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l Pasiruosimas turistiniam sezonui Klaipedoje (bendradarbiavimas su verslininkais);
2' Renginiai Klaipedos senamiestyje (bendradartiavimas su senamiesdio verslininkais);
3. Anksdiau svarstltq klausimq apiarimas.

SVARSTYTA. Pasiruosimas, turistiniam sezonui, renginiq gausa ir jq rinkodaros koordinacijosbitinybe; verslininkq, savivaldybes administracijos dirbuotolq, miesto bendruomenes ir moksloatstovq bendradarbiavimo perspektyvos.

A.MileSka pasid2iaugia gausiai susirinkusia SVV tarvba
darbotvarkds klausimus. Del pirmojo darbotvarkes klausimo _
teiraujasi 

_ R.Savickienes, kokios iendencijos palyginus su
bendradarbiavim4 tarp savivaldos, u..rto i, ,otrio utjt*u.

ir pradeda posedi pristatydamas
pasiruoSimo rurist iniam sezonui _
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R. Savickien6 akcentuoja, kad TIC ruoSesi vis4 Ziem4, iSsileido vis4 informacing medZiag4, kad

pradeti sezon4 jau nuo geguZes 1 d. Ji paZymi, kad yra kaip ir anksdiau bendradarbiaujama tiek su

ui.Sbrdiui., tiek su maitinimo istaigom ir muziejais, taip pat su kitomis fstaigomis teikiandiomis
paslaugas tudstams. Pramogos ir paslaugos yra vieSinamos TIC tinklalapyje.
A. Milelka teiraujasi, kaip TIC direktore veftina praejusi turizmo sezon4.
R. Savickieno atsako, kad sezonas buvo iprastinis, tradici5kas. Lyginant su 2011 m. kruizines
laivybos deka 2 proc. i5augo turistq srautas i Klaiped4, o Siemet kruizines laivybos sezonas
prasidejo kiek anksdiau ir yra numatl.ta didesnis nei pernai kruiziniq laivq, 5iq vasar4
iplankysiandiq Klaiped4, skaidius. Turistams labai tr[ksta to, kuo miestas negali pasigirti: turizmo
infrastrukt[ros gausa, pramogq ar lankytinq objektLl gausa, iSskyrus 5i savaitgali. Turint omenl
sudeting4 miesto pasiekiamum4, po truputi dideja:rtys turistq srautai tikrai dZiugina.
A. Milelka teiraujasi, ar yra koks nors bendradarbiavimo tvarkos apraias tarp verslo ir TIC'o: k4
gali verslas duoti TIC'ui, k4 centras gali pasill)'ti verslui.
R. Savickiend patikina, kad yra bendradarbiaujama su visais juridiniais ar fiziniais asmenimis, kurie
turi verslo liudijimus, kas gali pasiDlyti koki4 nors paslaug4 turistui arba miesto svediui, o ka7-kokio
apraso ar reglamento tikrai nera. vienintele i3imtis, su griezta nuostata i5 TIC puses:
nebendradarbiauti su tokiais Zmonemis, kurie apgyvendinimo paslaugas noretq teikti savo namllose,
tadiau neregistruoja tokios veiklos, veikia nelegaliai.
A. Mileika teiraujasi, ar yra vertinama pasitenkinimas TIC'o teikiamomis paslaugomis.
R. Savickien€ patikslina, kad eilg metq yra prasona skirli pinigq apklausoms ir tuo budu
pasitenkinimo TIC'o paslaugomis iverlinimo, tadiau pinigq tam nera skiriama. Taip pat ir turizmo
veiklai metai iS metq biudZetas yra tik maZinamas.
A. Petk[nien6 teiraujasi, kas nusprendZia, koks pasillymas patrauklus ir koks ne.
R. Savickien6 pasitikslina, kad apgyvendinimo paslaugos yra taLpinamos interneto svetaineje, taip
pat sillomos Zmogui atejusiam iTIC. Yra atsakingi asmenys uZ leidyb4, uZ ekskursijas, uZ
apgyvendinim4, interneto svetaing. Informacij4 galima patalpinti per dien4, renginiai naujienos yra
nuolat atnaujinami internete.
A. Petkiiniend teiraujasi, kas naujo, dZiuginandio.
R. Savickiend lifidnai konstatuoja, kad senamiestis yra numirgs ir neidomus ne tik turistams, bet ir
patiems miesto gyventojams. Zmoniq srautai nebesisuka po centrq, jie vaik5to Siaurineje miesto
puseje uZ Vasaros estrados pasivaikidioj imo takeliu link Giruliq, o pietineje puseje aplink
Debreceno, Draugystes, Zardes rajonuose suformuotas Zali4sias poilsio zonas. Turistui rodomas
centras ir senamiestis neturi Zmoniq. Taip pat, paaiSkina, kad i5 esmes, nei ji pati kaip TIC vadove,
nei kultlros skyriaus vadovas Narunas, ar turizmo ir verslo pletros skyriaus vadove Dalia gali
sprgsti infrastruktlros klausimus.
A. Petklniend teiraujasi, kqjls noretumete kaip TIC vadove matyti centre?
R. Savickiend vardina, kad noretq maty.ti lauko kavines, suvenynl parduotuves, parduotuvdles ar
kepykleles, nuolat gyv4 Teatro aikitg, kas buvo siiilyta daugybg kartq: aik3te taptq lauko kavine, su
daugybe staliukq ir gyva muzika, tai kaip kur nors Italijoj aik5tese buna.
Z. Petruikeviiiflt6 pritaria Romenai, kad senamiestis mirgs, net nera ko lyginti ne tik su Rygos
senamiesdiu, bet ir su Kaunu. Ji priduria, kad labai mieste triiksta vieSo, tvarkingo tualeto turistams.
Tai didZiule problema ir geda prie5 vokiedius, austrus, kuriems vedamos ekskursijos ir susiduriama
su tokia nemalonia ir metai i5 metq neiSsprendZiama problema.
A. Milelka pasidZiaugia renginiq gausa 5l savaitgali, tadiau pastebi, kad trlko rinkodariniq veiksmq
koordinuojant renginiq masg ir vieningai pateikiant visuomenei. Kaip pavyzdi nurodo Palangos
vasaros sezono atidarym4, per kurl nebuvo dalijami informaciniai lankstinukai apie sekandio
savaitgalio renginius Klaipedoje: Muziejq naktis, Gatves muzikos diena, Turgaus naktis, BurlaiviLl
paradas ir Vilties begimas. Teiraujasi, ko reiketq, kad 5it4 dalyk4 bfrtq galima i5sprgsti?
R. Savickiend atsako, kad SeStadienio renginius organizuoja bent keturi skirtingi organizatoriai.
Padiq koordinatoriq vienq su kitais nesuderinti veiksmai del vieningos bendro renginio reklamos,
todel Siandien visame mieste skirlingi plakatai ir nors renginiai vyksta t4 padi4 dien4.
A. MileSka teiraujasi, kas galetq sukoordinuoli tuos bendrus renginius?



3

D. Pleskoviend pabreZia, kad tikrai ne TIC'as.
R. Savickien6 nurodo, kad yra Kultiros skyrius.
A. Mile5ka pasiu1o prie renginiq pereiti truputi veliau ir tgsti diskusij4 pasiruoSimo turizmo sezonui

tema. Zodis perduodamas Daliai Pleskovienei.
D. Pleskoviend papasakoja apie i5 Klaipedos miesto administracijos ir tarybos gaut4 pavedim4
organizuoti vasaros prekyb4 Siauriniame rage. Tai ir bltq viena i3 galimybiq suaktyvinti prekyb4
organizuojant tokl nuolatini rengini ir sraut4. Siuo metu tariamasi su VSI Klaipedos Sventes, kurie
turi medinius namelius, stovejusius Teatro aik5teje, ir kitais, kurie galetq organizuoti nuolatinQ
vasaros prekyb4 Siauriniame rage. LeSq prekybai organizuoti nr-u-natyta nera, vyksta trl le5q paie3ka,
kad bltq galima pradeti prekyb4 kaip galima anksdiau. Pleskoviene informuoja, jog 5i sezon4 yra
laukiama daug didesnis kiekis atvykstandiqiq kruiziniq laivq.
R. Savickiend tgsia, jog kruiziniai laivai yra Siandienos turizmo prioritetas Klaipedos miestui,
tadiau pabreZia, kad prioritetu turetr-1 brrti sugriZtandiqjq, pasikarloj andiqjrl kruiziniq laivq atvykimas

i uost4. Ir Sien-ret kaip tik yra uZsiregistravusiqjq naujq kuiziniq kelioniq organizatoriq, kuriq vizitas
uoste bus inspekcinio pobldZio ir kaip miestas jiems pasirodys, k4 pasi[lys, tai ir nulems. ar.jie po
pirmojo vizito dar kada dia beuZsuks ateityje. Yra rizika, kad Siandienos dZiuginantys rezultatai gali
stipriai sumenkti po 2014 metq. Mat mes mieste negalim pasillyti nuolatinio uZimtumo: nera
parduotuviq gatves ir aplamai nera kur apsipirkti centre. Jeigu kaip alternatyva yra pasillomas

,,Akropolis", tada pyksta senamiesdio verslininkai, susidaro uZdaras ratas. R. Savickiene pritaria
Sios situacijos sprendimo bidui, nuolatines Vasaros gatves idejai Siauriniame rage. Kadangi yra
neskiriama leiq i5 savivaldybes puses j4 iSlaikyti, ten gali buti auk3tokas prekybos vietq nuomos
mokestis, tad projektas gali ir nepavykti, nes neatsiras pakankamai norindiqjq prekiauti ,,Memelio
mieste" nuo birZelio I d. iki rugsejo 1 d. kiekvien4 dien4.
A. Milelka teiraujasi, ar yra grlZtamasis rySys iS kuiziniq laivq keleiviq, turint omenyje, kaip jiems
patinka Klaipedos miestas?
R. Savickient paLymi, kad tie Zmones, kurie r,yksta I ekskurslias, jie lieka patenkinti. Tie kurie
savarankiSkai atranda miest4, jq pasitenkinimo procentas labai maZas. Kalbant apie grinam4ii ry5i
gauna tie, kurie tiesiogiai dirba su kuiziniais laivais: turizmo agent[ros arba laivq agentai. Buvo
atliktas tyrimas su ,,Cruise Baltic" asociacija, kuris parode, kad turistai musq mieste nori iSleisti
pinigus, bet mes negalime jiems pasiiilyti tiek vietq ir progq, kur jie galetq tai padarfi. Apklausos
bldu buvo teiraujamasi turistq i5 kruiziniq laivq bei igulq nariq, kiek jie iSleido pinigq, kur bei kam.
Pvz. muziejams yra i3leidZiama 0,08 euro, mieste - 1 euras, tai tik tiek mes sugebam paimti, o
realiai Zmones galetq iSleisti kur kas daugiau.
Z. Petrulkeviiitrt6 pastebi, kad Klaipedoje iSlieka vis ta pati problema senamiestyle vieirl tualetq
trukumas. Noretqsi, kad ir pas mus Si problema bltq i3sprgsta, sutvarkyta kaip Kaune, ir Vilniuje.
Yra baisu, grupems nera tualelo, tai apie koki4 turizmo infrastrukttr4 senamiestyje galima kalbeti.
R. Savickieni pritaria, kad apie 5i4 beda kalbama jau deSimt metq ir TIC'ui nusiskundimus tenka
iSklausyti ir i5 gidq puses, ir i5 turistq ir i5 visq, einandiqjq pro Sali.
A. Barb5ys teiraujasi TIC vadoves del kempingo ir kempingo pirties, taip pat kur TIC'o puslapyje
yra 5io savaitgalio renginius mieste?
R. Savickieni pataria pasiZilreti prie naujienq.
A. Barb5ys tvirtina, kad svetaine - paini, TIC'o puslapyje yra rubrikos ,,renginiai", ,,artimiatrsi
renginiai" ir neaiSku kur Ziiireti. Teiraujasi, kur elektroninej erdveje yra pristatomi visi renginiai
mieste, ar tik perkant laikra5dius ,,VE' arba ,,Klaiped4"? Tvirtina, kad i5 TIC'o puslapio nesimato,
kad kas nors dirbtq prie interneto puslapio.
A. Milelka perduoda Zodi Au5rinei Armaitienei.
A. Armaitiend konstatuoja, minetos problemos kartojasi metai i5 metq pokalbiuose ivairiose
tarybose, taip pat ir susitikimuose su Ziniasklaida. Pokydiq nera, vis kaltiname vieni kitus.
Armaitienes giliu isitikinimu, kaip profesionales turizmo srityje jau 20 metq, nuomone Klaipedos
TIC'as dirba gerai, ir tiesiog versdamiesi per galv4 sugeba prisikviesti kruiziniq laivq i Klaiped4.
Tadiau vos po dviejq metrl louizo bandomasis vizitas ir nebesug4Zta, mat turistai pereina per
senamiestj ir ten nieko neranda. Ji patvirtina Romenos pastebejim4, kad siekiamybe turetq blti



nriolatiniai klientai, kasmet sugriztantys laivai. Mr:sq tyrimai t4 patf rodo, kad turistams pasillos

Siame mieste neuZtenka. O Siuolaikinis turistas yra i5lepEs, jis nori ivairoves ir pasirinkimo
galimybes, Sito Klaipedoje kaip tik ir neturi.me. Buvo kalbama, kad yra neiSnaudojamas
Senamiestis, kad nei5naudojama galimybes miesto buvimo prie vandens, mat priejimas prie mariq ir
j[ros yra labai ribotas, o kur dar tualeto pastatymo ploblemos ir negalejimas rengti renginiq
senamiestyje, mat vietiniai gyventojai skundZiasi. Tiksliausiai bltq galima konstatuoti, kad musq
mieste turizmo infrastruktiros tema yra susidariusi visa virline konfliktq. O turistas ikonfliktines
vietas nevaZiuoja. AtvirkSdiai, turizmas klesti ten, kur visi laimingi ir patenkinti, turi pinigq ir turi
kur juos i5leisti. Armaitiends nuomone, nuo universiteto nelabai kas priklauso, akademikai ir
studentai tik keliauja per pasaulf ir Zirlri, kaip kas graZu ten ar Sen. Armaitiene sillo igyvendinti
kaZkada planuot4 ,,mindiq lietq" ir sillo vel bandyti sukviesti verslininkus, informacijos
specialistus, savivaldybes atstovus bei akademing bendruomeng susesti, prigeneruoti kartu tq idejq
ir pabandyti jas igyvendinti - jau du metus nepavyksta surengti planuoto ,,mindiq lietaus". K4 daryti
po Sio posedZio diskusijq, kad ledai pajudetq Armaitiene konstatuoja neZinanti, bet prieZastys yra
aiSkios: paslaugq pasillos ir lalkymo obj ektq trukumas mieste. Neturime senamiesdio? Na tada
darykime nuolatiniq skulptrlrr{ kineting parod4 Teatro aik3teje ar dar kur nors. Armaitiene pabreLia,
kad pirmiausia vietiniai ir yra ta kritine renginiq masd, o ne uZsienio turistai. Kad juos pritraukti,
reiketq bandl'ti surengti pvz. sekmadienines centro ir senamiesdio kaviniq dienas. Gal tada Zmones
prisiruoStq i5eiti i miest4 su antrom pusem ir vaikais, kaZk4 nusipirktq, i5gertq puodeli kavos, vaikai
suvalgl'tq ledq. PaZi[retumem, k4 tai duotq.
A. BarbSys teiraujasi apie Senamiesdio gaivinimo plan4 kurt4 prieS kelet4 metq, kokiejo atgarsiai.
V. Pleikaitis pastebi, jog daLnai geri norai suZlunga, kai jie yra sura5omi i popieriq, lengviau
nugula istaldius. Kad ir kiekvienas senamiesdio namas turi savo specifines duris. Prie5 du metus
buvo kalbama apie tai, siiilomas vadinamas ,,protq Sturmas", bet taip ir nebuvo surengtas. Tad
Siandiena Pledkaitis siulo itraukti pasiDlym4 apie ,,mindiq lietq" i posedZio protokol4 ir surengti jl
dar birZeli, Klaipedos miesto savivaldybes didZiojoje posedZiq saleje. Tikslas bltq ne papolitikuoti,
o nusprgsti, k4 realiai brltq galima padaryti pritraukiant i centr4 miestelenus ir svedius.
R. Savickiend papasakoja apie kauniediq modeli, kaip jie atgaivino savo senamiesti. O situacija
buvo apgailetina, Kauno senamiestis buvo visi3kai apmirgs dar iki tq pigiq skydZiq atsiradimo.
Dabar situacija net ir trediadieni, ketvifiadieni Vilniaus g. Kauno senamiestyje vietq laisvq lauko
kavinese neimanoma rasti. Tiesiog apie 50 senamiesdio verslininkLl susirirko ir nusprende, kad jie
privalo kiekvien4 miel4 savaitg rengti Vilniaus g. Sventes: klasikines muzikos, geliq dien4, geliq
diena, bet k4, kad tik bitq proga Svgsti, ir Zmones iprato, kad senamiestyje kas savaitg kaZkas
idomaus vyksta, ir eme ten lankytis. O verslininkai pasiruo3e plan4 visai vasarai: vienai kavinei
iSlaidos savaitei svyravo nuo 50 lt. iki 150 lt., priklausomai nuo to, kas budavo pakviestas Sventei.
Darbine grupe i3 tq 50 Zmoniq buvo atsakingi uZ visos vasaros renginius. Ir Vilniaus gatve suZibejo,
Senamiestis atsigavo. Projektas pavyko, ir kitais metais savivaldybe pareme 3000 lt., tad galejo
pasistatyti didesng didesng scenq atidarymo renginiui. R. Savickiene dar kart4 pabreLia, kad sit4
darb4 - senamiesdio gaivinimo - atliko verslininkai, o ne savivaldybe.
A. Barb5ys teiraujasi, kodel nera informacijos apie Kariuomenes ir visuomends dienos
grandiozinius renginius su jlrq sausumos ir oro pajegom, geguZes 18 d. Turizmo informacijos
centro tinklapyje.
R. Savickiend apgailestauja kad tokios informacijos nebuvo gauta iki renginio dienos ir pasillo
norint suZinoli visapusi5k4 informacij4 apie renginius mieste skaityti ne tik TIC tinklalapi, bet ir
pasidometi kitais informacij os Saltiniais.
A. VaiSvilos nuomone, Zmones, kurie valdo pastatus ir patalpas senamiestyje, yra turtingi ir jiems
nera idomu versl4 vystyti patiems. Patalpas jie nuomoja. VaiSvila mano, kad Klaipedoje b[tq gana
sunku igyvendinti Kauno modeli, mat nuomininko padetis visai kita nei Seimininko. Pvz. mazoj e
parduotuveleje Seimininkas gali dirbti pats, kai nuomininkas jau turi nuomos kaStus ir nelabai k4
uZdirbti i5 5 staliukq. _Pratgsdamas tem4 ,,miesto valdZios ir verslo s4veikavimas" VaiSvila pamini jo
iniciatyva nldaryt4 Zvej,4 gatvE, nes toki pageidavim4 pernai i5sake verslininkai. Ir kai buvo
atvedos galimybes verslui statytis lauko kavines ir terasas, pasipyle pikti komentarai miesto
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spaudoje. Periasi i5vada, kad verslininkai tik parekauja vietoj to, kad realiai imtqsi darbq. O kad

kaZka iSbandyti, reikia bent kelet4 metq i3 eiles pabandlti kurti, mat per vien4 sezon4 nelmanoma
suformuoti Zmoniq fprodiq. Reikia tEstinumo, o jei ir tada nei3eis, tada gatvE vel atidarysim.
D. Botyrius desto, kad pagrindinis beda - informacijos trukumas. PavyzdLitti mums naujiena, kad ji

tokia bus, o verslininkai privalejo gauti informacij4 dar sausio menesi, kad tinkamai pasiruo5ttl
sezonui. Informacij4 buvo galima platinti per visas asociacijas, tada verslininkai galetq pateikti
kokybi5kas paslaugas ir prekes. O dabar viskas daroma jau sezono metu, skubotai ir neapgalvotai,
kaip kad buvo su kalediniais namukais Teatro aik5tej. Verslininkai taip greit nepersiorientuoja, jei
gauna informacij4 vos prie5 menesi. Kitas pam?stymas del uZdarytos gatves, juk tos terasos -

nemaZos investicijos, kaip savivaldybe galetq prisideti? Arba prie savaitgaliniq Seimos dienq
kavinese, jei verslininkai imtqsi igyvendinti t4 pasitlyq idej4 i5 universiteto. Gal savivaldybe galetq
prisideti. pvz. kad ir nemokamu 1 val. stovejimo bilietu kitam kartui atvykus I Senamiesti? Tai bltq
maZos smulkmenos, kurios pritraukia gyventojus. S4stingi galima i5judinti tik bendromis visq
pastangomis: visuomenes, verslo, savivaldybes.
A. Milelka isiteryia, kad tri5alej taryboj per praeit4 posedi buvo svarstyta, ir paZadeta, kad bus
perzilretas senasis senamiesdio gaivinimo planas. Tikimasi artimiausi metu bus gauta informacija i5
TriSales tarybos.
V. Pleikaitis pastebi, kad truksta konkretumo posedZiuose, kas buvo padaryta po aname posedyje
gvildentos temos - Silutes pl. 23 vystymas. Ar buvo tos vietos verslininkq susitikimas, kas nutarta?
Paragina neblti tais biurokatais, kurie tik kalba, tad sitlo uZprotokoluoti idej4 ,,mindiq lietus" ir
sukviesti visus suinteresuotus birZelio menesi: pakviesti jaunirn4, t.y. studentus, bendruomeniq
atstovus ir savivaldybes specialistus. Toliau tgsia apie senamiesdio gaivinimo idejas (Zydindios
geles ant palangiq ar perdaZltos durys) ir lengvatas senamiesdio verslininkams, kurios ir dabar yra
Zenklios: nudaZius fasad4, atleidZiama nuo turto, Zemes mokesdio. Atleista nuo Zemds mokesdio ir
tie, kurie leidZia turistams, gyventojams nemokamai naudotis tualetu. Tadiau Siandien ir vel buvo
patvirtinta, kad tualeto problema senamiestyje tebera aktuali, vadinas - ne visi verslininkai ta
lengvata naudojasi. Kritikuoti, ir piktintis iniciatyvomis yra lengva, vietoj to, kad palaukti, k4 laikas
parodys, kiek ta iniciatyva pasiteisins. DeL prekybos Siaures rage turetq blti simbolinis mokestis, 1-
5 lt., o gal po to iSsiples prekyba ir i Kruiziniq terminal4. Prekyba SvieZia Zuvimi irgi nera labai
patraukli, gal geriau atplauktq laivas prie krantines, ir prekyba bttq vykdoma i5 laii'o.
A. Mileika teiraujasi Au5rines Armaitienes del rekomendacijos apie aktyvius studentus, kurie
padetq pakoordinuoti ,,mindiq lietq", kur bltq galima sukviesti versl4, savivald4 ir padaryti
diskusij4.
A. Armaitienb konstatuoja, kad dabafiiniams studentams dalyvavimas kur nors savanorystes
pagrindais nera d idele vertybe.
S. Jurkaitiend siDlo suvienyti jegas ir prie universiteto bendruomends, kad prisidetq valstybines
verslo kolegijos studentai, studij uoj antys turizmo, logistikos proglamas.
A, Armaitiends nuomone, tai ne studentU reikalas.
A. Mile5ka tgsia, kad organizaciniai klausimai uZima laiko, reikalingas koordinatorius pvz. kad
sukviesti Zmones | ,,mindiq lietq", tam reiketq bent 100 skambudiq.
D. Botyrius siulo skelbti senamiesdio gaivinimo idejq konkurs4, kad butq pateikiamos vizr1os.
dalyvavusiems ir silliusiems iteikiami prizai.
A. Armaitieni siulo imti pavyzdi iS Palangos turizmo skyriaus kaip i5 labai gero orientyro, kaip
savivaldybes turizmo skyrius turetq dirbti. Ir pamini jq darb4 prie5 4 metus.
Z. PetruSkeviiitrtd taip pat pabreZia, kad turi dirbti profesionalai, o ne diletantai.
A. Mile5ka reziumuoja, kad nuo SVV tarybos bus ra5omas praSymas administracijos direktorei, kad
i5 Tarpt. rySiq, verslo pletros ir turizmo skyriaus butq skirlas Zmogus, koordinuojantis ne tik
,,mindiq lietq", kad sukviestq kuo daugiau suinteresuotq pusiq, kad jos isitrauktq tiesiogiai, taip pat
suraiytq idejas apie tai, kad senamiestyje kiekvien4 savaitgall - Sr'ente.
V. Pletkaitis siulo prisiminti gatves muzikantus, mimus: vyksta veiksmas, kaZkas groja, o j kepurg
metami oinisai.
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A. Vai5vila siulo per posedi renginiq dabar neplanuoti ir nesillyi, kE senamiestyje reiketq darl'ti, o

per 5i posedi geriau iSklausyti senamiesdio velslininkus, kurie realiai t4 senamiesti ir valdo.

L. PukulkuitO prisistato atstovauj anti ,,Klaipedos mejq" ir dekoja visq kruiziniq turistq vardu A.
Vaisvilai uz t4 parodyt4 iniciatyv4 ir uZdaryt4 Zvejq gatvg, mat Sito buvo laukta net ne penket4

metq, o dvideiimt. Taip pat dekoja p. Kuraidio vardu uZ tai, jq kavines terasa taip pat jau

lrenginejama, atsiras ir daugiau, o kruiziniq turistai jomis mielai pasinaudos. Pakalkaite pratqsia
apie gatves muzikantus senamiestyje: Siemet dvi Simkaus studentq grupes prades savo veikl4 miesto
gatvdse nuo geguzes 19 d. Jie ketina groti prie kruizinio laivo, taip paI zvej\ g. prie ,,Autentiko".
I3reiSkia pageidavim4 del vasaros muges organizavimo Teatro aikSteje, o ne Siaures rage arba
Karlskronos aik5teje, mat einandirjq I pliaZ4 srautas ne toks pats kaip uZsienio turistq. Pana5ios
muges buvo daromos prie Meridiano, o dabar sinll'tq gal bentjau Karlskronos aikiteje.
V. Pleikaitis mano, kad dar ne per velu pakeisti.
A. Vai5vilos nuomone, labiau ta prekyba i5 nameliq labiau tiktq Zvejq gatvej e prie buvusios
senosios perkelos. Tada ji bltq labiau orientuota i kruiziniq turistus, o dabar, kas irgi gal nera
blogai, vykdant prekyb4 Siaures rage - orientacija i vietinius.
V. Pleikaitis siflo idej4 apie prekyb4 Zvej\ g. ties sen4ja perkela irgi uZprotokoluoti ir pateikti kaip
pasillym4 Turizmo skyriui. Nors tikina suprant4s, kad verslui gal tikrai labiau uZtikrintas variantas
butq poilsiautojq srautai i Smiltyng.
A. Petkiiniend sako, kad prekyba Siaures rage senamiesdiui tikrai nepades.
L. Pakalkaitd vel pasillo ir Karlskonos aikStg kaip tinkam4 prekybai, mat bltq tiksline vieta
turistams. Jos nuomone, einantys I kelt4 Zmones sudaro dideli sraut4, bet jie nera stipriai nusiteikE
pirkti, o Karlskronos aik5teje pirkimas bltq.
A. Mileika ulbaigia diskusij4 1 klausimu, ir teiraujasi SVV tarybos pritarimo del renginio laiko
vasar4, kad bltq galima sukviesti visas suinteresuotas puses. gyventojus.
I. Cesnakieni lsiterpia sillydama gyventojq nekviesti, nes jq pozicija seniai Zinoma ir aiSki, tai ir
yra viena i5 prieZasdiq, kodel Klaipedos senamiestis apmirgs ir nyksta toliau.
V. Pleikaitis sillo pavie5inti informacij4 apie numatom4 ,,mindiq lietq" per Klaipedos m
savivaldybes administracijos tinklalapi ir per TIC'o puslapi. Vie5inimas per turizmo firmas irgi
neturetq blti sudetingas, taip pat visgi studentai i3 universiteto yra labai laukiami.
A. Armaitiend primena apie egzaminq sesij4 ir baigiamqiq darbLl gynim4, bet informacij4 apie
rengini vieSins ir bandys sukviesti bent jau klaipediedius studentus.
A. VaiSvila sifilo viesinti informacij4 apie miest4 taip kaip pvz. Ventspilis daro, per laikra5ti. Jo
nuomone, kitq metq biudZete bltq imanoma rasti le3q tokio laikraSdio leidybai gal rusq, baltarusiq,
latviq kalbomis? Bltq galima paruo5ti 100 000 egzemplioriq per sezon4 ir i5platinti. Kadangi del
biudZeto pinigq vyksta nemenkos diskusijos ir argumenttl kovos, idomu, kiek verslininkai galetq
prisideti prie tokio laikra5tuko klrimo, vertimq ir leidybos.
S. Jurkaitiend griZIa rrie minties del informacijos trlkumo apie renginius mieste, kad labai reiketq
vieno tinklapio ,,k4 nuveikti mieste" ar ,,renginiai", kad nebiilq taip, jog daZnai apie renginius
suZinai tik po to. Sunku juos surasti, nes reikia Zinot ir kur ie3koti, ir po kuria antraSte kristi
internete, kad surasti.
A. MileSka perduoda Zodi Narlnui antru darbotvarkes klausimu apie renginius.
N. Lendraitis konstatuoia, kad problematika nesvetima, paListama kaip ir Neringoje. Ry5kus yra
sektorinis susiskirstymas, o tos sinergijos ir nera. Viena i5 sridiq, tai projektL+ finansavimo tvark4,
kuri4 ketina keisti; verslo interesai yra minimaliai atspindimi, yra keista, kad privatDs asmenys
negali teikti paraiSkq, ne vien nevyriausybines organizacijos, ir nors pinigai yra nedideli, bfitina
kulti platesni konkurencini lauk4, kad nebltq ribojamos verslo galimybes. Kulturos administratoriai
ir vadybininkai, menininkai ir verslas turi rasti bendr4 kalb4, nors vieni ir kuria menini produkt4,
kiti ,,daro pinigus", bet tikslas turetq blti vienas: parduoti miest4 perkeltine prasme, darl'ti ji fdomq
lankytoj an'rs ir gyventojams. Renginiai traukia demesl ir kuria ivaizdi, kas yra labai svarbu.
Lendraidio nuomone, reikia ne tik kalbeti, bet ir daryti. Kas priklausys nuo jo, tA pagal savo
galimybes ir padarys. PripaZista, kad yra didele problema kultlros renginiq rinkodara, kitiems
metams yra nusprendgs siulyti itraukti konkrediq idejq, kaip pagerinti padeti Sioje situacijoje.
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Tgsdamas renginiq mieste klausim4, Lendraitis paZymi, kad vietos gyventojq poreikius tenkinandiq

renginiq mieste yra tikai nemaZai, o tie renginiai, kurie kuria miesto ivaizdi ir pritraukia atvykelius

iS kitq miestq ir uZsienio, juos tikrai reiketq koordinuotai vie5inti ir per laikq tai bus padaryta.

DZiazo festivalis, Jtros Svente tai puikiis renginiai garsinantys miest4 vasaros sezonu; pabreZia kad

reiketq bent vieno-dviejq tokio masto renginiq Saltuoju metq periodu: rudeni, Ziem4. Darbai
nukeliami kitiems metams, nes Siemet jau per velu, sezonas atidaromas ir kas suplanuota, tas ivvks.
Trumpai uZsimenama, kad bus dirbama su tam tikais televiziniq proj ektq rengejais, i5 savivaldybes
puses minimalls ka5tai, bet maksimalus rezultatas. Sutinka ir su mintimi, kad meno Zmoniq
paslaugomis irgi daugiau butq galima pasinaudoti, kuriant instaliacijas ar k4 pana5aus.
A. Mile5ka teiraujasi, kiek neiSnaudoti yra resursai ir galimybe pakeisti situacija
N. Lendraitis tikina, kad kelias ,,duokit pinigq" netinkamas, o bent 30 proc. pagerinti situacij4
galima isnaudoj ant ir sugeneruojant vidinius resursus, kad ateityje butq galima tureti dar vien4

viziting miesto kortelg, renginf, prilygstanti DZiazo festivaliui ar Jlros Sventei. Glumina ir

skepti5kas kai kuriq politikq ir savivaldybes darbuotojq skepti5kas poZiuds i tai, sakymai ,,baik,
nieko tu dia nepadarysi". Teigia tikintis, kad galima rasti bendr4 kalb4 su verslu ir vystyti projektus

abipusiai naudinga linkme tiek le5q kogeneravimo prasme ir bendrq rezultatq prasme. Palygina su
Neringa, tik ten privalumas vasara ir mase Zmoniq sezono metu.
A. Milelka ir kiti posedZio dalyviai pasidZiaugia del Narlno Lendraidio i5sakytq mindiq ir dekoja
uZ optimistini nusiteikim4. Zodis perduodamas Senamiesdio verslininkq s4jungos atstovei Ingai
Cesnakienei.
I. Cesnakiend prisistato esanti ilgamete Senamiesdio verslininkq sqjungos nare. Teiraujasi, ar yra

Siame posedyje kas nors, kas bltq atsakingas uZ savivaldybes vieSqjq rySiq formavimE.
A. Vai5vila atsako, kad Siuo metu vieSqjq rySiq skyrius yra reorganizuoj amas ilnformavimo ir e-
paslaugq skyriq, kad apreptq visk4, ir yra paskelbtas konkursas i vedejo post4.
I. Cesnakien6 tgsia, kad bltent Sito skyriaus veikla turi didelg itak4. Ne kar14 yra Lekg suZinoti apie
leidimq i5davim4 po renginio, mat informacija, kad toks renginys bus, nebuvo paskelbta i5 anksto.
Problema - vie3qjq ry5iq eksperlo, vieno koordinatoriaus nebuvimas, i5 kurio eitq visos grjos apie
visk4 kas vyks mieste. Nuo dia prasideda visq struktDrq darbas ir koordinavimas kartu. Ir verslui, ir
atvykstantiesiems turistams ta informacija turetrl blti tame padiame internetiniame puslapyje, nes
dienra5diai ir radijas neskelbia informacijos nemokamai. Kita problema - neaiSkus nuostatos verslo
vykdomai veiklai, pvz. lauko terasq pastatymas: i5kyla problemq del garso, gyventojai skundZias
del triuk5mo. Reikia ai5kiai nurodyti licenzijoje, kiek metrq nuo gyvenamojo namo gali blti
atidaryta kavine, iki kokio paros laiko ji gali veikti, tada nekiltq problemq ir donkichoti5kq kovq su
gyventojais. Tarkim, negalim i5duoti licenzijq naktinei veiklai ardiau kaip 3 metrai nuo gyvenamojo
namo, ir visiems viskas aiSku. Tada ir baudZiama bltq pagal ai5kq paZeidim4. Tadiau dabar
gyventojai skundZiasi Zemo daZnio garsais sklindandiais i5 vidaus, o leidimai iSduoti veiklai yra iki
rvto.
A. Uit.St u pra5o I. iesnakienes atsiqsti del Sito pra5ym4 jam, ir iSdestyti problematik4 raitu, kad
bltq galima kreiptis nuo SVV tarybos, ir kad tokia reglamentuota tvarka atsirastq ateityje.
I. Cesnakiend i5reiSkia Zvej1 g verslininkq big5tavimus, mat pastatyti terasas kainuoj a nemaZas
investicijas, bet konfliktas su gyventojais jau i5 anksto uZprogramuotas. Beda ir del Teatro aik3tes,
teiraujasi, kodel vis maZiau joje renginiq, jei perkeliami kitur.
A. Vai5vila klausia, ar turima omeny dZiazo festivalis.
I. iesnakien6 patvifiina, kad ir dLiazo festivalis ir kiti ir stebisi vieningos politikos del senamiesdio
gaivinimo nebuvimu.
R. Bliujiend pataria del informacijos apie renginius, kuriuos skelbia TIC'as susidraugauti sujais per
facebook'4 ir kasdienq apsilankius savo profilyje, naujienos automatiSkai matysis pas kiekvien4
pagrindiniame puslapyje, ir nieko padiam ieSkoti nereikes, tik perZvelgti savo paskyr4, k4 daZnas
padaro kasdien.
N. Lendraitis patvirlina, kad anksdiau leidimus kultlros renginiams iSdavinedavo Kultlros skyrius,
o dabar ta tvarka yra pasikeitusi. Jeigu KultDros skyrius nevalclo tos informacijos, tai ir gaunasi
tokia situacija, kuri4 reikia administracijos viduje tobulinti.
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S. Jurkaitien6 tgsia apie informacijos tmkumq apie renginius mieste bet kuria uZsienio kalba.
PabrdLia, kad labai sunku yra reklamuoti miest4 kaip [domu ir pilnq renginiq, kai apie juos nera
informacijos anglq kalba. Net apie tokiq iventg, kaip Jlros svente, buvo sunku rasti informacijos,
kad studentams i5 uZsienio bitq argumentas rinktis studijuoti I{aipedoje, nes dia idomu ir smagu
gyventi. Konstatuoja, kad informacijos savivaldybes tinklalapyje rasti nepavyko.
R. Bliujiend paLymi, kad savivaldybes intemeto puslapis yra naujas, o informacija anglq kalba
pateikta viesqiq rysiq skyriui, tik kad jis perrvarkomas, tos vidines problemos tureiq iSsi"spgstr po
reorgan izacijos.
A. Barb5ys isiterpia, kad taijau turejo b[ti padaryta pries metus.
I. Cesnakiend tgsia, kad verslininkai sutiktq moketi, kad tik tie renginiai bltq tvarkomi ir skelbiami.
DZiaugiasi suZinojusi, jog yra rokios galimybes per facebookq prisijungti prie TIC,o.
Z. PetruskeviiiEtc pastebi, kad net Lazdijq miestas su 5000 gy.ventojqjai, prisiregistravusiai ,,noriugauti naujienas" atsiundia per dienQ po kelis el. laiskus kas kuri4 iien4 vyksta-miestelyje. o dia
kalbama apie Klaiped4 trediE pagal dydI miestq net geda klausytis.
J.  PJiut ien€ si i i lo daugiau_ reklamuori  www.klaipeda, i t  r inklalap j .
r '  LesnaKrene tv lr t rna, kad versras mielai  pr is ideda pr ie renginiq i r  a i iku,  pr ie iq v iesinimo
prisidetq, jei tik bDtq ai5ki jq veiklos reglamentavimo tvarka. Tai reik€tq patobuiinti. Italbant apre
Kauno pavyzdi, matyt, buvo labai stiprus noras iS padiq verslininkq .lti i gutug, todel jiems ir
pavyko kolegialiai susirarti ir vykdyti uZsibreztus tikslus. paZymi tareiq ties[ upi" rtuipio4 ruo
verslas yra iSbeggs i5 senamiesdio, ir abejoja, ar pavyktq vos l0 surinkti iokiq-norindiq pii.ia"ti, o
vieni tikrai nenorenl tos na5tos uZsikrauti.
A'. Milelka pasakoja, kad Kaune nebuvo draudziama vykdyti veikros per nakti, tad triuksmas
nebuvo problema, visq vasar'4 garejo vykti renginiai. Tai tuvo dideris privalumas ir jeigu brldavo
kviediama pol ic i ja k i lus kaZkokiam konf l iktui ,  j iat l ikdavo derybininko funkci ja.
A' Barbiys pastebi, jog patys uzsidarom ir atsitveriam senamiesr[. siuro vlr suteikti garimybg
automobiliams i5 Turgaus g. isvaziuoti per BirZos tiltE... Kitaip jaunqiq konservatoriq pajuoiavimai,
k4 dar reiktq padaryi ir koki mokesti priimti, kad senamiestis iiugtq galutinai, issipildys su kaupu.
A. Mileika dekoja visiems uZ diskusij4 ir baigia posed[.

NUTARTA. l. Per kita sw tarybos posed[ surengti ,,mindiq lietq', su versro, mokslo, savivardos irmiesto bendruomenes atstovais 
.b irzelio menesi f laipiaos senamiesdio gaivinimo tema ir pasisemtigerq idejq bei konkrediq galimybiq jas igyrrendinti.
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