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KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ 

IR DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ TRIŠALĖ TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. kovo 12 d. Nr. T6-8 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2014-03-12. 

Posėdžio pradžia 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – L. Juknienė 

Posėdžio sekretorius – Andrius Juškevičius, Viešųjų ryšių poskyrio vyr. specialistas. 

Dalyvavo: 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai: A. Grublys.  

Profesinių sąjungų atstovai: L. Juknienė, P. Mikalajūnas. V. Zakatovienė.  

Darbdavių organizacijos atstovai: J. Braukylienė, A. Laučys.  

Kviesti asmenys: mero padėjėjas S. Gentvilas, SVV tarybos pirmininkas A.Mileška, UAB 

„Naujasis turgus“ direktorius V. Karmanov, UAB „Senasis turgus“ direktorius A. Gaudiešius, 

Tilžės turgaus plėtros direktorius R. Petraitis. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Klaipėdos miesto turgaviečių ateities koncepcijos ir vystymo perspektyvų. 

2. Dėl Trišalės tarybos tolesnių svarstomų klausimų. 

 

SVARSTYTA:  

    Dėl Klaipėdos miesto turgaviečių ateities koncepcijos ir vystymo perspektyvų. 

Posėdžio pradžioje L.Juknienė priminė, kad rengiant posėdį šiuo klausimu buvo gautas Lietuvos 

smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Klaipėdos skyriaus pirmininko D. Botyriaus 

kreipimasis „Dėl Klaipėdos miesto turgaviečių ateities koncepcijos ir perspektyvos“.  

Klausimo aktualumą pristatė A. Grublys. 2013 m. spalio mėnesį SVV taryboje aptariant Naujojo 

turgaus vadovų pasikeitimą buvo keliamas klausimas, ar nevertėtų šio turgaus perduoti į privačias 

rankas. 2014 m. vasario mėnesį diskusijoje dėl miesto turgaviečių ateities dalyvavo SVV tarybos 

nariai, Savivaldybės tarybos nariai, miesto turgaviečių vadovai. Buvo nuspręsta, kad šio klausimo 

svarstymą pratęsti maždaug po 2 mėnesių, kai visos pusės išanalizuos pateiktus pasiūlymus. Lygiai 

taip pat klausimas dėl savo svarbos buvo įtrauktas ir į Trišalės tarybos metų darbo planą.  

UAB „Naujasis turgus“ direktorius V.Karmanovas priminė, kad bendrovė veikia pagal akcinių 

bendrovių įstatymą, suformuoti visi valdymo organai. Turgaus tikslas – dirbti pelningai, pritraukti 

kuo daugiau prekeivių ir pirkėjų, kad turgus taptų traukos objektu. Kasmet tvirtinamas strateginis 

planas, kuriame atsispindi pagrindiniai tikslai ir priemonės. Turgų jau būtina modernizuoti, 

atnaujinti, vystyti infrastruktūrą, viską reikia atlikti savo lėšomis. 2016 m. kartu su Klaipėdos 

keleiviniu transportu numatoma dalyvauti projekte „park / drive“. Tačiau tam ateityje reikėtų prie 

turgaus statyti daugiaaukštį parkingą.  

A.Grublys klausė dėl pakankamai aukštų kainų prekeiviams. V.Karmanovas sakė, kad vietų 

kainos buvo patvirtintos dar 2008 metais. Artimiausiu metu Naujojo turgaus valdybai bus pateikti 

naujų kainų skaičiavimai. 

„Senojo turgaus“ direktorius A.Gaudiešius sakė dirbantis metus, kol kas turgus neišbrenda iš 

skolų, tačiau 2014 m. žadamas kad ir nedidelis pelnas. Dabartinis tikslas – sulaikyti ir didinti 

prekeivius bei pirkėjus. Visi miesto prekybos centrai ir turgūs dalinasi pirkėjais, o gyventojų mieste 

vis mažėja. Turgaus vadovybės tikslas – mažinti sąnaudas, pasirinkti optimalų darbuotojų skaičių. 

Iš anksčiau dirbusių 31 žmogaus, šiuo metu liko 17. Ar gali turgaus problemas išspręsti 
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privatizavimas? Tai sudėtingas klausimas, tačiau tiesiogiai paliečiantis prekeivius. Kažkada Tilžės 

turgų administravo Senasis turgus, o perdavus Tilžės turgų į privačias rankas vietos kaina padidėjo 

ar ne trigubai. Tačiau Senasis turgus be renovacijos, atsinaujinimo neišlaikys pirkėjų.  

S.Gentvilas pastebėjo, kad Senajam turgui iš savivaldybės įmonės tapus UAB, įkainiai nesikeitė, 

tačiau padidėjo apyvarta, sumokėta ir į savivaldybės biudžetą, mokamas žemės mokestis. 

Pertvarkant turgaus veiklą atsisakyta jam nebūdingų funkcijų. Stebėtojų taryba įpareigojo turgaus 

vadovybę elgtis socialiai atsakingai, atsižvelgti į prekeivių pageidavimus. Numatyta, kad kovo 19 d. 

Tarybos kolegijos posėdyje bus pristatoma Senojo turgaus vystymo perspektyvos. Prioritetas – 

paversti turgavietę patrauklia, didinti prekybos vietų skaičių po stogu.  

R.Petraitis kalbėjo apie Tilžės turgaus veiklą. Padidinus paslaugų spektrą vietos kaina po 

privatizavimo nedidėjo, prekeiviai patenkinti galimybe turėti savo atskiras ir saugomas prekybos 

vietas. Turgaus vadovybė daug dėmesio ir lėšų skiria reklamai, marketingui, nes tos priemonės 

padeda išlaikyti prekeivius bei pirkėjus. Daug dėmesio skiriama ir bendravimui su prekeiviais, 

tariamasi dėl sąlygų ir pan. Ruošiamasi statyti prekybos centrą, nes žmonės nori didesnių patogumų. 

Senajam turgui vertėtų tapti turizmo centru, Naujasis turgus – pagrindine miesto turgaviete. Svarbu, 

kad Tilžės turguje sudarytos lanksčios galimybės visiems prekeiviams. Jis pastebėjo, kad Lietuvoje 

daugelis savivaldybių stengiasi atsisakyti turgaviečių, konkurso būdu išnuomoti jas privačiam 

verslui, kuris moka nuomos mokesčius. Gal tokiu keliu būtų verta pasukti ir Klaipėdai.  

A.Mileška kalbėjo, kad SVV tarybos turgaviečių klausimas buvo diskutuojamas jau keletą kartų. 

Klausimai – dėl turgaviečių kainų, vystymo perspektyvų, bet nedaug kas keitėsi. Dabar, pasikeitus 

turgaviečių direktoriams, vilčių daugiau, kad kažkas keisis į gerąją pusę. Įdomu, kad privačiame 

turguje dirbama lanksčiau. Svarbu, kad turgavietės – tai daugeliui žmonių galimybė pradėti ir 

vystyti verslą, o smulkusis verslas yra didele dalimi ekonomikos ramstis. Kuo daugiau verslininkų – 

tuo daugiau surenkama mokesčių. Keista, kad Klaipėdos apskrities turgaviečių apyvarta mažėja, o 

kitų savivaldybių didėja. Kodėl? Kažkas mūsų turgavietėse negerai, tai reikia spręsti. Klaipėdoje 

mažėja darbuotojų, tai vėl atsiliepia mokesčių surinkimui. Tai byloja oficiali statistika.  

A.Grublys klausė, ar SVV taryba ieško kontaktų ir turgaviečių klausimo sprendimo būdų su 

Savivaldybės administracija? 

A.Mileška atsakė, kad SVV neatstovauja turgaviečių interesams, o labiau yra tarpininkas, 

stebėtojas. Seniau buvo nesusikalbėjimas, kad viską sprendžia direktoriai, o jie atsakydavo – 

valdybos. Jeigu savivaldai svarbu, kad įmonės būtų pelningos, dialogą bus galima rasti, kad 

situacija gerėtų. Savivaldybė turėtų efektyviau valdyti savo turtą, nežinia, ar savivaldybė analizuoja 

turto valdymą.  

R.Petraitis pastebėjo, kad prekybos vietos kaina negali būti didesnė nei 20 Lt/kv. m, nes daugiau 

jis neuždirbs. Reiškia, kainos verslininkams turgavietėse turi būti konkurencingos.  

P.Mikalajūnas klausia, o kokios kainos yra miesto turgavietėse? 

A. Gaudiešius sakė, kad pigiausia vieta yra 6 litai, brangiausia prekiautojams žuvimi – mėnesiui 

iki 780 litų. Bet į tai įeina ir įrangos, sandėlio, šaldytuvų nuoma.  

V.Karmanovas sakė, kad Naujojo turgaus ateities vizija bus pristatoma Valdybai šių metų vasarą.  

J.Braukylienė pastebėjo, kad visi turgūs kalba apie plėtrą, renovaciją, o mieste gyventojų mažėja, 

o kas bus nepasiteisinus lūkesčiams? 

A. Gaudiešius samprotavo, kad svarbiausia išlaikyti pirkėjus, pritraukti prekeivius. Didžiausia 

klaida buvo padaryta į centrinę miesto dalį įsileidus „Akropolį“. Dėl to ir senamiestis verslo 

požiūriu miręs.  

A.Grublys sakė, kad miesto politikai palankiai vertina galimybę mieste atsirasti mažus, 

kompaktiškus turgelius gyvenamuosiuose rajonuose.  

A. Mileška abejojo, ar maži turgeliai išsilaikys, nes pasiūla juose maža, prekeivių mažai, pirkėjų 

mažai. Tai liudija ir patirtis kituose Lietuvos miestuose. Arba juos turėtų administruoti privatūs 

turgūs.  
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NUTARTA:  

1. Informacija išklausyta, susipažinta su Klaipėdos turgaviečių vystymosi perspektyvomis. 

2. Savivaldybės administracijai siūloma operatyviau spręsti Žuvies turgaus Danės krantinėje 

administravimo klausimus.  

 

 

Posėdis baigtas 16.20 val.  

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                               Laima Juknienė 

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                Andrius Juškevičius 


