

• Niekad nesustoti ir nuolat investuoti į plėtrą ir paslaugų gerinimą

• Rasti esminį tašką, esminę sritį per kurią reklamuotis siekiant pritraukti dėmesį (mūsų atveju – per
sėkmės istorijos prizmę)

• Nesigėdinti pasigirti

• Dalyvauti renginiuose, pristatymuose, parodose

• Kurti vis kažką naują (kasmet sukuriamos vis naujos paslaugos, pramogos)

• Bendrauti tiesiogiai su savivaldybės atsakingais specialistais – tai pagreitina darbus

• Norėdamas sukurti sėkmės istoriją atokiame kampelyje vienas nieko nepasieksi, turi kurti partnerystės
strategiją-kooperaciją ir laikytis vienas kito. Tam labai pasiteisino dalyvavimas Pamario turizmo
klasteryje
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FACEBOOK

@dreverna
INSTAGRAM

drevernos_uostas

WEB

www.dreverna.lt

Kviečiame aplankyti Dreverną


