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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
15 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. rugsėjo     d. įsakymo Nr. AD2-          redakcija)

 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ VIETŲ PREKIAUTI IR TEIKTI
PASLAUGAS NUO (IŠ) LAIKINŲJŲ ĮRENGINIŲ  IŠDĖSTYMO SCHEMA

II MELNRAGĖS
PAPLŪDIMYS

GELBĖJIMO
STOTIS

Sutartiniai žymėjimai:

k iš vežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš ) laikinųjų įrenginių!U

prekyba suvenyrais nuo (iš ) laikinųjų įrenginių

nestacionarioji lauko kavinė

prekyba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljonas"/

ūkininkų prekyba

%L

a
iš neš iojamoji ir iš vežiojamoji prekyba nuo (iš )
laikinųjų įrenginių ir specialiųjų nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!< prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų vežimėlių

_̂ mobilūs atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų priemonių nuoma

!. žaidimų automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų š akomis

E prekyba kapinių priegose
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
32 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)

 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDY BĖS VIEŠ ŲJŲ VIETŲ PREKIAUTI IR TEIKTI
PASLAUGAS NUO (IŠ ) LAIKINŲJŲ ĮRENGINIŲ  IŠ DĖSTY MO SCHEMA

UAB "NAUJASIS TURGUS"

PREKY BOS CENTRAS "ŽARDĖ"

115

Taikos pr. 117B

Ta
iko
s p
r.1
19Taikos pr. 84

109

Statybin
inkų pr.

 30

Sutartiniai žymėjimai:

k išv e žio jamo ji p re kyba (sp e cializuo ti automo biliai,
auto mo bilių prie kabo s)

pre kyba p oilsiui skirto mis p ramo ninėmis
pre kėmis nuo  (iš) laikinųjų įre nginių!U

p re kyba suv e nyrais nuo  (iš) laikinųjų įre nginių

ne stacio narioji lauko  kav inė

pre kyba v aisiais, daržo v ėmis

kio skas#7
p av iljo nas"/

ūkininkų pre kyba

%L

a
išne šio jamo ji ir išv e žio jamo ji pre kyba nuo  (iš)
laikinųjų įre nginių ir sp e cialiųjų ne mo torinių
transp o rto  p rie monių

"S p re kyba gėlėmis

!<
p re kyba le dais ir gaiv iaisiais gėrimais iš
šaldo mų v e žimėlių

_̂ mo bilūs atrakcio nai, p o ilsio  p aslaugo s ir tam
skirtų p rie mo nių nuo ma

!. žaidimų auto matai

òñð p re kyba e glutėmis ir jų šako mis

E p re kyba kapinių p rie go se
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
43 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖ DOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖ STYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežiojamoji prekyba (specializ uoti automobiliai,
automobilių priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš) laikinųjų įrenginių!U

prekyba suvenyrais nuo (iš) laikinųjų įrenginių

nestacionarioji lauko kavinė

prekyba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljonas"/

ūkininkų prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba nuo (iš)
laikinųjų įrenginių ir specialiųjų nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų vežimėlių

_̂ mobilūs atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų priemonių nuoma

!. žaidimų automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų šakomis

E prekyba kapinių priegose
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
44 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių  priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninė mis
prekėmis nuo (iš) laikinų jų  įrenginių!U

prekyba suvenyrais nuo (iš) laikinų jų  įrenginių

nestacionarioji lauko kavinė

prekyba vaisiais, daržovė mis

kioskas#7
paviljonas"/

ūkininkų  prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba nuo (iš)
laikinų jų  įrenginių  ir specialių jų  nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlė mis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gė rimais iš
šaldomų  vežimė lių

_̂ mobilūs atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų  priemonių  nuoma

!. žaidimų  automatai

òñð prekyba eglutė mis ir jų  šakomis

E prekyba kapinių  priegose
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
45 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš) laikinųjų įrenginių!U

prekyba suvenyrais nuo (iš) laikinųjų įrenginių

nestacionarioji lauko kavinė

prekyba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljonas"/

ū kininkų prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba nuo (iš)
laikinųjų įrenginių ir specialiųjų nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų vežimėlių

_̂ mobilū s atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų priemonių nuoma

!. žaidimų automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų šakomis

E prekyba kapinių priegose
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
46 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k iš vežio jamo ji prekyba (specializuo ti auto mo biliai,
auto mo bilių  priekabo s)

prekyba po ilsiui skirto mis pramo ninėmis
prekėmis nuo  (iš ) laikinų jų  įrenginių!U

prekyba suvenyrais nuo  (iš ) laikinų jų  įrenginių

nestacio nario ji lauko  kavinė

prekyba vaisiais, daržo vėmis

kio skas#7
paviljo nas"/

ūkininkų  prekyba

%L

a
iš nešio jamo ji ir iš vežio jamo ji prekyba nuo  (iš )
laikinų jų  įrenginių  ir specialių jų  nemo to rinių
transpo rto  priemo nių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldo mų  vežimėlių

_̂ mo bilūs atrakcio nai, po ilsio  paslaugo s ir tam
skirtų  priemo nių  nuo ma

!. žaidimų  auto matai

òñð prekyba eglutėmis ir jų  š ako mis

E prekyba kapinių  priego se
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Klaip ėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
47 p riedas
(Klaip ėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežiojamoji prekyba (specializu oti au tomobiliai,
au tomobilių priekabos)

prekyba poilsiu i skirtomis pramoninėmis
prekėmis nu o (iš) laikinųjų įrenginių!U

prekyba su venyrais nu o (iš) laikinųjų įrenginių

nestacionarioji lau ko kavinė

prekyba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljonas"/

ū kininkų prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba nu o (iš)
laikinųjų įrenginių ir specialiųjų nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų vežimėlių

_̂ mobilū s atrakcionai, poilsio paslau gos ir tam
skirtų priemonių nu oma

!. žaidimų au tomatai

òñð prekyba eglu tėmis ir jų šakomis

E prekyba kapinių priegose
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
48 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k iš vežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramon in ėmis
prekėmis n uo (iš ) laikin ųjų įren gin ių!U

prekyba suven yrais n uo (iš ) laikin ųjų įren gin ių

n estacion arioji lauko kavin ė

prekyba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljon as"/

ūkin in kų prekyba

%L

a
iš n ešiojamoji ir iš vežiojamoji prekyba n uo (iš )
laikin ųjų įren gin ių ir specialiųjų n emotorin ių
tran sporto priemon ių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų vežimėlių

_̂ mobilūs atrakcion ai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų priemon ių n uoma

!. žaidimų automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų š akomis

E prekyba kapin ių priegose
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Klaip ėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
49 p riedas
(Klaip ėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO
VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš) laikinųjų įrenginių!U

prekyba suvenyrais nuo (iš) laikinųjų įrenginių

nestacionarioji lauko kavinė

prekyba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljonas"/

ū kininkų prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba nuo (iš)
laikinųjų įrenginių ir specialiųjų nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų vežimėlių

_̂ mobilū s atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų priemonių nuoma

!. žaidimų automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų šakomis

E prekyba kapinių priegose
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
50 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežio jamo ji prekyba (specializuo ti auto mo biliai,
auto mo bilių priekabo s)

prekyba po ilsiui skirto mis pramo ninėmis
prekėmis nuo  (iš) laikinųjų įrenginių!U

prekyba suvenyrais nuo  (iš) laikinųjų įrenginių

nestacio nario ji lauko  kavinė

prekyba vaisiais, daržo vėmis

kio skas#7
paviljo nas"/

ū kininkų prekyba

%L

a
išnešio jamo ji ir išvežio jamo ji prekyba nuo  (iš)
laikinųjų įrenginių ir specialiųjų nemo to rinių
transpo rto  priemo nių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldo mų vežimėlių

_̂ mo bilū s atrakcio nai, po ilsio  paslaugo s ir tam
skirtų priemo nių nuo ma

!. žaidimų auto matai

òñð prekyba eglutėmis ir jų šako mis

E prekyba kapinių priego se
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
51 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramon in ėmis
prekėmis n uo (iš) laikin ųjų įren gin ių!U

prekyba suven yrais n uo (iš) laikin ųjų įren gin ių

n estacion arioji lauko kavin ė

prekyba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljon as"/

ū kin in kų prekyba

%L

a
išn ešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba n uo (iš)
laikin ųjų įren gin ių ir specialiųjų n emotorin ių
tran sporto priemon ių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų vežimėlių

_̂ mobilū s atrakcion ai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų priemon ių n uoma

!. žaidimų automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų šakomis

E prekyba kapin ių priegose
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
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52 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežiojamoji preky ba (specializuoti automobiliai,
automobilių priekabos)

preky ba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš) laikinųjų įrenginių!U

preky ba suveny rais nuo (iš) laikinųjų įrenginių

nestacionarioji lauko kavinė

preky ba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljonas"/

ūkininkų preky ba

%L

a
išnešiojamoji ir išvežiojamoji preky ba nuo (iš)
laikinųjų įrenginių ir specialiųjų nemotorinių
transporto priemonių

"S preky ba gėlėmis

!<
preky ba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų vežimėlių

_̂ mobilūs atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų priemonių nuoma

!. žaidimų automatai

òñð preky ba eglutėmis ir jų šakomis

E preky ba kapinių priegose
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© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2018

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
53 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išv ežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių  priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš) laikinų jų  įrenginių!U

prekyba suv enyrais nuo (iš) laikinųjų  įrenginių

nestacionarioji lauko kav inė

prekyba v aisiais, daržov ėmis

kioskas#7
pav iljonas"/

ūkininkų  prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išv ežiojamoji prekyba nuo (iš)
laikinųjų  įrenginių  ir specialių jų  nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiv iaisiais gėrimais iš
šaldomų  v ežimėlių

_̂ mobilūs atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų  priemonių  nuoma

!. žaidimų  automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų  šakomis

E prekyba kapinių  priegose
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© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2018

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
54 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO
VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išv ežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių  priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš) laikinų jų  įrenginių!U

prekyba suv enyrais nuo (iš) laikinųjų  įrenginių

nestacionarioji lauko kav inė

prekyba v aisiais, daržov ėmis

kioskas#7
pav iljonas"/

ūkininkų  prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išv ežiojamoji prekyba nuo (iš)
laikinųjų  įrenginių  ir specialių jų  nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiv iaisiais gėrimais iš
šaldomų  v ežimėlių

_̂ mobilūs atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų  priemonių  nuoma

!. žaidimų  automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų  šakomis

E prekyba kapinių  priegose
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© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2018

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
55 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išv ežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių  priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš) laikinų jų  įrenginių!U

prekyba suv enyrais nuo (iš) laikinųjų  įrenginių

nestacionarioji lauko kav inė

prekyba v aisiais, daržov ėmis

kioskas#7
pav iljonas"/

ūkininkų  prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išv ežiojamoji prekyba nuo (iš)
laikinųjų  įrenginių  ir specialių jų  nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiv iaisiais gėrimais iš
šaldomų  v ežimėlių

_̂ mobilūs atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų  priemonių  nuoma

!. žaidimų  automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų  šakomis

E prekyba kapinių  priegose
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© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2018

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
56 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išv ežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių  priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš) laikinų jų  įrenginių!U

prekyba suv enyrais nuo (iš) laikinųjų  įrenginių

nestacionarioji lauko kav inė

prekyba v aisiais, daržov ėmis

kioskas#7
pav iljonas"/

ū kininkų  prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išv ežiojamoji prekyba nuo (iš)
laikinųjų  įrenginių  ir specialių jų  nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiv iaisiais gėrimais iš
šaldomų  v ežimėlių

_̂ mobilū s atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų  priemonių  nuoma

!. žaidimų  automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų  šakomis

E prekyba kapinių  priegose
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
57 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO
VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežiojamoji prekyba (specializu oti au tomobiliai,
au tomobilių  priekabos)

prekyba poilsiu i skirtomis pramoninėmis
prekėmis nu o (iš) laikinų jų  įrenginių!U

prekyba su venyrais nu o (iš) laikinųjų  įrenginių

nestacionarioji lau ko kavinė

prekyba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljonas"/

ū kininkų  prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba nu o (iš)
laikinųjų  įrenginių  ir specialių jų  nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų  vežimėlių

_̂ mobilū s atrakcionai, poilsio paslau gos ir tam
skirtų  priemonių  nu oma

!. žaidimų  au tomatai

òñð prekyba eglu tėmis ir jų  šakomis

E prekyba kapinių  priegose
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
58 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežiojamoji prekyba (specializu oti au tomobiliai,
au tomobilių  priekabos)

prekyba poilsiu i skirtomis pramoninėmis
prekėmis nu o (iš) laikinų jų  įrenginių!U

prekyba su venyrais nu o (iš) laikinųjų  įrenginių

nestacionarioji lau ko kavinė

prekyba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljonas"/

ū kininkų  prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba nu o (iš)
laikinųjų  įrenginių  ir specialių jų  nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų  vežimėlių

_̂ mobilū s atrakcionai, poilsio paslau gos ir tam
skirtų  priemonių  nu oma

!. žaidimų  au tomatai

òñð prekyba eglu tėmis ir jų  šakomis

E prekyba kapinių  priegose
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© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2018

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
59 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš) laikinųjų įrenginių!U

prekyba suvenyrais nuo (iš) laikinųjų įrenginių

nestacionarioji lauko kavinė

prekyba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljonas"/

ū kininkų prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba nuo (iš)
laikinųjų įrenginių ir specialiųjų nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų vežimėlių

_̂ mobilū s atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų priemonių nuoma

!. žaidimų automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų šakomis

E prekyba kapinių priegose
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© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2018

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
60 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išv ežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių  priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš) laikinų jų  įrenginių!U

prekyba suv enyrais nuo (iš) laikinųjų  įrenginių

nestacionarioji lauko kav inė

prekyba v aisiais, daržov ėmis

kioskas#7
pav iljonas"/

ūkininkų  prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išv ežiojamoji prekyba nuo (iš)
laikinųjų  įrenginių  ir specialių jų  nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiv iaisiais gėrimais iš
šaldomų  v ežimėlių

_̂ mobilūs atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų  priemonių  nuoma

!. žaidimų  automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų  šakomis

E prekyba kapinių  priegose
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© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2018

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
61 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO

VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išv ežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių  priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš) laikinų jų  įrenginių!U

prekyba suv enyrais nuo (iš) laikinųjų  įrenginių

nestacionarioji lauko kav inė

prekyba v aisiais, daržov ėmis

kioskas#7
pav iljonas"/

ūkininkų  prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išv ežiojamoji prekyba nuo (iš)
laikinųjų  įrenginių  ir specialių jų  nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiv iaisiais gėrimais iš
šaldomų  v ežimėlių

_̂ mobilūs atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų  priemonių  nuoma

!. žaidimų  automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų  šakomis

E prekyba kapinių  priegose
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© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2018

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
62 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO
VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežiojamoji preky ba (specializuoti automobiliai,
automobilių priekabos)

preky ba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš) laikinųjų įrenginių!U

preky ba suveny rais nuo (iš) laikinųjų įrenginių

nestacionarioji lauko kavinė

preky ba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljonas"/

ūkininkų preky ba

%L

a
išnešiojamoji ir išvežiojamoji preky ba nuo (iš)
laikinųjų įrenginių ir specialiųjų nemotorinių
transporto priemonių

"S preky ba gėlėmis

!<
preky ba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų vežimėlių

_̂ mobilūs atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų priemonių nuoma

!. žaidimų automatai

òñð preky ba eglutėmis ir jų šakomis

E preky ba kapinių priegose
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© Klaipė dos miesto savivaldybė s administracija, 2015

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
63 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2018 m.                            d. įsakymo Nr. AD1-
redakcija)

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO
VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k išvežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninė mis
prekė mis nuo (iš) laikinųjų įrenginių!U

prekyba suvenyrais nuo (iš) laikinųjų įrenginių

nestacionarioji lauko kavinė

prekyba vaisiais, daržovė mis

kioskas#7
paviljonas"/

ūkininkų prekyba

%L

a
išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba nuo (iš)
laikinųjų įrenginių ir specialiųjų nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gė lė mis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gė rimais iš
šaldomų vežimė lių

_̂ mobilūs atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų priemonių nuoma

!. žaidimų automatai

òñð prekyba eglutė mis ir jų šakomis

E prekyba kapinių priegose



Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti 

ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių 

išdėstymo adresų sąrašo  

64 priedas 

 

 



Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti 

ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių 

išdėstymo adresų sąrašo  

65 priedas 
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. AD1-3685
66 priedas
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. rugsėjo     d. įsakymo Nr. AD2-          redakcija)

 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ VIETŲ PREKIAUTI IR TEIKTI
PASLAUGAS NUO (IŠ) LAIKINŲJŲ ĮRENGINIŲ  IŠDĖSTYMO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:

k iš vežiojamoji prekyba (specializuoti automobiliai,
automobilių priekabos)

prekyba poilsiui skirtomis pramoninėmis
prekėmis nuo (iš ) laikinųjų įrenginių!U

prekyba suvenyrais nuo (iš ) laikinųjų įrenginių

nestacionarioji lauko kavinė

prekyba vaisiais, daržovėmis

kioskas#7
paviljonas"/

ūkininkų prekyba

%L

a
iš nešiojamoji ir iš vežiojamoji prekyba nuo (iš )
laikinųjų įrenginių ir specialiųjų nemotorinių
transporto priemonių

"S prekyba gėlėmis

!<
prekyba ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš
šaldomų vežimėlių

_̂ mobilūs atrakcionai, poilsio paslaugos ir tam
skirtų priemonių nuoma

!. žaidimų automatai

òñð prekyba eglutėmis ir jų š akomis

E prekyba kapinių priegose



Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti 

ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių 

išdėstymo adresų sąrašo  

67 priedas 

 

 



Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti 

ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių 

išdėstymo adresų sąrašo  

68 priedas 

 

 



Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti 

ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių 

išdėstymo adresų sąrašo  

69 priedas 

 

 



Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti 

ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių 

išdėstymo adresų sąrašo  

70 priedas 

 

 



Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti 

ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių 

išdėstymo adresų sąrašo  

71 priedas 
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