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PosedZio pirmininkas - Aras Mile5ka
PosedZio sekretord - R[ta Bliujiene

Dalyvauj a tarybos nariai :
Donatas Botyrius, Lietuvos smulkiqjq verslininkq ir prekybinirrkrl asociacijos pirmininko
pavaduotoj as, Klaipedos skyriaus pirmininkas;
Aurelij a Petkiiniene, Klaipedos verslininkq senamiesdio sqj ungos nard;
Saulius Savickis, Asociacija,,Mano miestas - Klaipeda";
Airidas Tamavidius, Klaipedos apskrities verslininkq asociacija;
Vidmantas Pledkaitis, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys;
Audrius VaiSvila, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys.

Kiti dalyviai:
Raimonda GruZiene, Klaipedos miesto savivaldybes Urbanistiners pletros departamento
Zemetv arko s skyriaus ve dej a;
Alma Trunciend, Klaipedos miesto savivaldybes Urbanistines pletros departamento Zemetvarkos
skyriaus vyriausioji specialiste;
Danute Pledkaitiene, UAB,,RoZuva" direktore;
Rolandas StarZinskas, R. StarZinsko firmos,,ROLVEDA" savininkas ;
AndZelika Sakiniene, teisininke, LR Seimo nario R. Paliuko padejeja;
Vidmantas Mickus, UAB,,Nauj asis turgus" direktoriaus pavaduotoj as ;
Arminas Laucys, Klaipedos apskrities darbdaviq asociacij a;
Zy drinas Nauj okas, radij o stoties,,Lalt)na" Zurnalistas.

Darbotvarke:

l. Verslo pramoninio parko adresu Silutes p1.23 dabartine padetis ir persp,ektyvos:
Kam ir: kokiomis teisemis priklauso Zeme buvusioje prekybos bazd:s teritorijoje, adresu

Silutes p1.23?
Kokior; yra teisines, techninds, finansinds galimybes 5i4 teritorij a,, taip kaip ir LEZ teritorlj4,

paversti patrauklia investicijoms bei smulkiojo ir vidutinio verslo pletrai?
Kokior; yra pastatq savininkq teises ir prievoles pagal2007 metais patvirtint4 teritorijos

detalqjiplan4'/
Kokior; realios teisines ir technines detalaus plano igyvendinimo pr:ielaidos?
Kieno nuosavybe bus kelio danga, paklota ant bendram susisiekimui naudojamos Zemes?
Kokios; galimos savivaldos ir privataus verslo bendradarbiavimo fcrrmos tam kad sutvarkyti

teritorij4 adresu Silutes pL.23 ir paversti j4 patrauklia gyventojams ir verslui?

2. Pateiktq pasi[lymq Klaipedos turgaviediq veiklos gerinimui aptarimas su turgaviediq valdybos
nariais (vadovais)

SVARSTYTA.. Teritorijos Silutes pl. 23 detaliojo plano aptarimas
,,Nauj oj o turgaus" turgavietds veiklos gerinimo pasirllymq ilptarimas
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A. Mile5ka. Dekoja visiems susirinkusiems _ir pradeda posedi perduodamas Zodi Raimo*dai
GruZienei del pirmojo darbotvarkes klausimo - Silutes pl. 23 teritorijos.

R. GruZien t paLymi, kad Silutes pl. 23 detaliojo plano tikslas buvo suformuoti atskirus sklypus prie
nuosavybes teise priklausandiq pastatq tam, kad pastatq savininkai turetq galimybE sudaryti Zemes
nuomos arba Zemds pirkimo-pardavimo sutartis, Detaliojo plano sprendiniainumato, tuO n-orint pvz.
vykdyti statybas tuose sklypuose, bttina rengti atskirus sklypq detaliuosius planus, atitinkandius
teritorijq uZstatymo ir tvarkl'mo reglamentus. Apibendrinant, Sis 2007 m. detalusis planas tik
suskirste teritorij4 sklypais ir nustatd jq ribas
planuojama irengti gatvE, t.y. toki4 gatvE, kaip
etapas br1tr+ kadastriniai matavimai, tuomet tie, k
i Nacionalinq Zemds tamyb4 ir pateikg pra5ymus
nuosavybds teise priklausandiq pastatrl arba i5r
registre. Sprendiniuose numatyta, jeigu kurio n,
uZstatymo plan4, tai jis privalo planuoti ir sur
GuZiend pabtdlia, kad vis delto detaliojo plano sprendiniai yra sunkiai lgyvendinami vieno arba
dviejq savininkq pastangomis. Reiketr-1 susiiarti tarpusavyje visiems savininiams arba ilgalaikiams
nuornininkams, galbut susijungti i kokios nors formos organizacija, Taip pat, kai kuriose Zem6s
nuomos sutartyse yra iraS}.'ta, kad sutartis gali btti nutraukiama, ir 1emi paimama visuomenes
poreikiams butent tai vidinei gatvei tiesti. Taip gali buti tik jeigu butq inicijuotas kitoks teritorijos
uZstatymas negu yra dabartinis.
A. Petkiinien0 teiraujasi, kaip vis delto yra traktuojama toji vidine gatve.
R' GruZien€ paaiskina, kad Nekilnojamo turto registte yru irelistruota Sandeliq gatve, tadiau
gatvds, kaip inZinerinio statinio kadastriniq ma
priklauso nuosavybes teisemis. Taigi, ten yra I
teritorijoj yra Nacionaline Zemes tamyba prje /,e,
sklypams, taip pat eina per kai kuriuos pastatus
bfltinas. nes net ir gatves techninis projektas negal
A. Petktiniend pastebi, kad Sis detalusis planas ori
R' GruZiend praSo atkreipti demes[ i daalic:o'plano tiksl4 - priskirti Zemds sklypus prie pastatrl.
Juk ilg4laikq 5it4 teritorij4 administravo UAB Klasana, kuri tam net neturejo teises, nes zeme yra
iSnuomota pastatq savininliams. Taigi toji minetoji Klasana buvo "likviduota. o kai Zmoneskreipdavosi pavyzdliui su nedideliais rekonsl
atsakym4 mat b[davo praSoma Zem6s nuomos r
dokumento. Kadangi sutardiq nebuvo, jokiq reko
galima. Todel Klaipedos apskrities vir5ininkas
detalqll plan4 kad Zmones bent galetq iSsinuomot
i 5i4 teritorijq yta beveik iS Kauno gatves, taigi
tureti jungti su LEZ teritorija. Taip minetoji gat
teritoriiq plattavimo dokumentuose. R. GruZiene pasikartoja, kad nutraukti sutartis ir paimti Zemg
visuomend:s poreikiams bei pradeti griauti pastatus butq gaiima tik suinteresuoto asmeni iniciatyva.
Kas jis toks Siai dienai brrtq, ji negalinti pasakyti.
A'Mileska teiraujasi, ar nebrltq galima tos_vidines gatves perbruayti, pakeisti? Ar nebfltrtr pigiau,
negu kad griauti pastatus ir atlyginti savininkamr nuoitoli.,ri
R' GruZiend patvirtina, kad tokia galimybe yra. Tadiau vis tiek nera i5spren d1iamaklausimas delsklypo suformavimo tai gatvei tiesti.
A. Petkiiniend teiraujasi, ar kas nors )rya i5sinuomavq t4 gatvE?
R' Gruiien€ atsako teigiamai ir suskaidiuoja, kad ytu prnr.i sklypai, per kuriuos praeina numatomagawe.
A' Petktiniene teiraujasi kas yra reglamentuojama nuomos sutartyse: kaip nauclotis nuosavybe, aryra apibreZti servitutai.
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R. GruZiend paai5kina, kad nuomos sutaftis rengia Nacionaline Zemes tarnyba ir jq savivaldybes
Zemetvarkos skyrius nemato. Tadiau tas, kas yra nurodyta detaliajame plane, tas atsiipindi ir Zemes
nuomos sutartyse. Jeigu detaliajame plane yra servitutai, jie yra nurodomi ir Zemes nuomos
sutartyje. Taip pat yra itraukta sAlyga, kad Zeme gali buti paimama visuomends poreikiams, tokiu
atveju Zemes nuom.os sutartis bus nutraukiama pries termin4. Kadangi i kuri nois vidurinl sklypq
nepateksi tiesiai i5 Silutes plento, tai visuose skllpuose yra servitutai, rieslvaZiavimas i vien[ sp'iq
eina per kit4 sklyp4. Servitutai galioja Sitam detaliajam planui, jeigu bus parengtas kitas detalusis
planas atba Zeme paimta visuomenes poreikiams ir formuojamas atikiras sklypai gatvei, tai galb[t
ir tq servitutq nebeliks, ir ivaliavimas bus per gatvE.
A. Petktiniend teiraujasi, kokios yra realios Sios teritorijos vystymo perspektyvns pagal Si detalqji
DIana.

if. C.uZi.od nukreipia klausim4Investicijq ir ekonomikos departamento vadovui R. Zulcui, taip pat
pataria ir del strateginio plano tikslinimo kreiptis per Strateginio planavimo skyriq.
A. Vai5vila pataria pirmiausia pasiekti, kad Sios teritorijos uyity-o klausimas patektq i miesto
strategini plan4- Jeigu Sio klausimo ten ndra, tai ir ateinand.ius septynerius metus si teritoirja nebus
vystoma Zitirint i5 miesto perspektyvos. Bet, yra galimybe kiekvienais metais papildyti ir patikslinti
strategini p1an4.
A. Mile5ka pritaria pasitlymui pabreidamas, kad toks pasiElymas
grupds, taip pat stebisi, kodel Sios teritorijos r.ystymo klausimas

buvo itrauktas padios darbines
vis dar neitrauktas i strategini

atveju brltq efektyviausia, kad imtis
ir tolimos vystymo perspektyvos labai

R' Gruiiend taip pat atsako neigiamai ir tqsia, kad jei tik Sis klausimas atsirasttl perspektyviniuose
planuose, greidiausiai nuosavybes teisE i gatvE [registruotq savivaldybe, bet neairnetama galimybe,
kad gatve gali tapti ir privadia nuosavybe.
A' vai5vila tgsia, kad galbflt vykti taip, kaip pana5iai vyko LEZe. Arba vienas operatorius su
privatininkais turi susijungti arba savivaldybe turetq gatvE nutiesti, kas butq logiika, su tam tikrais
nugriovimais ir teritorija galetrl nonnaliai vystltis
gatve, prasidetq statybos biunl ar imoniq. K.oks Sir
A. Petktinien€ paZymi, kad ten yra apie 70 nuomr
porq Simtq. Pati teritorija tikrai yra patraukli ku
smulkieji verslininkai tikisi bendradarbiavimo, d
tol iau elgtis...
A' Vaisvila pastebi, kad pokydiai pirmiausia prasideda ten, kur I bendrija susiburia savininkai. Tiek
ES projektams finansavimo praSyti ar i savivaldybes planus [traukti, ,.ikulingu kaZkokia bendrija,
asociacija, kuri atstovautl+ tos teritorijos savininkq interesus. Kol kalbes pavieiiai atstovai - dialog4
rasti bus sunku.

pran4.
A. Petkiiniend teiraujasi del Zemes paemimo visuomends
rinkimas?
V. Pleikaitis atsako neisiamai.

poreikiams, al reikalingas para5q

A. Petkiiniene teirauiasi, kokia organizacine forma Siuo
teritorijos tvarkymo planq. Akcentuoja, kad situacija kritiSka
liudina.
R. StarZinskas jai pritaria, kad atvykg uZsienio partneriai negali atsistebeti terito os apleistumu.
A. Miledka paLymi, kad toje teritorijoje labai prasta infrastiuktnra: vasar4 keli - vienos duobes,
ltemq- nevalytos pusnys.
R' Gruziend primena, kadLEZ turi pramones parko status4. iia labiau reiketq orientuotis i versloparko status4 tokie yra steigiami prie univbrsiteiq.
A' Vaisvila tEsia, kad galbut su projektais clirbanti A. Velykiene idsamiau galerq pakonsultuoti, kadgalbut tiktq kurti viesqj4 [staig4 ir kartu su s;avivaldybe paruosti projekt4.., "suuiuarJyue 

galetq skirti
bent jan pradLiai kokius. 300 000 tukst., jei b[tq vie5as interesas ir miestui naudingas projektas. TaibDtq toks pirmas Zingsnis.
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A. Mile5ka deleguoja A. Petktinienei poros menesiq laikotarpyje surengti teritorijos savininkq
susirinkimq ir pasitarti kartu bei priimti sprendim4 kaip atstovuuti Siq teritgrij4. T-am reiketrl ii
konsultacijos su savivaldybe.
R. GruZiene pataria kreiptis I Investicijq ir ekonomikos departamento vadovqRidard4 Zulcq.
V. Pleikaitis reziumuoja ankstesnE diskusij4 nurodydamas pagrindinius akcentus, tokius kaip
vieningos nuomonds priejimas, koks bus bflsimos asociacijos tikslas. Tikslas turetq bUti smulkaus
verslo parkas. Tada siulo daryti arba detaliojo plano korekcij4 arba nusprEsti, kad geriau brJtq
nugriauti dali pastatrl taip atiduodant Zemq visuomenes poreikiams ir tikintis, kad savirTaldybe ties
keli6 kur[ veliau ir priZirlres. Tadiau pra5o tureti omeny, kad diskusrjq clar bus, ai tikrai
savivaldybei tas kelias yra strateginis del susijungimo suLEZieritorija, ar ne.
A. Mileska padekoja R. GruZienei bei dalyvavusiems imoniq atstovlms iS Si pl. 23 teritorijos
ir pereina prie darbotvarkes antrojo klausimo svarstymo dei turgaviediq vei L*i"i*"- Z"ii,
perduodamas Donatui Botyriui.
D.Botyrius trumpai primena. kad dar kovo viduryje buvo suformuiuoti ir i5siqsti pasifllymai del
turgaviediq veiklos gerinimo. Turgaus klausimas yra labai aktualus, nes ten verda smulkusis verslas.
Ten yra savivaldybes turtas, todel aktualu, kad jis turi brltq efektyviai naudoj as ir dar claugiau
atne5tq surenkamq leSq i savivaldybes biudZetq
V. Pleikaitis teiraujasi, kas nusprendZia del rinkliavos dydlio?
v. Mickus atsako, kad t4 sprendZia miesto taryba turgaus valdybos teikimu.
V. Pleikaitis pastebi, kad posedyje nedalyvauja
narys, o turgaus direktoriaus pavaduotojas atlieka
nebuvo atsakyta ra5tu i paklausim4 nes prlr tiek
tEsia minti, kad del rinkliavos dydZio keitimo ar i
Pledkaitis iSreiSkia susidomejim4 Senojo tungus viz4a.
D. Botyrius tEsia, kad tikrai idomu Senc,jo turgaus naujojo vadovo vizija, diau Siuo metu jo
atstovo nera. O del atsakymo i5 savivaldybes del pasiulymq irgi negauta, no tai yra aktualu"ir
svarbu. Ketina ir toliau kreiptis i savivaldybes administracii4 per-miesto tarybos narius, per

,aus atstovas ir papraSo V. Mickaus i5samiai
isiulymus.
;ociacijos, kuriai atstovau.ia D,Botyrius, nariq

D. Botyrius atsako, kad yra atstovaujami ne tik c

aiko ateiti pasikalbeti asmeni5kai as ji i turgg taippat uzejqs 1 Naujaji turgq vaiksto reikalaudamas susimoketi nario mokesti i Nau;o.;o iuigu*
prekeivirl. Tai daroma vos ne kaip reketo b[du, kaip kad bldavo 1992 m.
D. Botyrius atsako kad nario mokesti nurnato asociacijos istatai, taip, ji yra stengiamasi surinkti.
Tadiau anksdiau yra buvE atvejq, kad jq asociacijai sqlygomis besiskundZiandius prekybininkus
buvgs Naujojo turgaus vadovas kvietesi pokalbio ir siUe i5eiti, jei nepatinka s4lygos.'Botyrius
teigia, kad Zmones bijo ir vengia afiSuoti, kad priklauso smulkiqjq verslininkq ir prekybininkq
asociaci.iai, kai kurie yra sustabdE narystE, 15et dauguma atejQ patys i-asociacijos lurtinq sgsimoka
nario mokest[.
v' Pleihaitis siulo palikti asmeniSkumus ir dabar nagrineti SVV Tarybos pateiktus turgaus veiklosgerinimo pasiulymus.
v' Mickus papunkdiui aptaria pasiflymus clel Naujojo turgaus veiklos gerinimo. visai klausimaisyra gyvai diskufuojama: prekybos vietq opti.mizavimas; apsirietimo koky[e; temferatflrinis rezimas.
Pastarasis iiem4btna nepakankamas, kartais ir 10C, tuliu,t pasildZius daugiau gali pradeti vystigeles. kuriomis prekiaujama antrame auk5te.
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D. Bofyrius pastebi, kad ten vasarq per kar$ta, Ziemq - per Salta. Taip pat, primena, kad anksdiau
buvo Zadeta pokydius: gal stogo renovaoij4 ar investicija i sales padalinim.l ir butq atitvertas
gelemis prekiauj andiqj q sektorius.
V. Mickus palyml kad kai kas buvo padaryta ir pereina prie prekiq saugojimo, kuris jo nuomone
nepriekai5tingas: patalpas saugo Argus, prekds, kurioms reikia Saldytuvo, ten ir saugojamos
atitinkamoje temperattroj e,
D. Botyrius nesutinka ir paZymi, kad imarni pinigai uZ prekiq saugojim4 bet prekiq dingimo arveju,
Zalos atlyginimo mechanizmas neveikia.
V. Mickus svarsto toliau del lifto irengimo ir mano, kad tai netikslinga, nes per parq i Saldytuv4 iS
viso yra padedama tik apie 100 kg mesos. Del punkto,,garantuoti karsto vandens tiekim4,
patvirtina, kad kar5to vandens jie tikrai neriboja ir tiekim4garantuoja. Jeigu jo kartais nebflna, tai ne
del turgaus vadovybes kaltes, o del ,,Klaipedos vandens" kas sezon4 atliekamq bandymq trasose.
,,dali pelno investuoti i prekybiniq vietq atnaujinim4", tai ketinama padaryii gi6s *etais: Zuvies
paviljono vitrinq-Saldytuvq keitimas naujais, taip patbus asfaltuojuma iik5t"ie.
A. Vai5vila teiraujasi kieno nuosavybe yra vitrinos,saldytuvai?
V. Mickus nurodo, kad vitrinos-Saldytuvai buvo pirkti 1996 m. ir yra Naujojo turgaus nuosavybd.
Tqsia toliau del darbo sqlygq dirbantiems lauke ir paZymi, kad buvo irengta apsauga nuo saules, kad
ji ne5viestq tiesiai ant prekiq, taip pat i5asfaltuota aik5tele, yra iSdetos plokstele;. Ap5vietimas V.
Mickaus nuomone nebfltinas. nes yra prekiaujama tik Sviesiuoju paros metu. Del lauko paviljono
perstatymo, kad jis butq dengtas ir su irengtomis prekybos vietomis prekiaujantiems pramoninernis
prekemis kaip prekybos centruose kad biina Siuo metu nera imano*u., n., reikalingas detalusis
planas, ir kokiems metams visi5kai uZdaryti turgq. Mickus pastebi, kad nera tikslinga pastatyti
naujo, ne maZesnio kaip 5000m2 dydZio paviljono, nes Siai dienai uZimtumas yra tik 30 pro.., o
besilankandiqjq turguje skaidius maieja, todel kuriant daugiau prekybos vietq jie"del konkuiencijos
sunkiai i5silaikys. Jeigu vienas prekybininkas suprekiauja 1000 1t., tai suktius dvigubai daugiau
darbo vietq bus tik 500 lt.
s. savickis teiraujasi, koks yra bendras dengtas prekybinis plotas.
V. Mickus ivardina darZoviq paviljono plot4 esant 4000 m2, mdsos ir Zuvies pavilionas 1300m2.
viso 5300 m2.
D. Bofyrius pastebi, kad nebuvo pakomentuota del kainq, del laikinq nuomos sutardiq
prekiaujantiems su verslo liudijimais ir imonems, del tualet4. D. Botyrius paiymi, kad tik tada kai
bus Sviesu, Svaru ir saugojamos prekes, bus ir didesnis noras i5 pt"tyUitrlnt,l isit<urti turguje. O
dabartinemis s4lygomis kol kas naujajarne turguje vos 30 proc. uZimtunas, kaip Mickls ir
patvir-tino.
V.Pleikaitis ragina D'Botyriq ir kitus posedZio narius atsiZvelgti i buvusi4 ekonominq situacij4 ir
tragi5k4 situacij4Naujljry turgui. kaip po ,,snoro" bankroto buvo prarasti nemaZi pinigai. Del dios
prieZasties ir sustoio visi renovavimo procesai ir naujojo turgelio irengimas bei atidarymas Minijos
gatvej. Piedkaitis paZymi, kad ji Sokiravo vos 30 proc. turgaus uZimtumas, rodel apgailestauj a,iad,
nera SVV tarybos po;edyje turgaus valdybos narig kuriems jis sitrl1'tq diskusij4 kiip suaktyvinti
veikl4 ir nebutinai isileidZiant tos padios ru5ies produkcija prekiaujandius preklivius. padidinus
apWarIlbrltq galima maLinti ir rinkliavinq: na5tq prekiautojams. Jeigu turgaui veikl4 riboja lstatai,
V'Pledkaitis si[lytq pagalvoti apie istatq keitim4 ir i5plesti turguje sir:lomq prekiq asortiment4. Taip
pat paiymi' kad kaibant apie tos padios nlSies produkcij4 daugiau pt"t larrolq - nera blogai,
konkurencij a yra naudinga vartotojui.
A. vai5vila pra5o v.Mickq glaustai apibr.idinti Naujojo turgaus finansing padeti.
V' Mickus patvirtina, kad praejusiq meiq balansas buvo teigiamas,-il rruliybos sprendimas ir
tarybos nutarimas: kaupti le5as Minijos g. turgelio statybai.
A. Mile5ka teiraujasi, at yrataikomos rinkodaros priemones gyventojams pritraukti.
V. Mickus atsako teigiamai ir patikslina, kad yra sudaryta sutartis Ju nemokamai palangcrje
platinamu laikraSdiu,,Vasara", kur bus naujojo turgaus reklama. Taip stengiamasi pritraukti Oauliau
i5 uZsienio atvykstandiq turistq.
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V. Pleikaitis pastebi, kad ne vien rinkodaroje esme, taip pat svarbu ir si[lomos prek€s kaina, Kaip
pavyzdliu nurodomas SvieZios Zuvies turgelis prie Danes, kur menkes kaina maZesne nei twguje,
taipBat yra Sanitex, o Zmonds ie5ko kur pigiau ir per vis4miestq I turgq nevaZiuo.ja.
A. Sakiniend taip pat si[lo kornpleksi5k4 poZiuri i turgaus veiklos gerinim4 pradedant kaina ir
plediant pasitl4 naujq, ie5kant idomesniq prekiq, galbrSt orientuojantis i prekyb4 ekologi5kornis
prekdmis. Tai labai populiaru dabar visose ES Salyse ir tikekimes, kad tai priviliotq ir daugiau
prekybininkq ir turistrl. Sakiniene pataria i5naudoti jtrrines valstybes potencial4 gal kq nors daugiau
su Zuvies produkcija daryti: tiesiogiai tartis su [kininkais, gal jei augina ar gamina toki4 produkcij4
kurios nera kitose prekybos vietose, o galetq atsirasti turguje. Sakiniene sihlo ie5koti sprendirno,
kuris bftq geras ir savivaldybei, ir prekybininkams, ir vartotojams. Ji viliasi, kacl atsirast4 daugiau
norindiq prekiauti sumaZinus rinkliavos kainas ir Zi[rint i ateit! per didesnq apyvart4 bUtq
surenkama jei ne tiek pat, tai gal ir daugiau mokesdiq i savivaldybes biudzet4.
V. Mickus pamini, kad praejusiais metais mdsos saleje buvo leista lsikurti kepyklelei. Tai labai
pasiteisino ir Zmoniq srautas padidejo.
A. Vai5vila pastebi, kad turgus nera savivaldos funkcija ir jei jis neklysta, Klaipedos miesto
savivaldybe vienintele Lietuvoje turgq tebeturi; visur kitur turgls yra prtvatizuoti. Kaip libera,las
Vai5vila paLymr, kad turgq reiketq privatizuoti, nes turgus nera savivaldos funkcija. Kita vertus,
kaip smulkusis verslininkas jau 20 metrl vykdantis toki4 veikl4 jis pasisako prie! turgilus
privatizavim4. Kalbedamas apie temperatlros palaikymq ne tik naujojo tllrgaus bet ir senojo
patalpose pabreLia, kad jos jau 20 metq Saltos ir tai neabejotinai itakojo tiek prekybininkus, tiek
vartotojus - jr1 surnaZejo. Jo nuomone atnaujinimus buvo galima padaryti seniausiai, dar iki ,.Sno.ro,.
Zlugimo. Yra suformuoti vartotojq srautai i Naujaji turgq pietineje miesto dalyje ir jais, jo manyrnu,
reiketq geriau pasinaudoti taikant kompleksi5kas priemones: rinkodaros strategijq kuriai suturti
reikalingas b[tq dalykq iSmanantis Sios srities profesionalas. Vai5vila pabreZii,-jog truksta saLliq
vizualinio apipavidalinimo: vaisiai, darZovds, jautiena ir t.t. g"tus uktyuus S1q dviejq tur:grt
administravimas ir bfltq nenugindijama savivaldybes parama smulkiajam ir vidutiniam verslui.
V. Pleikaitis primena, kad priei 4-5 rnetus buvo iniciatyvos i5 privataus verslo del turg6us
privatizacijos. I5 smulkiqiq verslininkq puses tada kilo didelis protestas, taip kad savivaldybe,
gindama jq interesus, dar susilaiko nuo privatizacijos klausimo, o jei del jo Sneketis, tai I'abaj
atsargiai, turint omeny, kad reikia tada suteikti kitas galimybes, pvz. visus metus prekiauti miesto
aik5tese kaip kad yra Vokietijoje - obuoliai, mdsa, Zuvis, ir t,t. Pledkaitis tEsia, kad kitam kartui
bttq idomu i5girsti senojo turgaus naujojo direktoriaus pozicij4 ir StebetoJrl tarybos shategi:nq
vizijar.
D. Bofyrius pastebi, kad tik vakarq Lietuvos regione yra neprivatizuotos turgavietes, o Kaume
Vilniuje jas valdo privat[s asmenys, tad Klaipedoje smulkiis verslininkai tikisi rentabilesniq kainq ir
kiek geresniq darbo sQlygq. Tai jei ne privatizacija, tai bent jau siulo isnuomclta privadiam 'ersiui
tam tikr4metq skaidiq.
V. Pleikaitis teiraujasi D. Botyriaus, kokie yra Siauliq, Kallno, Vilniaus turgaviediq [kainiai. Jo
nuomond del turgaus nuomos privatiems asmenims yra kategori5ka neigiama. Koncesijos variantas
buvo i5bandytas su vaistinemis prie5 de5imt metq paLymima, kad problemq su turtu yra iki dabar.
Z. Naujokas si[lo sendaikdiais prekiauti ir Naujajame turguje, juo nuomone, taip atsirastq naujas,
stiprus traukos centras pietineje miesto dalyie.


