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Darbotvarke:
1. Verslo pramoninio parko adresu Silutes pL 23 dabartine padetis ir perspektyvos
2. Anksdiau svarstltrl klausimq aptarimas

1. SVARSTYTA. Teritorijos Silutes pI.23 detaliojo plano pristatymas SW tarybos nariams

A. Mile5ka paiymi, kad nera kvotumo, tada siulo pasisakyti darbotvarkdr; klausimais A. Velykienei
del Situtes p\.23.
A.Velykiene pristato detalqii Silutes pl. 23 planq, kurio organizatorius - Klaipedos apskrities
vir5ininko administracija. Jame nurodyta teritorijos paskirtis ir patvirtinti sprendiniai. A.Velykiene
paLymr, kad savivaldybei priklauso tlk ivaliavimo keliai i teritorij4. Perspektyvoje numatoma
apjungti abu esamus ivaZiavimq kelius ivien4, buvusi4 Klaipedos prekybos bazes teritorij4 vidine
gatve. Jeigu tiesiarfi rnLinerirLius koridorius, reikalingi suformuotuose Zemes sklypuose veiklai
vykdyti, Leme patenka i esamr+ pastatq rrbE, j4 galima paimti visuomends poreikiams paimti
istatymq nustatyta tvarka. Planuojamoje teritorijoje turi btti irengtas gatviq Zenklinimas. Taigi,
patys lvaLiavimai yra miesto, tadiau vidines gatves irengimas, jos tvarkymas yra atliekamas
suinteresuotq Zemes sklypq savininkq ar naudotojq le5omis. Kyla klauLsimas, kiek Siuo metu ta
teritorija aktuali tiems pastatq ir sklypq savininkams, kad j4 vystyti toliau? AS keliu klausim4: SVV
Taryba siDlo strateginiame pletros plane ilgalaikeje perspektyvoje vys;ty.ti 5i4 teritorij4, miesto
poreikis vystyti privadi4 teritorij4 nera toks didelis, nes vystyti teritorij4 rrres turetumeme galvodami
apie visuomenes poreikius, tad ir vystyti reiketq visuomenines paskirties objektus. Privati teritorija,
tad mlsq tikslas bDtr.l, kad bltq uZtikrintas susisiekimas vidine gatve.
A. Mile5ka teiraujasi kaip t4 galima butq pasiekti?
A. Velykienil pabreLia, kad turi bDti suinteresuotumas i5 padiq pastatq r,'aldyojq. Jie numatydami
perspektyv4 ir pagal esam4 detalqji plan1 rengdami techninius projektus, jie turetq atsiZvelgti I
esam? poreiki ir t4 poreiki formuoti. Mes kalbame apie visuomends poreikiams paemim4 Zernes
arba pastatrl dalies vidinei gatvtli suformuoti, Siandiena tokio ai5kaus poreiLkio ndra. Fatys savininkar
turetq kreiptis ir noreti vystyti 5i4 teritorij4. Pats ivaliavimas i 5i4 teritortj4 yra miesto, toliau
pasiZilrekime pagal raudonas linijas detaliajame plane - visos teritorijos yra pastatq naudotojq arba
valdytojq, t.y. privadios. Kyla klausimas, ar miestas yra suinteresuotas Sicrje ionoje vysty'ti piwadi4
teritorij4? Pagal detalqii plan4 Zemds dalies paemimas vidinei gat'iei, tar yra visuomenes
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::::YTt, 
mes privaletumem pradeti proced[.ras, bet velgi, turi btti r;ui resuotumas iS padiqnauoototu.

a' pett<unlen€ teiraujasi del s4vokos ,,privat[s" ir kelio pasidalinimo, kuriuo vaziuoja visi, [skaitantir miesto gyventojus.
D. Pleskoviend pabreZia, jog miesto gyventojai ir yra klientai.

L: lt-1uo-1oen6 
teiraujasi, ar bltq.galima suZinoti i5 zemervarkos, kiek is tikrqjq yra issinuomawsiprivadiq asmenq ir kam ta teritorija priklauso. Taip del n *urytoiu. ;ili;plff;.'^-

A' Velykien€' Detaliuoju planu yra numatyti praejimai, vieta kur turetrl biiti sita gatve.yra sqra5as imonig kurios nuomoiasi.
A. Petkiinien6 pastebi, kad ta teritoriia
gyventojams,

lrl

PaZymi, kad

nera kaZkokia uidan zona, neprieinama miesto

Siandien yra tvarkingas, bet toliau, nors ir nemaiaj
o gatvds net nevalomos, Teiraujasi, kokiq Zingsniq

trateginiame miesto plane nurodant teritoriios
mi, kad toks sirllymas brttq priimtinas.

baigiasi kazkur. Reiketq sutveLrkyti bendr4 t.rito.ii[lntuotq 
keli4 kuris prasideda prie lvaZiavimo ir

A. Velykien€ tikslina, kad ne keli4 remontuoti re

D. Pleskoviend paZymi, kad jr4 irengimas y,ra padi
A. Mileska teiraujasi, ar labiausiai nukedia tie kurie yra toliausiai?

r atveju, bet ir kitose teritorijose. yra tokiq kurie
rlviu.
ves infrastrukturos sukr)lim4 ideti i perspektyvini

ki siDlym4 nuo SVV Talybos del infrastruktDros
rateginiam veiklos pianui,
i tas gafves be paemimo l,isuomends reikmems?
este, tos imones, kurios s.kiria tikslines savo le5as
alimybE prisideti savo dalirni. Tadiau Siuo atveiu

A. Petk[nieni pastebi, kad ivaiiavimas iau
Zmoniq dirba, yra apie 50 garnybiniq lrnonirS
turetq imtis verslininkai?

le5as ir kaupti jas teritorijc,s vystymui.
uomavusiq savininkq s4ra5o?
rg savininkq, apie 90.
Ldinti detalqji planE

: kaip ir sutinka, yra suderinta su savininkais ir
q iniciatyva ir le5omis,



A' velykiene papasakoja aple svedq patirti dirbant su tokiq teiitorijq pletra ir paLymi,kad Svedijojeyra samdomi ekspertai, kurie dirba kad pritrauktq investuotoJus ir suOirinu ,r, savininkais,
l::ryj.q?i: 

to.s teritorijos vystymo plan4 ir vykdo pletr4 o ne pati savivaldybe derina tokiopoouozlo Klauslmus.
A. {ilelka teiraujasi, kas vykdo operatoriaus funkcij4 svedijoje?
A. Vefykiend tqsia, kad pavyzdZiui, Geteborgo
asmenys, tai jie ir inicijuoja koordinatoriaus pr
rengia konkurs4ir kviedia iirinkti teritoriios ooeir
A. Petktiniend paZymi, kad Silutes pl.2j nera vie
A'velykiend pastebi, kad. labai daug yra pasiekta jau vien tuo, kad yra lriai teritorijai patvirtintas
detalusis planas, kitaip tariant, jal yra matoma sios ieritorijos perspektyva.
A. Petklniend mano prie5ingai, kad esant tiek savininkq 

".-utyti.jokios 
perspektyvos.

s' Savickis samprotauja, kad gal imanoma bDtrl paimti iemE is tr1 savinink.L, t, i. nenori prisidetiprie vidines gatves irengimo, bet bfltina i5sprgsti kieno le5omis toji gat.ve bu irengiama. Esantdideliam kiekiui savininkq daroma isvada, t<io to suorganizuoti neimiroma. 'I'odel, jo nuomone,
rtve atsirastq.
.i turetq inicijuoti, o patys savininkai ar oastatu
:: ar statyti ar rengti technin[ projekt4 koki. Siu;
ft, tai, bet ne finansing.

rajonai generuoja pinigus mieste, tai daro versl
miesto ekonomik4ir buvo i5skirta Si teritorija, kad
S. Savickis teiraujasi A. Velykienes, ar savivr

emiantis ,,statomi ir priZiurimi susisiekimo ir

per Europines le5as, kokius projektus, kaip finansu
greidiausiai, ir pakaktq susisiekimo infrastruktDrai

rtas i5 teritorijos savinink.q turetq sudeti para5us,
lc.?

La paimti ZemE valstybes poreikiams, tenkinamas
velgi reikalaujama tq padiq privatininkq leSomis.

A. vervkiend patvirlina, kad tik tada, kai ,.,'.;:,Hil]fl,[,H::r: i3#fi:f.1,1*iu,u;,.,,"A' Mileska sirllo perkelti Sito klausimo svarstym4 i kit4 posedi. Taip pat, .ketin#a sukviesti bentdali Zemes sklypq savininkq ir laukiama sauirraioyues atsiovo iS Zemeivarkosi skyriaus.

NUTARTA' Perkelti klausimo svarstym4 kitam posedziui, kuriame tikimasi daiyvaus bentdalis zemes sklypq savininkq ir raukiama savivaljybes adtovo is 2".1.rctu;rko,,;il;",

A' Velykiend praSo atkreipti ddmesi, kad kelias kaip toks nera atskiras, jis patenka I skirtingq
savininkq sklypus. Birtinai reikia Zemetvarkos skyriaus vedejos detalesnio pauiStirri
A' Mileska nutaria po svarstymo SVV Taryboj surengti tos teritorijos savininku ivu rv.rrLyr'u Dv v raryooJ sufengt tos terltoriJos savininkrtr ir nuomotoiq

*t5:!::*:! 
sgzlngli jq nuomonE apie tolesni Sios teritolijos vystym4. Taip pat praso patikstinimo

i5 Savivaldybes Zemetvarkos skyriaus atstovo kitam SVV f*yuo, p"rl?xri

Aras Mile5ka

Dalia Pleskoviene
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