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Dalia Pleskoviene, KMSA 'rarptautiniq 

rysiq, verslo pletros ir turizmo skyriaus vedeja;
Indre Buteniene, KMSA Strategirrio planavimo skyriaus vedeja;
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2. Laikinq prekybos vietq Klaipedos mieste i3destymas ir mokesdio dydis uZ jas

3. liiksliniq teritorijq minkitqjq veiklq pristatymas
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paskelbdamas, jog Siandien bus svarstomi du klausimai, o treiriasisr rKslrnrq tei:ltoruq prrstatymas perkeliamas i kit4 posedi. Suteikiamos 5 minutes asociaciros ..x4ano



miestas I(laipeda" atstovams, kurie trumpai pristato konkurso ,,UZaugink verslo idej4 2014"
s4lygas.

SVARST'/TA. L Smulkaus ir vidutinio verslo pl6tros programos pdstatymas

I.Butenien6. Strateginis veiklos planas susideda i5 13-os programq yra pateiktas Klaipedos miesto
tarybos svarstymui. Prie5 tai ji bus apsvarstyta komitetuose, Strategineri pldtrosi komiteto
pirmininkas yra Arl[ras Razbadauskas, kuris yra ir Sios Smulkaus ir vidutinio r,'erslo tar.lbos narys.
Jo iniciat;,va atitinkamos programos yra aptariamos atitinkamose tarybose. Pirmasis prog,ramos
tikslas skatinti Klaipedos miesto gyventojq verslum4, pirmoji priemone - projektq, gerinandiq
smulkaus ir vidutinio verslo s4l1,gas mieste fgyvendinimas. 20i4 metams yra numatlta 25 300 litrl
jaunimo verslumo projektui igyvendinti, sekantiems dvejiems metams tikirnasi vis didejandio
finansavimo. UZ miesto ekonoming pletr4 atsakinga KEPA yra isipareigojusi nuolal. atnaujinti
verslo stebejimo sistem4 www.investinklaipeda.lt Viena i5 pradjusio ES programavimo laikotarpio
priemoniq buvo knrybinio inkubatoriaus Kultlros fabriko veiklos suklrimas. 2014 m. turel.rl blti
uLbaigta pastato rekonstrukcija, veiklos pradLia - birZelio menesis, SV\I k[rybinir-1 verslq
inkubatorius. Jame planuojama, kad jau Siemet isikurs 8 imones, t.y. apie trus 50 d,lrbo vietq.
PlanuojarrLa pasiekti inkubatoriaus, biurq ir studijq 70 proc. uZimtum4, kuriq bendras plotas sudaro
daugiau 1000 kvm. Tarybos sprendimu veikloms paskatinti ir intensyvumui sul<urti bei s4naudoms
yra skiriarna 286 000 Lt. Kita priemone skirta pritraukti i Klaipedos miest4 investicijas :i5 Lir:tuvos
ir i5 uZsienio, viena i5 jq - Klaipedos miesto dalyvavimas asociacijos ,,Klaipedosi regionar;" veikloje,
uZ narystq: joje per metus skirta 44 000 lt. Kita Sios priemones suma skirteL pritraukti daugiau
skrydZiq i Palangos oro uost4. Visos regiono savivaldybes yra del Sitos veiklos; skar:inimo
susitarusios ir isipareigojusios savo biudZetuose numat).ti leSas Siai reiklai igyvendinti.
Perspektyvoje yra numatyta skrvdl/-dZius iSlaikyti ateinandius trejus metus. Planuojama Klliped4
kaip miest4 pristatyti investicijq parodoje 2016 metais.
Priemones, kurios numatytos kilose programose, tadiau irgi itakoja smulkiojo ir vidutinio verslo
s4lygas mieste. Visq savivaldybiq tikslas - sumaZinti administracing naSt4 riek fizirriamr;, tiek
juridiniams asmenints, tad tam yra suplanuotos ir numatytos l65os - e.paslaugq iSpletinrui, tikimasi
pritraukti ES le5q ivairiq licencijq, leidimq sistemos sukurimui. Per trejusi metus tai padetq
palengvinti administracinE naStq. Jau Siemet ketinama uZbaigti diegti savivaldybes ir Vlvll veiksmq
koordinavim4, kad tiek gyvento.jai ar verslininkai suraokejg bet koki4 rinkliav4 valstybei nebitq
verdiami pateikti mokejimo pavedimo kvito, o savivaldybe pati galetq tuos duomenis; pasiekti ir
pasitikrinti. Siq veiksmq pasekoje palaipsniui pageretq ir smulkaus bei vidutinio verslo srllygos
mieste. Susisiekimo gerinimas tir:k gyventojams, tiek verslininkams: Statybininlul prospekto tgsinio
I Lypkius igyvendinimas. I etapas pradetas, gal per trejus metus susisiekimas ir nebus iki galo
uZbaigtas, bet einama ta linkme, kad atsirastq dar viena jungtis ir geresnis miesto susisiekinlas su
LEZzona.
D. Pleskoviend informuoja, kad nepavyko padidinti leSq smulkaus ir vidutinio verslo prr:granLoje ta
linkme ir apimtimi, kuria mes norejome; teko planuotis ir teikti lesas 2014-iems metams atsiZvelgus
i nurodymrtr tai daryti 2013 m. lygiu. o 2013 metai nepasiZymejo projeknl gausa. kurie iii kano, dia
ir dabar pagerintq verslo sqlygas mieste. Galima pasidZiaugti, kad priemone Smulkaus ir vidutinio
venlo s4lygq gerinimas Klaipedos mieste, pats jos atsiradimas 2013 m. biudZeto eiluteje Siemet jau
tikimasi organizuoti mokymus skatinant jaunimo verslum4. Kokiu budu Sios le5os bus iiiemet
panaudotos dar bus svarstoma ir sprendZiama; le5os suplanuotos arba prisideti prie jau vykdomo
projekto, o galblt parengti visiSkai nauj4 projektq.
I. Buteniend pabrei-ia, kad su vr:rslu labai siejasi ir Turizmo programa. Lesq suplanuota dar:giau,
nes reikia pasirengti 2017 metais vyksiandiai DirtZiqjq burlaiviq regatai bei sumoketi dalyvio
mokesti 5tl5 000 litq. Kitos priemones Turizmo programoje iilieka panasiame lygyje kaip ir 2013
m., jos s.kirlos kruizq ir regatq organizavimui, vandens turizmo rinkodaros vyl:dymas ir



dalyvavimas ivairiose tarptautinese ir vietin€se parodose. Buteniene pamini piliavietes atstatymo
darbus, kurie finansuojami i5 Okio ministerijos tulizmo srities programrl: 2014 m, ketinama
pabaigti apZeldinti ir sutvarkyti Pilies kiem4. Sie veiksmai, skirti pritraukti turistus, r;iejasr ir su
smulkiuoju bei vidutiniu verslu.
A' Vefykien6 patikslina, kad yra Siaurine ir rytine kurtinos. Parama yra gauta rytines kurtinos
atstatymui ir buvusio daZq sandelio pritaikymui turizmo veiklai, o Siaurines kurtinos atstatymui
finansavimas kol kas nera gautas.
V. Pleikaitis teiraujasi del Tall Ships regatos ir r,yriausybes paramos.
D. Pleskovien6 atsako, kad yra numatyta kreiptis i vyriausybg del paramos ir 11017 metq DidZiqjq
burlaiviq regatai.
S. Savickjs sveikina savivaldybes daromus Zingsr-rius smulkaus ir vidutinio verslo sQlyf]r-l gerinimo
tink. I3rei5kia abejong, arjos yra pakankamos.
V. Pleikaitis pabreLia, kad visos regiono savivaldybes 2013 metais buvo ivykdZiusios :;avo paiad4
ir skyre Zenklias sumas skrydZiams I Palangos oro uostA pritraukti. Deja, Pa.langos savivaldybe
nesugebejo nieko padaryti. Jeigu ir 2014 metais to nepavyks padary.ti, tai gal tada i5 rtiesq geriau
dalyvauti parodoje Kanuose ir pristatfi miest4 bei region4, negu remti t'alangos oro uosto
sujungim4 su Kauno ar Vilniaus oro uostu.
A. Mile5kos nuomone, priemoniq yra skurdZiai ir maLai, tad finansavimas smulkiam ir vidutiniam
verslui yra silpnas.
L. Petraitiend sutinka su Aro MileSkos nuomone. Patikslina, kad Finansq ir ekonomikos komitete
buvo taip pat keliarnas klausimas, kodel tiek nedaug priemoniq verslui skatinti. Atsakymas buvo,
kad daugiau sillymq, kad ir i5 SVV tarybos, nebuvo pareikta.
I. Buteniend sako, kad bendra suma programoje yra gana didele: 5,8 milijono litq. 

-foks 
buvo

tarybos sprendimas, remti smulkqii ir vidutini versl4 bdtent per Kultlros fabrikq.. Jo rek,rn51ru1ksij.1
buvo skirizunos nemaZos sr.tmos, tadiau 1ai baigtinis procesas. Kol kas Kultiros lbbriko finansavimo
suma Siemet sudarys 2 milijonus litq, kitais metais ir 2016 m. jau galima til<etis, kacl tos lesos
atsipalaiduos kitiems projektams igyvendinti.
L. Petraitiend siDlo ruostis 2015 .2016 m. ir pateikti pasillymus nuo SVV tarybos jau dabar.
A. Mile5ka tvirtina tik dabar i5girdgs, jog reikejo tokius pasillymus teikti. Tadiau patrreZia, kad
kasmet pasillymai yra teikiami, jie i5liko nepakitg ir juos vel galima pateikti dar prapildomai
papildZius.
A. VaiSvila nesutinka ir pabrelia,jog smulkaus ir vidutinio verslo s4lygos nuolat gerirLamos, pvz.
investuojant i infrastruktira ar lengvatinemis s4lygomis perduodant naudotis aikSte prie lleri6iano.
Taip pat, buvo persvarstyti ir sumaZinti verslo liudijimq tarifai.
A. MileSka oponuoja sakydamas, kad nagrinejama bltent Si programa.
A. Vai5vila patikslina, jog jo pasakymas buvo bendras - apskritai visko smu.lkiajam yerslui per
maZai. Taip nera. Jo nuomone, priekaistas pagristas, reikia teikti daugiau pasiulynr q ir SVV
laryboje nagrineti daugiau klausimq, ne vien miesto turgq ar buvusios prekybos [razes prolblematik4.
Pasiteirauja, ar buvo skirla leiq reklamuoti leidini ivairiomis kalbomis. apie 60 000 lt. 

-

I . .Butenien€ atsako. kad leSq atskira ei lute skini nepavyko. bet grei i iausiai jos bus skir. .umos Siam
reikalui, jeigu nepavyks pritraukti naujq skrydZiq i palangos oro uosr4.
A. Razbadauskas atkreipia visq demes!, kad jeigu Tarybai nebui pateikta siDlymq nuo SVV
tarybos, tai jau ir 2015-16 m. tas strateginis planas toks ir liks. Ragina teilti pasiulymus
strateginiarn planui, kol dar tam yra laikas ir sitilo atkreipti ddrnesi, kad strateginis planar; nuo
biudZeto skiriasi, mat pirma eina strategija, o po to svarstomas ir priimamas biudZJtas be,i skirstomi
plnlgal.
A. Milelka sillo prisiminti nuo SVV tarybos teiktus pasiiilymus ir priZada juos dar kartil persiqsti
visiems tarybos nariams.
A' velykiend atkreipia tarybos nariq demesi, kad kaip tik dabar yra rengiamos 2014-2020 m.
tiksliniq teritorijq priemones, s4ra5as didZiulis, jis bus ieikiamas jvairioms Linisteriions ivertinti



pateiktq pi:oj ekn+ s4ra5q. IS tq 100 milijonq kiek planuoja gauti Klaipedos miestas, tikrai bus dalis
priemoniq kurios pateks ir i 5it4 strateginl plan4, smulkaus ir vidutinio verslo s4lygonLl; pag,erinti.
Kol nera gautas patvirtinimas toms priemon6ms, negalima tq padiq jtraukti ir dia.
V' Pleikaitis pratgsia tem4 apie buvusi4 prekybos bazg ir i5reiSkia vilti, kad po Kultiiros fabriko
irengimo likusias le5as gat bltq galima rasti galimybg tarkim toje teritorijoje kurli verdio park4 ar
inkubatorir"l.
L. Petraitiend taip pat pritaria v. Pledkaidiui. pabrezdama, kad ne vien LEZ'ui l.uretq buti
suteikiama ..Zalia" Sviesa.
V. Pleikaitis sillo A. Velykienei, kaip politinio lygmens atstovei, prisijungli prie darbo grupes del
Silutes p1.23. Pastebi, kad reikalingas ai5kumas, kq toje vieto.je nori matl'ti verslininkai; siulo
verslo inkr.rbatoriaus idej4.
A' MileSkos nuomone, verslo inl:ubatoriai Siek tiek iSkreipia konkurencines s4lygas verslui, todel jq
steigimo irriciatoriai paprastai brJna ne verslas, o valstybe.
J' Pliutiend atkreipia demesi, kad siekiant gauti paramq i5 ES, verslo inkubatcriai, ka.ip taisykle,
paprastai turi biti ne pelno siekiandios organizacijos.
A' Petkiinien6 pastebi, kad Klaipedos mieste buvo palyginti maZai surinkta gyventcjq pajamq
mokesdio, kas leidZia daryti iSvad4, jog verslas bega i rajon4.
I. Buteniend patikslina, jog gyvr:ntojq pelno mokestis skaidiuojamas pagal gylentojo gyvenam4j4
viet4, o ne pagal verslo subjekto veiklos viet4. Tad ne verslas bega i rajon4, o gyi'ontojai ten
registruoja gyvenam4j4 viet4.
V' Pleikaitis siilo sprgsti tiek socialines, tiek verslo problemas ir pamini R. Taraskevidiaus
pasi[lym4: kiekvienas Klaipedos miesto darbdavys gali papraSl.ti savo darbuotojus deklaruotis
Klaipedos mieste. Kaip tai dabar daro jaunos Seimos, norindios vaikus vesti i Klaipeclos rniesto
darZelius, tadiau gyvenandios priemiesdiuose: deklaruoja gyvenam4jq vietur pas artimuosius,
gyvelandius mieste. Tada ir gyventojq pajamq mokesdio bltq surenkama daugiau j miesl9 biurJZet4.
A, Milelka dekoja visiems. uZbaigiama diskusija del pirmojo klausimo.

NUTARTA. Teikti anksdiau suformuluotus ir papildyus pasiilymus nuo SVV tarybos strateginiam
skyriui.

SVARSTYTA. 2' Laikinq prekybos vietq Klaipedos mieste iSdestymas ir mokesiiio dydis uZ jas.

A.Mile5ka klausim4 atiduoda pristatyti Donatui Botyriui, kuris atstovsuja smulkiuosius
verslininkus.
D. _Botyrius atstovauja smulkiuosius verslininkus, turgaus prekybininkus, kuri,: pasak jo jaudiasi
diskriminuojami i5 savivaldybes puses, nes yra neteisinga, kad abiejq turgq dalininke savivaldybe
nesutinka sumaZinti ikainiq. O Salia turgaviediq prekiaujantys laikinose piekybos vietose, l:urias
patvi(ino 'laryba, nroka uz leidimus Zenkliai maziau . paiym| kad 2013 m. i,rusio menesj buvo
kreiptasi i administracijos direktorg ddl prekybos vietq iSdestymo, su keletu pataisymq. \rienas iS jq- kad atsturnas iki turgavietes biitq ne rnaZesnis kaip 200 metrq. Pateikia pavyzdi: + n, laikinoji
g1e\ybos vieta kainuoja 100 lt., turgavieteje toks plotas kainuoja 500 Lt per menesj.'
V. Pleikaitis teiraujasi, kokia yra 4 m, kaina privadiame rurguje ,,Senjory rojuje.,.
D.Botyrius tokios informacij os neturi.
V. Pleikaitis pra5o sugriZti prie Sito klausimo tik padarius i3samesng analizg, ftraukiant ir,,TilZes,,
turgq ir ,,Senjorq rojq' ikainius, atilikus detalesni rinkos tyrim4.
R. Armonas patikslina, leidimas prekiauti darzovemis/vaisiaisTuogomis kainuoja I g0 Lt.
A. Vaisvila teiraujasi, kiek yra konkrediai laikinos prekybos vietq aplink kiekvien4 ii turgq, kad
bltq gal ima suvokri konkurcnci jos mastq.
D' Iotyrius atsako, kad pemai buvo 3 vietos, taiiau kalba Siandiena eina apir: visas .laikinosios
prekybos vietas.



V' Karmanov sutinka su D. Botyriumi, ir palaiko jo siiilym4 prekiauti ne ardiau kaip 200 m iki
vienos ar kitos turgavietds, netgi siiilo j! dar labiau sugrieZtinti: laikinosios prekybos viel.os ne
ardiau kaip 1 km turgavietes. Laikinosios lauko prekybos vietos turetrl b[ti brangesnes negu
turgavietese.
A. Gaudieiius paZymi egzistuojandius kontroles ir kokybes skirtumus tarp laikinos prekybos vietq
ir turgaviediq. Taip pat, papildomai naujq prekybininkq mieste neatsiranda, tai tie patys uzuot
stovejg laikinose prekybos vietose galetq ateiti prekiauti i turgq, tadiau jiems pigiau prie Ziedo
isigyti laikinosios prekybos vietos leidim4 ir prekiauti, pvz. vaisiais ir darZovemis ten. Kitas
sillymas - nupirkti tas laikinosios prekybos vietos turgavietems, kurios jas adrninistruotq,
kontroliuotq ne tik paslaugq, bet higienos kokybg.
A' vaiSvila pastebi, kad 3i problematika panasi i ,,rnugiq" ir parduotuviq priespriesq. Fazymi, kad
laikinq vietq administravimo turgavietems klausimas bltq realesne prieZastis diskusija;i, nei kokiu
atstumu, 200 metnl ar kilometro nuotoliu leisti lsirengti laikinas prekybos vietas.
V. Pleikaitis jam plitaria.
A' MileSka isiterpia paZyrledamas, kad niekas turbiit nera pastebejgs prie,,Maximos" prrrduotuviq
jokiq laikinos prekybos vietq darZovemis. Taigi - privatus verslas reguliuoja, kas; prekiaus
,,ukininkq* turguj e prie ,,Akropolio". Nes privaius veislas investuoja f.iirtoaara, kuria traukos
ta5k4, ir neleidZia, kad kas tuo nemokamai pasinauclotq lyg nugriebdami grietinelg nuo prieno. Kita
vefius, problemos kyla, kada prasideda nevaldoma prekyba, pvz. gelemis per sventes, daZnai net
ne jsigijr.rs leidimq.
J. Pliutiend teiraujasi, i kuriq pusg tos kainos turi b[ti suvienodintos.
D. Botyrius atsako, kad i didejandi4.
V' Pleikaitis, A. Vai5vila, J. Pliutien6 vienbalsiai sako, es4 nustebinti. Teiraujasi, ar vr:rslininkai
supranta, ko pra3o. .luk savivaldybes ir politikq pagrindinis tikslas galvoti apie vartotojq, gyvr:ntoj4
ir miestieti, kuriam, pakelus kainas, bDtq atimta galimybe isigyii vaisui ar darzoves plgiuu ii
laikinose prekybos vietose prekiaujandiqjq.
Z. Zii+'ft Jratikslina" kad visame mieste yra 85 laikinosios prekybos vietos. Toliau tgsia, kad yra dvi
prekybos riiSys: i5 laikinqjq irenginiq ir prekyba turgavietese. Sias dvi prekybos ruSis reglmernuola
skirtingi tieses aktai. Turgavietese ikainiai yra didesni savaime aisk;, kodel. Del adm'rnisrrzLcines
i5laidos - pe-rsonalo iSlaidos, nuo direktoriaus, pavaduotojo, buhalterio ir pan. juos r,,isus reikia
iSlaikyi. Z. ZiZytds nuomone, laikinieji prekybininkai nesudaro tokios dideles konkurelcijos, dia
greidiau klausimas, kaip optimizuoti turgaus veikl4, kad maZiau s4naudq turetq, kurios paskirstomos
prekybininl<ams. Leidimq iSdavim4 prekiauti laikinose vietose reglamentuoja Rinkliavq istatymas,todel vadovaujantis Siuo teises aktu negalima turgavietems pavesti ar perduoti administruoti Siq
leidimq i3davimo' l{igienos reikalavimq vykdym4 kontroliuoja Maisto ir veterinarijos tarnyba,
darbo laiko paZeidimus tikrina Darbo inspekcija, o ne savivaldybe ar turgaviediq administlacija..
D. .Botyrius tgsia mint!, jog konkurencija iskreipta, praso Tarybos nariq svarstyti klausim4 del
!kainiq lauko prekybai didinimo.
V, Pleikaitis, A. VaiSvila, L. petraitiend, I. Sia5kiend, J. pliutien6
Botyrius alstovauja tik vien4 pusg, o ne visus smulkiuosius miesto
prekiaujant ius laikinose prekybos vietose.

nesutinka ir pastr:bi, jog D.
verslininkus, tame tarpe ir

NUTARTA. Nepritarti idejai teikti pasiulymus nuo svv tarybos del laikinosios prekybos.vietq
ikainiq padidinimo. Norint 5i klausim4 svarst)'ti toliau SVV iaryboje, pateikti issameing analizg: ir
visapusiSkesnE ikainiq ir kitose miesto tur.gavietese apZval
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