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1. SVARSTYTA. Del laikinqjq prekybos vietq iSdestymo Klaipedos mieste.

A.Mile5ka. Pateikia Klaipedos SVV tarybos pasi[lym4 del prekyviediq ir kreipiasi ! p. R.Armon4,
kad Sis pristatyttl S.m. planus.
R.Armonas informuoja, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr.
T2-331 patvirtintas Prekybos ir paslaugq teikimo Klaipedos miesto vie5osiose vietose vietines
rinkliavos nuostatai ir prekybos ir paslaugq teikimo Klaipedos miesto vie5osiose vietose tvarkos
apra5as, kuriuo vadovaujantis parengtas ir Klaipedos miesto savivaldybds administracijos
direktoriaus 2013 m. sausio 10 d. fsakymuNr. ADI-108 patvirtintas Klaipedos miesto vie5qjq vietq
prekiauti ir teiktipaslaugas nuo (i5) laikinqiq irenginiq i5destymo adresq s4raSas. Adresq s4ra5as yra

skelbiamas Klaipedos miesto savivaldybds internetineje svetaindje, skiltyje ,,Verslininkams".
Atsakydamas i l.arybos nariq klausim4 del leidimq prekiauti i5davimo prie prekyviediq, teigia, kad
tokio pobfldZio leidimai niekada nebuvo i5duodami ir vie5os vietos prekiauti ar teikti paslaugas prie
prekyviediq niekada nebuvo planuojamos.
A.Mile5ka teiraujasi, ar tos vietos, kurios atsiranda prie prekyviediq yra nelegalios.
R.Armonas patuirtina, kad atvejq, kada prekiaujama neleistinose vietose pasitaiko.
L.Petraitien€ teiraujasi del prekyvietes esandios prie senojo turgaus Ziedo.
R.Armonas informuoj a,kad vie5oji vieta yra suplanuota Taikos pr. 4, Salia autobusq stoteles, tadiau
jokiais teritorijos planavimo dokumentais ta vieta nera paLymeta, todel pasitaiko, kad verslininkai
tomis vietomis;manipuliuoja,t.y. pasistato prekybing vieta toliau, nei gal bDt numatyta. Patikina,
kad prie prekyviediq vietos nera planuojamos.
A.Petkiiniend teiraujasi del prekybos kitoje naujojo turgaus pusdje, ,,Egles" prekyvietes prieigose.
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R.Armonas informuoja, kad Sioje teritorijoje yra suplanuota nemaLai viesqjq vietq, skirtq prekybai
vykdyti ir paslaugoms teikti ir Sios vietos adresas yra Statybininkq pr. 30. Didesnis vietq skaidius
numatytas ddl t,r, kad siekta sumaZinti nelegali4 prekyb4, tadiau neZilrint i tai, Sioje teritorijoje
atveju, kada prekiavJarna nelegaliai pasitaiko. Kontroles funkcija Siuo metu yra paskirta Viesosios
tvarkos skyrius. kuris ir vykdo periodinius patikrinimus.
L.Petktrniend teiraujasi ar buvo skaidiuota, kiek kainuoja vieta prekyvieteje ir viesojoje vietoje,
koks yra kainq s.kirtumas.
R.Armonas infirrmuoja, kad Prekybos ir paslaugq teikimo Klaipedos miesto vie5osiose vietose
vietines rinkliavos nuostatai ir prekybos ir paslaugq teikimo Klaipedos miesto vie5osiose vietose
tvarkos apra5as numato ikainius uZ teisg prekiauti ar teikti paslaugas s4ra5e nurodytuose vie5osiose
vietose.
D.Botyrius praS,o ivardinti ikaini.
R.Armonas patrlikia pavyzdi, kad darZovemis norintis prekiauti verslininkas moka apie 3 Lt. uL
dien4 iki 8 m'prekybinio ploto.
D.Botyrius teiraujasi del ikainiq uZ prekyb4 gelemis.
R. Armonas informuoja, kad ikainis yra 100 Lt. men. uL 4 mz prekybing viet4, 180 Lt. men. uZ 4-8
m2 prekybing viet4.
D.Botyrius teiraujasi ar galima isigyti leidimus ir vienai dienai.
R.Armonas atsako, kad leidimai i5duodami ir vienai ir keliomis dienoms, ir mdn., taip kaip
pageidauja prekiauti norintis asmuo. Jeigu prekiaujama su verslo liudijimu, tai leidimas ijduodamas
tonrs dienoms, .kiek galioja verslo liudrjimas. Jeigu pagal individualios veiklos liudijim4, tada
apskaidiuojamas mokestis pagal vienos dienos ikaini tam laikotarpiui, kuriam pra5oma iSduoti
leidim4. Kalbant apie nelegali4 prekyba, tai atkreipiamas demesys i tai, kad daZniausiai nelegaliai
prekiauja pagyvenQ Zmonds, kuriems teik i5siimti leidim4, tiek prekiauti prekyvietese yra per
brangu.
A.Mile5ka teiraqjasi per kiek laiko reaguojama iprane5imus apie nelegali4 prekyb4.
R.Armonas atsako, kad tai yra Vie5osios tvarkos skyriaus ir kitq vie5osios tvarkos institucijq
kompetencija.
A.Mile5ka teikia, kad turetq brlti tvarka pagal kuri4, pagyvenusiems Zmonems butq suteikta
galimybe nemok,amai prekiauti turgavietese.
R.Armonas informavo, kad buvo susitarimas su naujojo turgaus administracija, kad pagyveng
Zmones gali gauti nemokamas vietas prekiauti Minijos g.. Jo manymq neturetq kilti problemq ir su
vietomis kitose turgavietese, tadiau matyt daugumai Siq Zmoniq patrauklesnes yra nelegalios
prekybos vietos.
D.Botyrius nuog4stavo, kad ypatingai Svendiq metu atsirandantys prekiautojai gelemis prie pat
turgaviediq atitraukia pirkejus ir prekiautojai turgavietese patiria nuostolius. Todel pra5ymas
neplanuoti prekybiniq vietq arti turgaviediq iSspgstq 5i4 problem4.
R.Armonas pra5o atkreipti demes! i patvirtintq viesqjq vietq s4ra54, kuriame ndra suplanuota vietq
arti prekyviediq, o tie, kas prekiauja daZniausiai neturi leidimo daryti tose vietose.
A.Mile5ka teiraqjasi, kas dar noretq pasisakyti Siuo klausimu ir ar tarybos narrar pritartq sillymui
itraukti nuostat4, kad

NUTARTA. D.Botyrius parengs ra5t4 del vie5qjq vietq s4raSo patikslinimo ir kitq su Siuo
klar-rsi mq susijusiq pasifilymq.

2. SVARIITYTA. Del Klaipedos miesto pletros strategijos 2014-2020 metams priemoniq.

A.Mile5ka sitilo pereiti prie antrojo darbotvarkes klausimo ir pra5o I.Butenieng pristatyti Klaipedos
miesto pldtros strategija 2014-2020 metams ir detalizuoti priemones tiesiogiai susijusias su verslo
pldtra.
I.Butdniene visq pirma informuoja, kad rengiantplanE ivyko keturi verslo ir turizmo pletros darbo
grupiq susitikimai, kuriq metu susirinkg tiek savivaldybes administracijos, tiek verslo asocijuotq
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strukt[rq. universiteto atstovai identifikavo priemones tiesiogiai susijusias su verslo ir turizmo
pletra. Tadiau atkreipiamas demesys i tai, kad netiesiogines verslo ir turizmo pletros priemones yra
iSddstytos ir kitose prioritetuose, susijusiuose su infrastruktfrros, Svietimo ir kultfiros pletra.
Priemoniq spektras netiesiogiai itakojantis verslo ar turizmo pletra yralabai platus, todel siuloma
detaliai apLvel'gti priemones tiesiogiai susijusias su verslumo skatinimu. Savivaldybes
administracija i{ru numadiusi toliau vykdyti verslo skatinimo priemones per savivaldybes
kompetencijoje esandiq mokesdiq maZinim4, omenyje turimas nekilnojamojo turto, Zemes mokestis.
Plane numatytos kitos verslo skatinimo priemonds, kurios apima:

e verslumo igudZiq ugdym4, pradedant nuo mokiniq ir jaunimo ir yra numatyta parengti ir
fgyventi mokiniq lyderystes ir klrybiSkumo ugdymo program4, apimant formalq ir
neformalq ugdym4 (atsakingas Ugdymo ir kulturos d.p.);

o skleisti verslumo idejas tarp mokiniq, studentq ir jaunimo, kas apima renginiq organizavim4,
tokiq kailp verslumo mugds, konferencijos, seminarai, diskusijos;

o numatomLa periodi5kai vykdyti verslo aplinkos tyrimus ir viesinti rezultatus;
o siekiant gerinti verslininko ivaizdi isteigti verslo nominacijas, kas bltq daugiau asocijuottl

verslo strukturq prerogatyva;
o aktyvinti mokslo, verslo ir savivaldos bendradarbiavim4, igyvendinat bendrus projektus;
. aktyviau taikyti vie5ojo ir privataus sektoriaus principus. pvz. perimant vie5qjq paslaugq,

karp dar Leli ai, teikim4;
o vykdyti Klaipedos miesto rinkodara, siekiant pritraukti investicijas ir kurti patrauklq

Klaipedos miesto ivatzdl, atnaujinant miesto rinkodaros strategij4, kuri buvo kurta 2008
metais ir vykdyti numatytas priemones;

o siekti mii:sto pasiekiamumo didinimo, skatinant tiek oro, sausumo ir juros transport4;
o numotYta atlikti atahzg del parodq ir konferenciiq turizmo perspektyvq Klaipedos mieste;
o vieno langelio paslaugq tobulinimas.

Prane5eja nurodo, kad ivardintos priemonds yra tiesiogiai skirtos verslumo skatinimui, tadiau
strateginis planas apima dideli spektr4 priemoniq, kurios susijusios su palankios aplinkos verslo ir
turizmo pletrai k{irimu. SiDloma pereiti prie diskusijos.
L.Petrainiend te:iraujasi, kaip bus skatinamas verslumas per vien4 langeli ir sillo netraukti tokios
priemonds prie verslo skatinimo.
I.Butdniend patikslina, kad 5i priemone yra numatyta ne prie verslumo skatinimo prioriteto, o buvo
ivardinta tik kaip susijusi su tam tikrq paslaugq verslui per vien4langeli teikimo tobulinimu.
A.Barb5ys teiraujasi ar ! vieno langelio paslaug4 ieina dokumentq teikimas elektroniniu bldu.
I.Buteniene patr,'irtina, kad vienas langelis apima ir paslaugas teikiamas el. budu.
A.MileSka mano, kad ne tik mink5tos priemonds yra svarbios verslui, tadiau ir infrastrukturiniai
projektai, kurie pritraukia didesnes investicijas, skatina verslo pletr4. Vienas si[lymas buvo statyti
daugiaauk5tes stovejimo aik5teles, kuriq apadioje galetq buti irengtos smulkaus verslo patalpos, o
kitas klausimas bftq del siekio sutvarkyti bumsios ,,bazes" teritorij4.
L.Petkiinien6 mano, kad yra labai deklaratyvu nurodyti teigini - skatinti verslo ir pramonds pletrai
nnmatytq teritorijq isisavinim4, todel noretqsi daugiau konkretumo. Si terito'ijayra labai patraukli.
norint vyst5iti smulkiEj4 gamyb4, tadiau yra visiSkai nesutvarkyta. Jeigu savivaldybe imtqsi tvarkyti
5i4 teritorij4, yra didele tikimybe, kad Sioje teritorijoje veikiandios imones tam tikra dalimi prisidetq
I.But6niend mano, kad visq pirma turetq bflti pateiktas konkretus siulymas, veliau ivertinta koks yra
Sios teritorijos stzttusas ir kokios priemones galetq b[ti igyvendintos padios savivaldybes le5omis.
A.Mile5kos nuornone Sios teritorijos sutvarkymas butq labai konkreti verslo skatinimo priemone.
V.Krolis mano, l<ad 8 metams numatytos priemones skirtos kurti verslui palanki4 aplink4 yra labai
menkos ir negaletq bfiti traktuojamos kaip konkreti parama verslo pletrai.
I.Butdniend mano, kad vertinant kiek strateginiame plane numatytos priemonds teigiamai veiks
verslo aplink4 b[tina Llirett i visum4 priemonig, tokiq kaip uosto pletra, tranzitiniq koridoriq pletra.
miesto erdviq, tolkiq kaip senamiesdio aik5tes ir skverai ir pan., tiksliniq teritorijq sutvarkymas, kaip
LEZ, pletra ir kitos panaSios priemonds.
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A.Mile5ka teiraujasi kokias konkrediai priemones igyvendins pats miestas ir paLymi, kad verslo
pletros prioritetas tampa ne pirmu strateginio plano prioritetu, o trediu.
I.Butdnien6 paai5kina, kad prioritetai nurodo, kokia linkme siekiama vystyti miest4 atskirose
veiklos sferose, 1;adiau jie nera reitinguojami pagal svarb4 ir visi prioritetai yra lygiaverdiai.
A.Mile5ka teirarujasi kuo skiriasi Sis planas nuo praejusio plano, nes vertinant praejusi laikotarpi
miestas ekonorni5kai silpsta ir tai susijg su gyventojq skaidiaus maZejimu. Dabartinis planas
nesprendZia pagrindiniq miesto problemq, tai tada kyla klausimas, kokia i5 jo nauda.
I.Butdniend nurodo, kad plane be abejones yra vykdomos tgstines priemones, kurias buvo
numadiusi ir patvirtinusi Klaipedos miesto taryba, taip pat, kurios yra numatytos ilgalaikiuose
Lietuvos strateginiuose planuose, atsiZvelgiant ir Europos s4jungos strukturinir+ fondq paramos
prioritetus 2014"2020 metq laikotarpiui. Tadiau yra itraukta tr nemaLai naujq priemoniq visuose
prioritetuose.
A.Mile5ka suabej oj a plano rengejq kompetencij a.
I.Butdniend pritrraZista, kad plano rengejq kvalihkacija netenkino ir administracijos ir jq pateikta
medLiaga daug kartq buvo koreguota, tadiau tokios yra vie5qlq pirkimrl taisykles, kurios lemia
vienoki ar kitokipaslaugq teikejo parinkim4.
A.Mile5ka tikisi, kad bus atsiZvelgta i pateiktus pasifilymus ir planas gales bflti koreguojamas
numatytu laikotarpiu.
I.Bufvile primena, kad asociacija ,,Mano miestas Klaipeda" SVV tarybai buvo pateikusi
memorandum4 del Klaipedos verslo, konferencijq ir parodq centro. Klaipedos strateginiame plane Si
priemond kaip ir: yra itraukta, tadiatt numatoma atlikti tyrim4. Asociacijos nuomone 5i priemone
turetq bDti visiSlt<ai kitaip formuluojama, t.y. taip kaip ivardinta memorandume ir taryba turetq
priimti sprendinL4 del tokio centro steigimo. Savivaldybe tokiu atveju turetq atlikti galimybiLl
studij4, koks tai centras turetq br1ti, kokioje vietoje ir pan.
I.Butdniend nentano, kad savivaldybe galetq prisiimti isipareigojim4 pastatyti toki centr4, juolab,
kad Siuo metu yra vykdomi du pana5aus pobudZio projektai, t.y. piliavietes kaip turizmo ir
konferencijq cenLtro sutvarkymo projektas, o taip pat ir Klaipedos universitetas yra pasirenggs
konkredius planuLs del naujo didelio konferencijq centro JDriniame slenyje statybos. Jeigu kiti Sios
rinkos dalyviai Inano, kad Siq planq nepakanka, tai laisvi yra siulyti, tadiau savo padiq nzika.
A.Razbadauskars teiraujasi, kaip i5 esmds verslo visuomend veftina dabartini strateginiplan4 ir taip
pat nuog4stauja, Jkad plano rengejai nebuvo pakankamai kvalihkuoti.
A.Mile5ka mano, kad pagrindinis minusas yra tas, kad visi pasiulymai nebuvo pagristi jokra anahze
ir tyrimais, tr[ko palyginimq su kitomis savivaldybemis ir abejotina ar numatytos priemones spgs
miesto problemas.
D.Botyrius pakartotinai teiraujasi del daugiaauk5diq aik5telill perspektyvq, ar jos yra itrauktos i
plan4.
I.Buteniend informuoja, kad plane yra numatyta pletoti vieSojo ir privataus transporto s4veikos
sistem4 irengianl. transporto priemoniq laikymo aikSteles, kas apima ivairaus pobldZio aik5teliq
lrengim4, tiek daugiaauk5diq, tiek vieno lygio, tiek poZeminiq.
A.MileSka sifilo lbaigti diskusij4.
I.Butdniend pra5o ra5tu ai5kiai pagrindLiant pateikti kokios priemonds turetq buti itraukos i plan4 ir
jos bus pateiktos svarstymui.

NUTART'A. Parengti siDlymus ir pateikti administracijai svarstyti.
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