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Dalyvauja SVV tarybos nariai:  

Aras Mileška, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos viceprezidentas; 

Viktoras Krolis Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius; 

Aurelija Petkūnienė Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga,  

Lilija Petraitienė, Klaipėdos miesto tarybos narė; 

Arūnas Barbšyas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

Donatas Botyrius, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija, Klaipėdos sk. 

 

 

Darbotvarkė:  

1. Dėl barų ir naktinių klubų veiklos keliamo triukšmo Klaipėdos senamiestyje  

2. Klaipėdos verslui aktualių klausimų, pastaraisiais metais svarstytų miesto savivaldybės taryboje 

apžvalga  

3. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas. 

 

 

    1. SVARSTYTA.  Dėl barų ir naktinių klubų veiklos keliamo triukšmo Klaipėdos senamiestyje 

 

Pirmininkas Aras Mileška pristato posėdžio darbotvarkę ir nurodo dalyvavęs susitikime su 

senamiesčio gyventojais ir verslininkais aptariant triukšmo sklindančio iš kai kurių verslo įstaigų 

problemas, bei paprašo ateityje esant panašioms bėdoms su keliomis verslo įstaigomis nenurodyto, 

jog triukšmauja  visi senamiesčio verslininkai, o įvardyti konkrečias triukšmą keliančias įstaigas. A. 

Mileška taip pat paminėjo miesto tarybos raštą dėl tarpusavio santykių tarp senamiesčio gyventojų 

ir senamiesčio verslo atstovų, dėl galimo alkoholio prekybos laiko ribojimo.  

A.Petkūnienė pastebėjo, jog stačiusieji Danės upės krantinėse barus ir kitas įstaigas turėjo įvairių 

verslo planų ir investavo nemažai lėšų, tad prekybos alkoholiu laiko ribojimas nėra geriausia išeitis. 

V. Krolis pastebėjo, jog yra puiki įstatymų bazė šioms problemoms spręsti, tereikia jų laikytis. V. 

Krolio nuomone baro savininkai nėra kalti, jei išgėręs baro klientas triukšmauja gatvėje.  

L. Petraitienė informavo, jog parengtas projektas miesto tarybai. Jos nuomone barų savininkai 

atsakingi, jei iki 9 ryto ar ilgiau groja per garsi muzika trukdanti gyventojų poilsiui. L. Petraitienė 

nurodė Palangos miesto pavyzdį, kuomet ribojamas prekybos alkoholiu laikas padėjo sprendžiant 

triukšmo klausimus. L. Petraitienė pabrėžė, jog verslo išstumti ar skriausti nenorima, tačiau 

privaloma imtis priemonių jei nuo sklindančios muzikos dreba gyventojų butų sienos, politikė tai 

įvardijo kaip gyventojų terorizavimą. 

D. Botyrius pareiškė savo nuomonę, jog Savivaldybės valdininkai yra praradę gebėjimą mastyti ir 

spręsti problemas ir nebando bendrauti su verslininkais.  

L. Petraitienė nurodė, jog senamiesčio gyventojai patiriantys nemalonumų dėl per didelio triukšmo 

teiravosi, kaip nuolat triukšmą keliančios įstaigos apskritai gavusios leidimus savo veiklai.  

D. Botyrius atsakė, jog patalpų savininkai gaunantys higienos pasus ir išnuomojantys patalpas jau 

su higienos pasu.  

L. Petraitienė nurodė specialiai naktį ėjusi pro aptariamas triukšmą keliančias įstaigas – barus 

Žvejų gatvėje ir girdėjusi triukšmą.  
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A. Mileška pasiūlė miesto tarybai aptariant šią problemą vengti žodžio „senamiestis“ mat ne visi 

senamiesčio verslininkai nesilaiko tvarkos taisyklių. 

L.Petraitienė dar kartą pasiūlė riboti prekybos alkoholiu laiką triukšmą keliančioms įstaigoms-

barams.  

D. Botyriaus nuomone Savivaldybės administracijos atstovai turėtų susirasti patalpų savininkus ir 

su jais išsiaiškinti kylančias problemas.  

L. Petraitienė mano ,jog savivaldybės administracijos darbuotojai privalo spręsti šią bėdą. L. 

Petraitienė nurodė pasiekusi, jog senamiesčio gyventojams būtų leista dalyvauti triukšmo matavimo 

procese, mat triukšmą matavus vieniems specialistams pažeidimų aptikta nebuvę, tačiau dalyvaujant 

ir gyventojams rodikliai buvę kitokie ir pažeidimų aptikta.  

A. Barbšys pritarė, jog bėdą reikia lokalizuoti, tačiau nurodė, jog senamiestis nėra rezervatas su 

išimtinėmis teisėmis – tvarka turi būti ir įstatymo laikytis privalu ir senamiestyje ir kitose miesto 

dalyse. 

L. Petraitienė atsakiusi, jog linksminamasi visur bet kitur laikomasi tvarkos. 

A. Mileška nurodė, jog jo žiniomis dėl netvarkos ir triukšmo uostamiesčio gidai nevedantys turistų 

iš kruizinių laivų per Žvejų g., ypatingai šios gatvės vengiama anksti ryte, kuomet iš naktinių klubų 

išeina pasilinksminę asmenys.  

 

2. SVARSTYTA. Klaipėdos verslui aktualių klausimų, pastaraisiais metais svarstytų miesto 

savivaldybės taryboje apžvalga 

 

 

A. Mileška paprašo parengti raštą savivaldybės administracijos direktorei J. Simonavičiūtei su 

prašymu skirti savivaldybės administracijos darbuotoją, kuris surinktų informaciją apie visus miesto 

tarybos posėdžiuose svarstytus klausimus susijusius su verslu ir pristatytų juos rugsėjo mėn. SVV 

tarybos posėdyje.  

 

3. SVARSTYTA. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas. 

 

A.Mileška paprašo parengti raštą miesto tarybai su prašymu prieš svarstant komitetuose kokius nors 

klausimus susijusius su smulkiuoju ir vidutiniu verslu, juos aptarti SVV taryboje.  

D. Botyrius nurodė, jog gilinantis į praeituose posėdžiuose aptartus miesto turgaviečių klausimus, 

jų svarstymas paliktas turgaviečių administracijai tad esą niekas nedaroma. D. Botyriaus nuomone 

reikalingos darbo grupės, diskusijos, mat pradėjus gilintis į turgaviečių problemas viskas pasirodę 

daug blogiau nei manyta. 

V. Krolis pasiūlė teikti oficialų prašymą sudaryti tokią darbo grupę.  

L. Petraitienė išsakė savo nuomonę, jog nėra jokios savivaldos iniciatyvos spręsti kylančias 

problemas.  

A. Barbšio nuomone savivaldybės administracija turinti padaryti analizę dėl praeitais metais SVV 

taryboje aptartų klausimų sprendimo.  

A. Mileška nurodė, jog yra daug klausimų svarstomų ir sprendžiamų be SVV tarybos pagalbos ir 

žinios, nors politikai dalyvaujantys SVV dalyvauja ir miesto tarybos komitetuose.  

A. Barbšys nurodė, jog klausimus aptariamus komitetuose jie pamatantys tik atėję į komiteto 

posėdį. 

A. Mileška baigia posėdį ir padėkoja dalyvavusiems.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                     Aras Mileška 

 

Posėdžio sekretorė                 Andromeda Uteraitė-Grauslienė 


