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Posedis ivyko 20'73 m. vasario 20 d., 15:30 val., Liepq g. 1 1 posedZiq saleje

PosedZio pirmininkas - Aras Mile5ka
PosedZio sekretord Dalia Pleskoviene

Dalyvauja tarybos nariai:
Donatas Botyrius, Lietuvos smulkiqjq verslininkq ir prekybininkq asociacijos pirmininko
pavaduotoj as, Klaipedos skyriaus pirmininkas;
Aurelij a Petklniene, Klaipddos verslininkq senamiesdio s4j ungos nare ;
Lilija Petraitiene, Klaipedos rniesto savivaldybes tarybos nare;
Audrius Vai5vila, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys.

Kiti dalyviai:
Milda Petrauskaite, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos, Finansq ir turto depadamento,
Turto skyriaus vyr. specialiste;
Kgstutis Kvaraci{us, Klaipedos LSDP
Raimundas Vaitieklnas, UAB,,Atostogq parkas,,
Zy drinas Nauj okas, LalDna
Aldona Dilbiene, gelininke
Stase Vaidiuliend, gelininke

Darbotvarke:
1. Del pasirllymq pletojant Klaipedos miesto turgavietes.

l. SVARSTYTA. Del pasiulymq pletojant Klaipedos miesto turgavietes.

A.MileSka. PaLymi, kad ndra kvorumo, todel siiilo pristatyti pasirllymus del turgaviediq veiklos
gerinimo, kurie aptarti keliuose posedZiuose ir apibendrinti. Klausim4 pristatys D.Botyrius. Taip pat
papildomas klausimas del prekybos gelemis Lebartq kapinese ir i5kilusiq problemq, kuri pristatys
atvykE svediai. Veliau bus pristatyti ra5tai, kurie buvo parengti remiantis praejusiqjq posedZirl
nutarimais.
D.Botyrius prie papildomq klausimq siulo itraukti klausim4 del didziqiq miestq verslo liudijimq
kainq nustatymo, kuris susijgs su verslo liudrjimq kainq padidejimu del didejandios minimalios
algos ir atitinkamo kreipimosi suformavimo.

Klausimas del turgaviediq nagrinetas jau kelet4 metq ir ivyko ivairus susitikimai, tiek su
administracijos al;stovais, tiek su turgaviediq vadovais. Buvo sillymas suformuoti ir darbo grupg,
ta(,iau administracijos pageidavimas buvo, kad taryba suformuotq pasifllymus ir pateikttl
administracijai. Klaipedoje yra dvi turgavietes, kurios priklauso savivaldybes administracijai ir jose
situacija yra labai prasta: jos yra pustu5tds, nerenovuotos, nepatrauklios. I5vysdius tinkamai Si4
infrastrukt[r4 galima sukuti daug papildomq darbo vietq (apie 1000 d.v.) ir taip skatinti smulkq ir
vidutini versl4 ir stabdyti emigracij4 ir pan. Sutvarkius infrastruktlr4 galetq isikurti apie 300-400
imoneliq, kurios idarbintq apie 2-4 Zmones.

Sillymai buvo i5platinti tarybos nariams ir D.Botyrius kreipiasi inarius del komentarq.
A.Mile5ka teiraujasi i5 kokirl pinigq visos tos investicijos turetq b[ti padarytos, kadangi sillymas
yr a malintr turgaviediq f kainius.
D.Bofyrius paskaidiavimai nera daryti, ekonomini atsipirkim4 reiktq ivertinti, bet tai nebuvo Siq
siulymq tikslas.
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A.Mile5ka siDlo vertintmE pagal sukuriamq darbo vietq skaidiq. Jeigu bfltq sukurl4 1000 darbo
vietq, tai perkant verslo liudijim4 bltq sumoketa per 2 mln. litq i savivaldybes biudZet4. Jeigu
sumaZinus mokesti iki 100 Lt., tar per metus dar bDtq surinkta apie I mln.
A.Vai5vila si[lo atkreipti demesi i tai, kad atsirado daugiau prekybos vietq - naujq turgavieditl,
todel dalis prekybininkq persikele i5 senqjq turgaviediq. Kita problema, kuri fvardijima, tat
personalo ar kitaip tariant vadovq nekompetencija. Tadiau Siuo metu yra daromi iingsniai gerinant
vadyb4 ir pasikeitus situacijai Sie siulymai galetq blti konstruktyviai ivertinti.
L.Petraitien€ teiraujasi, kodel restruktDrizacija turgaviediq vadovybes uZtrunka tiek ilgai.
A. Vai5vila kreipiasi i M.Petrauskaitg del informacijos apteikimo apie restruktlrizacijos eig4.
M.Petrauskaite informuoja, kad 5.m. sausio 4 d. buvo iregistruota UAB ,,Senasis turgus;', vasario
19 dienos stebetojq tarybos posedyje buvo iSrinkta valdyba, bet tik du jos nariai, t.y. aS, Milda
Petrauskaite ir nepriklausomas narys - Vytis Radvila. Valdybos posedis yra planuojamas vasario 2l
d.
A.Mileska teiraujasi, kodel nera skiriamas naujojo turgaus direktorius.
M.Petrauskaite informuoja, kad Siuo metu yra paskirta l.e.p. direktore ir administracija dar nera
apsisprendusi kada ir kokiu principu naujasis direktorius tures buti priimtas.
D.Botyrius mano, kad, jeigu savivaldybe neketina pletoti turgaviediq verslo, tai tikslinga bltii
perduoti tai iprivadias rankas, nes Siuo metu turgaviediq potencialas ndra i5naudotas.
K.Kvaraciejus mano, kad tikslinga bDtq naudoti kainos uZ plot4 maZinimo strategija, kuri
nereikalauja daug investicijq, tadiau gali pritraukti daugiau prekybininkq ir tuo padiu lankytojq.
M.Petrauskaite praSo pasidalinti informacija apie privadiq turgaviediq fkainius.
D.Botyrius informuoja, kad ikainiai skelbiami viesai internetinese svetaindse. Miesto turgavietese
ikainiai yra idingai suformuoti ir negana, kad yra mokamas mokestis uL vtet4, papildomai
skaidiuojami ivairts mokesdiai, kurie dar iSpudia kain4. PerZilreti Siq ikainiq formavim4 buvo
pra5yta ne kaft4, tadiau iki nesikeidia.
S.Vaiiiulien6 informavo, kad klausimas del Lebartq prekybininkq buvo i5sprgstas tarp, kad, ui.
prekl'binE vietE mokesdio rinkimas perduotas administruoti senajam turgui. Siais metais mes
gavome ra5t4, kuriame pateiktos taisykles, kad prekybininkai uL. vtetq privalo moketi i5tisus metus,
nepriklausomai nuo to ar yra prekiaujama tais menesiais ar ne. GruodZio, sausio ir vasario men.
mokamas 50 proc. mokestis ir mokamas dar uZ Siuk5les, o nuo kovo jau privaloma moketi 100 proc.
ir nesvarbus ar bus prekiaujama. Mes patys isiklrdme savo prekybines vietas, jeigu mes nenorime
prekiauti, sakoma, kad yra 100 norindiq. Mus niekas nesupaZindino, kuo remiantis buvo parengta
tvarka ir mes buvome priversti pasirengti prekyviediq projektus, isirengti vietas, o dabar jas norima
perduoti kit iems.. jeigu nemokesime uZ viet4.
A.Mile5ka pra5o M.Petrauskaites atkreipti demesi i Siq informacij4 ir pabandyti i5sprgsti Sf
klausim4.

NUTARTA. Parengti ra5t4 ir aptartus pasiulymus pateikti administracijai.
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