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Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2013-04-24. 

Posėdžio pradžia 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Saulius Budinas. 

Posėdžio sekretorius – Andrius Juškevičius, Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas. 

Dalyvavo: 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atstovai: Zita Šličytė, Saulius Budinas, Artūras 

Razbadauskas, Algirdas Grublys. 

Profesinių sąjungų atstovai: Raimondas Tamošauskas, Violeta Zakatovienė, Laima Juknienė.  

Darbdavių organizacijos atstovai: Jolanta Braukylienė, Aras Mileška, Arminas Laučys.  

Kviesti asmenys: Gedeminas Karčiauskas - Klaipėdos senamiesčio verslininkų sąjungos atstovas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl automobilių stovėjimo mieste apmokestinimo įtakos smulkiajam verslui. 

 

SVARSTYTA:  

1. Dėl automobilių stovėjimo mieste apmokestinimo įtakos smulkiajam verslui. 

 

G.Karčiauskas kalbėjo, kad automobilių stovėjimo apmokestinimas senamiestyje vienareikšmiškai 

neigiamai atsiliepė verslo sąlygoms ir galimybėms. Senamiestyje susidariusią situaciją geriausiai 

parodo tušti ir niekam nereikalingi komercinių patalpų plotai, iš Turgaus gatvės dėl sumažėjusio 

kliento srauto planuoja išsikelti paskutinis banko skyrius, kai kurios kavinės. Vargu ar artėjant 

vasaros sezonui atsiras norinčių nuomotis tuštėjančias patalpas, nes žmonių srautas nepadidės. 

Įvažiavimas į senamiestį labai komplikuotas, ne klaipėdiečiams labai painus, tačiau senamiesčio 

transporto schemos gerinimo niekas neplanuoja. Miesto valdžia neturi senamiesčio vystymo 

strategijos, viskas susiveda tik į naujų mokesčių įvedimą ar didinimą. Valdžios požiūris į 

automobilių parkavimą labai nelankstus, visiškai neatsižvelgiama į verslininkų interesus, todėl 

neverta stebėtis, kad senamiestis nyksta akyse, ten visai neliko žmonių. Atvykstančius turistus 

blogai nuteikia senamiesčio grindinys, kuriuo visai neįmanoma vaikščioti. 

G.Karčiauskas teigė, kad senamiesčio verslininkai turi įvairių senamiesčio vystymo idėjų, tačiau ir 

miesto valdžia privalo turėti strategiją, kaip jį restauruoti, sutvarkyti, pagyvinti. Iki šiol niekas net 

nenori prisiminti, kad jau seniai buvo planas senamiesčio prieigose įrengti tris nemokamas 

parkavimo aikšteles. Štai Kauno pavyzdys parodė, kad tik šios priemonės neilgai trukus pakeitė šio 

miesto Laisvės alėjos, senamiesčio vaizdą – jis tapo lankomas ir mėgstamas. Klaipėdoje jokių 

poslinkių nesimato.  

 

R.Tamošauskas taip pat priminė buvusį miesto valdžios pažadą ir neįvykdytą įsipareigojimą dėl 3 

nemokamų automobilių stovėjimo aikštelių senamiesčio peieigose. 

 

A.Mileška replikavo, kad parkavimo automatai gana nepatogūs pinigų priėmimo prasme, negalima 

atsiskaityti bankų kortelėmis, SMS žinutėmis.  

 



S.Budinas pasiūlė, kad galima būtų pertvarkyti važiavimą Tiltų gatve – kad į Turgaus gatvę būtų 

galima įvažiuoti iš abiejų pusių nedarant Tiltų g. tranzito gatve. Jo nuomone, būtina sugrįžti prie 

buvusio senamiesčio regeneravimo projekto, įvertinti, ką galima padaryti dabartinėmis sąlygomis.  

Jo nuomone, lankstesnė automobilių stovėjimo apmokėjimo sistema taip pat pagerintų padėtį: kad 

būtų galima atsiskaityti už 20 minučių stovėjimą, o 15 min. stovėjimas apskritai būtų nemokamas 

(išmušus tuščią parkomato taloną su fiksuotu laiku).  

 

J.Braukylienė pastebėjo, kad būtina tolesnė diskusija senamiesčio transporto schemos sutvarkymo 

klausimu. Jos nuomone, iš senamiesčio verslininkų pusės trūksta įdomių sumanymų, idėjų, akcijų, 

kurios patrauktų žmones. 

 

PASIŪLYTA: Senamiesčio verslininkams aktyviau įsiterpti į bendrus miesto renginius; glaudžiau 

koordinuoti santykius tarp senamiesčio verslininkų ir miesto valdžios; įvertinti anksčiau parengtą 

senamiesčio regeneravimo planą ir pagal galimybes atsižvelgti į dabartines realijas jį tvarkant.  

 

 

Posėdis baigtas 16.30 val.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                               Saulius Budinas     

 

Posėdžio sekretorius                                                                Andrius Juškevičius 

 


