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Dalyvauja SVV tarybos nariai:  

Aras Mileška, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos viceprezidentas; 

Saulius Savickis, Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ 

Arūnas Barbšys, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

Donatas Botyrius, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija; 

Aurelija Petkūnienė, Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga; 

 

 

Kiti dalyviai: Rimantas Armonas, Klaipėdos m. savivaldybės licencijų, leidimų ir vartotojų teisių 

apsaugos skyriaus vyr. specialistas.  

 

Darbotvarkė:  

1. „Smulkiojo ir vidutinio verslo paslaugų (prekybos) sektoriaus plėtra Klaipėdos mieste“: 

-Prekyba ir paslaugos - ekonominė veikla, kurioje vyrauja smulkusis ir vidutinis verslas. 

-Savivaldos ir smulkiojo verslo santykiai. Požiūris į verslą. 

-Darbo vietų kūrimas - bendras prioritetas. 

-Savivaldos priemonės smulkiojo verslo aplinkai gerinti. 

-Licencijų išdavimo tvarkos tobulinimo perspektyvos.   

 

    1. SVARSTYTA.  Smulkiojo ir vidutinio verslo paslaugų (prekybos) sektoriaus plėtra Klaipėdos 

mieste 

 

Donatas Botyrius pristato posėdžio darbotvarkę ir posėdžio temą „Smulkiojo ir vidutinio verslo 

paslaugų (prekybos) sektoriaus plėtra Klaipėdos mieste“ ir apgailestauja dėl negausiai susirinkusių 

SVV tarybos narių. Taip pat aptaria Darbo grupės susitikimo metu apsvarstytus klausimus. D. 

Botyrius siūlo šią temą plėtoti ir aptarti ir kituose posėdžiuose.  

D. Botyrius pristato Rimantą Armoną. 

R. Armonas pamini, jog Klaipėdos m. savivaldybės licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos 

skyriaus vedėjai atostogaujant, jis buvo įpareigotas atsakyti į visus SVV Tarybai rūpimus 

klausimus. R. Armonas apibūdina savo skyriaus veiklą ir nurodo, jog leidimų ir licencijų išdavimo 

procedūros vykdomos per savivaldybės Vieno langelio skyrių, o visa su tuo susijusi informacija 

viešai skelbiama savivaldybės tinklapyje ir spaudoje. Licencijų išdavimą reglamentuoja teisės aktai. 

R. Armonas taip pat pamini, jog šiuo metu mieste yra apie 400 prekybai numatytų vietų, o šiuo 

metu juose prekiauja apie 200 prekeivių. Taip pat nurodo, jog yra išduota apie 700 licencijų 

prekybai alkoholiniais gėrimais. R. Armonas taip pat pamini, jog šiuo metu pasikeitė taksi verslo 

reglamentavimo tvarka  ir vietoje licencijų yra išduodami leidimai užsiimti šia veikla, taip 

liberalizavus šį verslą, juo užsiimti gali ne tik įmonės bet ir pavieniai asmenys, tačiau R. Armono 

nuomone teisės aktuose reglamentuojančiuose šiuos pakeitimus yra spragų.  

D. Botyrius pasiteiravo, kas nustato prekybos vietų įkainius? 

R. Armonas atsako, jog už leidimų išdavimą prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose yra 

numatyta vietinė rinkliava pagal rinkliavų įstatymą, kuri yra patvirtinta miesto tarybos sprendimu.  
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D. Botyrius pasiteirauja ar minėtos 400 mieste esančių prekybai numatytų vietų taip pat yra 

patvirtintos miesto tarybos? 

R. Armonas atsako, jog šios vietos patvirtintos Savivaldybės direktoriaus įsakymu. Ankščiau 

savivaldybės licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriaus specialistai surašydavo galimus 

prekybos adresus, juos suderindavo su Klaipėdos savivaldybės Miesto ūkio departamentu, kadangi 

prekybos taškai yra viešoje vietoje, taip pat suderindavo su miesto Architektūros skyriumi, miesto 

vyr. dailininku, tačiau po praeitais metais savivaldybės teisininkų pateiktos rekomendacijos, 

galimos prekybos mieste vietos buvo patvirtintos savivaldybės direktoriaus įsakymu.  

D. Botyrius pasiteiravo ar prekybos vietų išdėstymą galima koreguoti ir ar tai yra sudėtingas 

procesas? 

R.Armonas atsakė, kad kiekvienas pageidaujantis prekiauti viešoje vietoje, rašo prašymą, ir jei 

neranda savivaldybės pateiktame adresų sąraše tokios vietos, kuri atitiktų jo poreikius, nurodo 

pageidaujamą prekybos vietą.  

A. Petkūnienė pasiteiravo kokie yra kriterijai sprendžiant ar vienoje ar kitoje vietoje galima 

prekyba. 

R. Armonas atsakė, jog prekybos vietos parenkamos pagal nusistovėjusią praktiką ir pagal tai, 

kokiose miesto vietose prekybos paslaugų infrastruktūra pakankamai neišplėtota. Prekyvietės 

neplanuojamos prie įėjimo į prekybos centrus. R. Armonas nurodė, jog privatūs sklypai taip pat 

laikomi vieša vieta, norintys juose vykdyti prekybinę veiklą turi gauti savivaldybės leidimą, tačiau 

nemoka rinkliavos. R. Armonas pabrėžė, jog savivaldybės darbuotojai noriai bendradarbiauja su 

besikreipiančiais ir prekybos vietų sąrašas per dešimt metų gerokai išsaugo, mat nuolat pasipildo 

naujomis vietomis pagal prekeivių prašymą ir pageidavimus – praktiškai visi prekeivių pasiūlyti 

prekyviečių adresai įtraukti į sąrašą.  

D. Botyrius pasiteiravo ar prekeiviai turi prekiauti griežtai schemomis patvirtintose ribose. 

R. Armonas atsakė, jog yra tik adresas, o prekeiviai nėra griežtai pririšti prie vietos, jie gali kartais 

atsistoti keletą metrų arčiau ar toliau, svarbu, jog netrukdytų praeiviams ir auto transportui, 

nestovėtų autobuso stotelėse ir pan.  

A. Barbšys pastebėjo, jog prie Naujojo turgaus esantys lauko prekybos taškai tiesiog „įrėmina“ 

šaligatvį, jų yra daug ir atrodo nekaip.  

R. Armonas sutiko, jog tai probleminė vieta, bet kartais prekeiviai, nors jiems išaiškinama, jog 

privalo stovėti taip, jog netrukdytų kitiems, visgi retkarčiais nusižengia bendros tvarkos taisyklėms. 

Taip pat prie Naujojo turgaus esą specialiai suplanuota daug prekybos vietų, jog „išstumti“ tuos, 

kurie niekuomet leidimų prekiauti neėmė ir nesiruošia imti.  

D. Botyrius pasiteiravo ar yra tikslinga apie turgavietes leisti prekiauti laikinuose prekybos 

taškuose, kai pačiose turgavietėse, kurios priklauso savivaldybės įmonėms, yra daug tuščių 

prekybos vietų ir ar taip nėra atimami pinigai iš pačios savivaldybės, mat nuolatiniai turgavietės 

prekeiviai moka daugiau rinkliavos nei laikinieji prekeiviai. Ypač ši problema justi švenčių 

dienomis, pvz. kovo 8-tąją, kuomet apie turgaviete esantys laikinieji gėlių prekiautojai mokėjo po 3 

lt. už vietą, o turgavietės prekeiviai mokantys daug didesnes rinkliavas, apie 50 lt. ir daugiau per 

dieną, patyrė nuostolius.  

A. Mileška pritarė D. Botyriui, jog taip prarandami Savivaldybės įmonės galimi uždirbti pinigai.  

R. Armonas atsakė, jog švenčių dienomis gėlių prekybai yra sudaryti atskiri adresai-prekybos 

taškai, tokių vietų mieste yra apie 15, tad švenčių dienomis yra išduodama ne daugiau 10 leidimų 

tokiai prekybai visame mieste. R. Armono teigimu, situacija kuri matoma prie turgaviečių švenčių 

metu yra tokia todėl, jog 95 proc. prekeivių gėlėmis prekiauja nelegaliai, neturėdami leidimų.  

A. Barbšys pasiteiravo kaip vykdoma kontrolė, jog tokios situacijos nebūtų?  

R. Armonas atsakė, jog šią kontrolę vykdo Savivaldybės Prevencinis ir Viešosios tvarkos skyriai. 

D. Botyrius pastebėjo, jog vienos iš šventinių dienų metu visus gatvės prekeivius tikrino mokesčių 

inspekcija, vadinasi jie turėjo tokius leidimus ten prekiauti.   

R.Armonas paaiškino, jog mokesčių inspekcija tikrina tik verslo liudijimo arba individualios 

veiklos pažymėjimo turėjimą arba neturėjimą, tačiau jie netikrina ar prekeiviai turintys 
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Savivaldybės išduotus leidimus prekiauti vienoje ar kitoje vietoje-tai jau Savivaldybės 

kompetencija.  

A. Mileška pasiteiravo kokie turėtų būti veiksmai įtarus, jog prekiaujama nelegaliai? 

R. Armonas atsakė, jog derėtų skambinti į policijos nuovadą, pareigūnai gali patikrinti ir surašyti 

protokolą. Ankščiau licencijų ir leidimų skyriaus darbuotojai patys važinėdavo ir tikrindavo ar nėra 

nelegalios prekybos taškų, tačiau po reorganizacijos skyriuje sumažinus darbuotojų skaičių 

nebespėjama visko aprėpti.  

S. Savickis pasiteiravo ar Savivaldybė galėtų priimti sprendimą kuris įgalintų licencijų, leidimų ir 

vartotojų teisių apsaugos skyriaus išduodamus leidimus prekybai viešoje vietoje, kabinti visiems 

aiškiai matomoje vietoje? Tokiu atveju visi žinotų ar prekeivis prekiauja legaliai ar ne.  

D. Botyrius pasiteiravo kokios yra baudos už tokią veiklą? 

R. Armonas atsakė, jog pagal policijos surašytus protokolus baudos už tokią veiklą yra nuo 20 lt. 

iki 100 lt. tačiau dažniausiai bauda yra 20lt. ir nelegaliems prekeiviams labiau apsimoka sumokėti 

tokio dydžio baudą nei gauti leidimą prekybai. 

A. Petkūnienė pasiteiravo ar šios baudos sumokamos pagal policijos pareigūnų išrašytus protokolus 

patenka į miesto biudžetą? 

R. Armonas atsakė, jog šios baudos keliaujančios į valstybės biudžetą.  

D. Botyrius pasiteiravo kokie dabar vykdomi procesai dėl laikinųjų statinių, kioskų statymo mieste.  

R. Armonas nurodė, jog dar visai neseniai privatūs ir išnuomoti sklypai nebuvo laikomi viešąją 

vieta, tad šių sklypų savininkai statydavo įvairius rastinius namelius-kioskus, o nuo praeitų metų 

lapkričio mėn. ši tvarka pasikeitė ir šie sklypai vėl laikytini viešomis erdvėmis, tad norint šiuose 

sklypuose vykdyti prekybinę veiklą reikalingas savivaldybės leidimas, skirtumas tik toks, jog jis 

išduodamas nemokamai.   

D. Botyrius nurodė, jog prekeivius domina Šiaurinio rago ir Kruizinio laivų terminalo teritorijos, 

jose norima statyti kioskus.  

R. Armonas nurodė, jog šiuo metu šiose teritorijose statyti laikinosios prekybos vietų nėra 

numatyta.   

D. Botyrius pasiteiravo ar galima ateityje bus inicijuoti tokių prekybos vietų atsiradimą? 

R. Armonas atsakė, jog valstybinėje žemėje laikino statinio-kiosko pastatymas prilygsta kapitalinio 

statinio statybai, reikia suformuoti sklypą, jį įvertinti, skelbti aukcioną ir pan.  

A. Mileška pasiteiravo ar tokie pat reikalavimai Teatro aikštėje stovėjusiems Kalėdiniams 

nameliams-kioskams. 

R. Armonas atsakė, jog tai laikini statiniai, atvežami konkretiems renginiams ir po to išvežami, 

manoma, jog ilgiausia jie stovės vasaros laikotarpiu, po to vėl bus išvežti.   

D. Botyrius dar kartą pasiteiravo ar ateityje nenumatoma vėl sudaryti sąlygų rastis kioskams 

mieste. 

R. Armonas atsakė jog šiai dienai mieste yra trys oficialiai veikiantys kioskai – kai juose nebeleista 

prekiauti alumi, nebeliko ir verslininkų juos statyti. Detalūs sklypų, kuriuose galėtų statyti kioskus, 

planai kainuoja didelius pinigus, kurių šiuo metu nėra. Truputį kita situacija buvusi statant spaudos 

kioskus, mat juos stačiusi įmonė pati finansavo planų sudarymą.  

D. Botyrius teigė, jog smulkiųjų prekybos taškų mieste poreikis yra, tačiau jis mato, jog nėra 

finansinių galimybių. 

R. Armonas dar kartą pasiūlė alternatyvą – prekiauti iš laikinųjų prekybos įrenginių- ryte 

atvykstama į prekybos vietą, vakare išvykstama. R. Armonas dar kartą priminė, jog leidimai 

išduodami adresams, tad negali būti išduoti leidimai leidžiantys prekeiviui sustoti ir prekiauti bet 

kur kaip jam patinka, prekeivis turi prekiauti suderintoje su savivaldybe vietoje, netrukdyti eismui ir 

pėstiesiems.  

a. Mileška pasiteiravo ar panorus Kruizinių laivų terminale prekiauti iš laikinųjų statinių, jam 

pakaktų ateiti į savivaldybės licencijų ir leidimų skyrių ir gauti leidimą prekiauti?  

R. Armonas atsakė, jog šioje teritorijoje didžioji dalis žemės yra išnuomota, norint prekiauti šioje 

teritorijoje reikėtų derinti tai su Klaipėdos laivų remonto įmone, o tuomet jau ateiti į savivaldybę 

leidimo.  
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A. Petkūnienė pasiteiravo ar naudojantis vieno langelio principu verslininkui iš tiesų pakanka tik 

vieną kartą ateiti į savivaldybę ir gauti leidimą užsiimti prekyba renginio metu?  

R. Armonas atsakė, jog to pakanka – prašymų priimti elektroniniu būdu galimybių kol kas nėra, bet 

faksu jie visada priimami. R. Armonas taip pat pastebėjo, jog visus su leidimais susijusius 

finansinius klausimus būtų daug paprasčiau tvarkyti jei savivaldybė turėtų priėjimą prie Mokesčių 

inspekcijos duomenų bazės, tačiau tokiai sistemai įrengti reikalinga programa, kuria nėra pinigų. 

A. Petkūnienė pasiteiravo ar yra planuojama tokią programą įsigyti. 

R. Armonas atsakė, jog jau kuris laikas tai padaryt i planuojama.   

A. Barbšys pasiteiravo apie kokią sumą yra kalbama. 

R. Armonas atsakė, jog reikalinga būtų apie 15 – 20 tūkst. litų. 

A. Barbšio ir A. Petkūnienės nuomone tai nėra labai dideli pinigai, juos būtų galima rasti.  

A. Mileška dar kartą priminė, jog prekyba Kruizinių laivų terminale tikrai būtų reikalinga, mat dalis 

kruizinių laivų turistų yra išvežami autobusais į įvairias lankytinas vietas ir neturi galimybės išleisti 

pinigų Klaipėdoje. A. Mileškos nuomone reikėtų stengtis sudaryti realias galimybes prekiauti 

Kruizinių laivų terminale.  

A. Mileška baigia posėdį ir padėkoja dalyvavusiems.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                     Aras Mileška 

 

Posėdžio sekretorė                 Andromeda Uteraitė-Grauslienė 


