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Posėdis įvyko 2014-04-16. Pradžia 15.30 val. (Išvažiuojamasis posėdis) 

Posėdžio pirmininkas –  Savivaldybės tarybos narys Artūras Razbadauskas. 

Posėdžio sekretorius  – Andrius Juškevičius. 

      Posėdyje dalyvauja: Zita Šličytė, Algirdas Grublys, Žemėtvarkos skyriaus vedėja Raimonda 

Gružienė, Klaipėdos smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos atstovai. 

      Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu: 

      Dėl Klaipėdos buvusios prekybos bazės teritorijos sutvarkymo. Pranešėja Aurelija 

Petkūnienė. 
 

      SVARSTYTA. Klaipėdos buvusios prekybos bazės teritorijos sutvarkymo.  

      Pranešėja – Aurelija Petkūnienė. Aiškina, kad neformali Klaipėdos smulkaus ir vidutinio 

verslo asociacija, atstovaujama daugiau nei 80 buvusioje Klaipėdos prekybos bazės teritorijoje 

verslą vykdančių subjektų interesus, siekiant sudaryti tinkamas smulkiam ir vidutiniam verslui 

vystyti sąlygas, prašo įtraukti Klaipėdos miesto centrinėje dalyje esančios Sandėlių gatvės su 

inžinerine infrastruktūra sutvarkymą į Klaipėdos miesto savivaldybės strateginius dokumentus ir 

prioritetinių projektų. Numatomų įgyvendinti ES lėšomis, sąrašą. 

     Primena, kad iki 2005 m. prekybos bazės teritoriją valdė ir tvarkė Savivaldybei priklausanti 

įmonė „Klasana“. Ji 2005 metų pradžioje buvo privatizuota perduodant privačiai jos nuosavybei 

elektros energijos, vandens tiekimo inžinerinius tinklus, o žemės naudojimo bei asfalto dangos 

perdavimo problema nebuvo išspręsta. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007-08-02 buvo 

patvirtintas teritorijos, esančios adresu Šilutės pl. 23 detalusis planas, kuriame atsiranda Sandėlių 

gatvė ir tuo remiantis Nacionalinė žemės tarnyba verčia pastatų bei patalpų savininkus nuomotis 

transporto judėjimui skirtą servitutinę teritoriją, kuri reikalinga laisvam miestiečių judėjimui, o ne 

pastatams eksploatuoti, kaip yra teigiama detaliojo plano sprendiniuose, nors, nei pastatų užstatymo 

plotas, nei veiklos pobūdis nėra keičiami. Pagal šį planą smulkaus verslo objektui priskiriama 

apleista, valstybei priklausanti ir bendram naudojimui skirta teritorija, į kurią verslininkas tarsi per 

prievartą privalo investuoti dideles lėšas, nors prievolės tvarkyti pravažiavimo kelio dangą jokiame 

dokumente nenumatyt. Todėl šioje miesto dalyje, esant tiek verslo subjektų, naudojimasis teritorija 

vyksta chaotiškai iki netinkamumo naudoti nudėvint vandentiekio bei kanalizacijos tinklus, dar 

likusią kelio dangą. Teritorija didelė, strategiškai patrauklioje ir miestui svarbioje dalyje, kurioje 

galėtų sėkmingai vystytis smulkusis verslas, steigtis nedidelės gamybos įmonės, kurtis naujos darbo 

vietos, tačiau tai neįmanoma be teisiškai ir ekonomiškai pagrįstos teritorijos vystymo strategijos.  

      Prašo pakartotinai įvertinti smulkiajam ir vidutiniam verslui ypatingai svarbios problemos 

aktualumą ir sudaryti sąlygas Klaipėdos miesto  Sandėlių gatvės su inžinerine infrastruktūra 

rekonstrukcijai. 

      Prašoma: 

            1. Suformuoti žemės sklypą būsimai gatvei, atsižvelgiant į 2013 m. lapkričio 26 d. mero 

raštą.    

      2. Įtraukti Sandėlių gatvės su inžinerine infrastruktūra atnaujinimą į miesto strateginius 

planus kaip konkrečią smulkiajam bei vidutiniam verslui remti skirtą priemonę. Toks sprendimas 

būtų priimtas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės priimtais dokumentais (Klaipėdos 



miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginiu plėtros planu. Priemonė atitinka Strateginio plėtros 

plano 3 prioriteto „Miesto konkurencingumo didinimas“ 3.1. Tikslą „Kurti verslui palankią aplinką“ 

3.1.1. Uždavinį „Skatinti verslumą, 3.1.2 Uždavinį „Sudaryti sąlygas pramonės ir kitų verslų 

plėtrai“ 3.1.3 Uždavinį „Plėtoti savivaldos, mokslo ir verslo subjektų partnerystę ir 3.1.4 Uždavinį 

„Skatinti investicijų pritraukimą“. Integruota Klaipėdos miesto vystymo programa 2014-2020 

metams. Daugiau nei 80 subjektų nepalankių SVV sąlygų pagerinimas atitinka LR partnerystės 

sutartyje, apibrėžiančioje Europos struktūrinių ir investavimo fondų paramą 2014-2020 m. 

laikotarpiui, pagrindines Lietuvos investavimo prioritetines kryptis). 

       SVV subjektai, veiklą vykdantys buvusioje Klaipėdos miesto prekybos bazės teritorijoje, 

įsipareigoja nuosavomis lėšomis iš dalies prisidėti prie projekto įgyvendinimo. 

      R. Gružienė sako, kad parengtas detalusis planas 2007 metais sprendė vieną problemą – 

suformuoti žemės sklypus esamų pastatų eksploatacijai. Detalusis planas buvo parengtas Apskrities 

viršininko administracijos iniciatyva. Buvo iškilusi problema, kad pastatai, kuriuos privatizavo, 

neturi priskirtų žemės sklypų ir tai stabdo tam tikras investicijas. Todėl visa buvusi bazės teritorija 

buvo padalinta į atskirus sklypus ir į juos pateko dabartinis esamas privažiavimas. Privažiavimo 

kelias niekada nebuvo kaip gatvė. Detalusis planas kaip ir numato perspektyvoje, galėtų būti 

tiesiamas privažiavimo kelias, atitinkantis visus techninius reikalavimus. 

       Kalbant apie tai, kad Savivaldybė turėtų prisidėti ir bandytų suformuoti gatvę - tokiu atveju 

turi būti rengiamas naujas detalusis planas. Dabar galima tik detaliojo plano korektūra.  

       R. Gružienė kalba, kad nuo šių metų įsigaliojusi nauja Teritorijų planavimo įstatymo 

redakcija numato, kad organizatorius gali būti Savivaldybės administracijos direktorius, tačiau 

iniciatyvos teisę turi patalpų savininkai, žemės sklypo nuomininkai. Sako, kad detaliojo plano 

organizatorė gali būti ir savivaldybė, tačiau artimiausiuose 3 metų planuose tokių lėšų numatyta 

nėra. Jei komitetai priimtų atitinkamą sprendimą – būtų pretekstas planuoti ir jas įtraukti. 

           NUTARTA. Informacija išklausyta. 

 

     Posėdis baigėsi 16.40 val. 
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