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ĮŽANGA  
 

 Šis dokumentas yra uždarosios akcinės bendrovės Senasis turgus (toliau – Turgavietė) 

2019 metų strateginės veiklos ataskaita. Senasis turgus yra finansiškai savarankiška Klaipėdos 

miesto savivaldybės įmonė, kuria siekiama skatinti smulkųjį verslą bei prisidėti prie Klaipėdos 

miesto visuomenės bendruomeniškumo stiprinimo. Remdama Turgavietės veiklą Klaipėdos 

miesto savivaldybė taip pat skatina smulkųjį verslą, sprendžia socialines ir užimtumo problemas.  

Trumpa turgavietės istorija 

 Senasis turgus yra pati seniausia Klaipėdos turgavietė. Ji atsirado dar 18 amžiaus pradžioje, 

kaip Friedricho miesto prekyvietė ir iki Antrojo pasaulinio karo buvo vadinta Friedricho turgumi. 

Aplink turgavietę, aplinkiniuose kvartaluose ir gatvelėse kūrėsi parduotuvėlės, dirbtuvės, 

amatininkai, karčemos, gyveno įvairių tautybių žmonės. Turgus visada buvo miesto širdis ir 

pagrindinis traukos objektas.  

 

 1990 metais Klaipėdos miesto savivaldybė įsteigė valstybinę prekybinę turgų įmonę 

"Aura", kuriai priklausė visos tuo metu Klaipėdos mieste veikusios turgavietės. 1993 metais 

reorganizavus įmonę „Aura“, Klaipėdos miesto savivaldybė įsteigė savivaldybės įmonę „Senasis 

turgus“. Po dvidešimties metų - 2013 m. įregistruota uždaroji akcinė bendrovė „Senasis turgus“. 

Dabartinis turgus užima apie 3500 kvadratinių metrų. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Dabartinė turgavietės situacija 

Pagrindinė įmonės veikla – vidaus ir lauko prekybinių bei sandėliavimo plotų taip pat 

prekybai vykdyti reikalingos įrangos nuoma ūkininkams ir smulkiems prekybininkams 

(dirbantiems pagal verslo liudijimus arba individualios veiklos verslo rūšis).  Turgavietė viso 

pasirengusi nuomoti 652 prekybines vietas. Įmonėje dirba 12 darbuotojų. 2019 m. turgavietė 

gavo 184 tūkst., eurų pajamų ir patyrė 203 tūkst., išlaidų.  
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2019 METŲ STRATEGINIO PLANO TIKSLAI  

2019 metams įmonė nusistatė 4 strateginius tikslus, kurių įgyvendinimas prisidėtų ne tik 

prie įmonės klestėjimo, bet ir prie Klaipėdos miesto savivaldybės, kaip pagrindinio akcininko, 

lūkesčių pasiekimo. 

 

Strateginiai tikslai 2019 metų uždaviniai 

Pirmas strateginis tikslas – didinti 
prekybininkų skaičių turgavietėje; 

A1 - Modernizuoti pagrindinę turgavietės halę. 

A2 – Parengti turgavietės rinkodaros strategiją. 

Antras strateginis tikslas – kurti naujas 
paslaugas prekybininkams ir pirkėjams. 

A3 – sukurti 1 naują paslaugą. 

 

Trečias strateginis tikslas – prisidėti 
prie Klaipėdos miesto visuomenės 
verslumo skatinimo bei didinti 
turgavietės įsiliejimą į edukacinę, 
kultūrinę ir sveikatingumo veiklą mieste. 

A4 – dalyvauti 1-ame verslumo skatinimo projekte.  

A5 – organizuoti 2 edukacinius, kultūrinius ir 
sveikatingumo renginius turgavietės teritorijoje. 

Ketvirtas  strateginis tikslas – 
nusidėvėjusių ir nenaudojamų pastatų 
įveiklinimas. 

A6 – parengti paveldo objektų tvarkybos darbų 
projektus. 
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2019 metų veiklos rezultatai 
 
A1 Modernizuoti pagrindinę turgavietės halę. 
 

Parengtas rekonstrukcijos projektas, gautas leidimas rekonstrukcijai atlikti. 

Rekonstrukcijos projektą ruošiamasi įgyvendinti pasitelkiant verslą – naujos „Senojo turgaus” 

akcijų emisijos išleidimui pritarė Klaipėdos miesto Taryba. Atsiradus investuotojui, įmonės 

„Senasis turgus“ įstatinis kapitalas padidėtų beveik 1,7 mln. eurų. Šios lėšos būtų skirtos 

turgavietės rekonstrukcijai atlikti ir paslaugų kokybei gerinti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 paveikslėlis Renovuotos halės architektūrinis projektas. 
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A2 – Parengti turgavietės rinkodaros strategiją. 

 
Sukurta rinkodaros strategija Turgavietės halės renovacijos laikotarpiui bei pirmiems 

metams po halės renovacijos. Rinkodaros tikslas dar renovacijos metu pritraukti naujų 

prekybininkų ir smulkiųjų gamintojų bei pradėti pasirašinėti naujų prekybinių vietų nuomos 

sutartis bei viešinti renovuotos halės viziją miestiečiams, o užbaigus halės renovaciją tęsti 

transformuotos Turgavietės viešinimą bei užtikrinti prekybininkų ir pirkėjų gausą. 

 
A3 – sukurti naują paslaugą. 

 
1. Sukurta elektroninės Senojo turgaus pirkėjų ir prekybininkų bendruomenės platformos 

koncepcija. 

 

2. Išanalizavome galimybę dalyvauti Klaipėdos švietimo įstaigų ekologiškų daržovių viešuose 

pirkimuose. Išanalizavome turgavietės daržovių ūkininkų pajėgumus tiekti daržoves 

darželiams. Užmezgėme kontaktus su daržovių didmeninės prekybos įmonėmis, kurios galėtų 

drauge su ūkininkais patenkinti darželių poreikį daržovėms ir vaisiais. Atlikta Klaipėdos 

darželių apklausa, kuri leido  išsiaiškinti lietuviškų daržovių poreikį. Atlikta: Daržovių ir vaisių 

viešųjų pirkimų Klaipėdos darželiuose, mokyklose ir ligoninėse analizė.   

 

A4 – dalyvauti verslumo skatinimo projekte. 
 
 2019 metais UAB Senasis turgus pradėjo bendradarbiavimą su Klaipėdos Socialinių 

paslaugų centru ,,Danė'', Suaugusių asmenų su negalia padaliniu. Šios įstaigos auklėtiniai turėjo 

galimybę nemokamai dalyvauti turgavietėje organizuotose mugėse bei kiekvieną šeštadienį 

dalyvauti turgaus prekyboje ir prekiauti savo rankdarbiais.  

 

A5 – organizuoti edukacinius, kultūrinius ir sveikatingumo renginius 
turgavietės teritorijoje. 
 

1. Užmezgėme bendradarbiavimą su keturiomis Klaipėdos apskrities seniūnijomis: 

Sendvario seniūnija, Agluonėnų seniūnija, Endriejavo seniūnija ir Priekulės seniūnija. 
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Bendradarbiavimas vyktų renginių organizavimo turgavietėje bei informacijos viešinimo 

srityse. 

 

 

2 paveikslėlis Endriejavo folklorinis ansamblis koncertuoja Senajame turguje 

 

2. Drauge su „Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru“ turgavietėje rudenį organizavome 

viešąjį sveikatos ir sveikos gyvensenos renginį „Imu-niteto diena 2019“. Renginio metu 

turgavietės lankytojai konsultavosi su sveikatos biuro specialistais sveikatingumo 

klausimais, buvo atliekami įvairiausi sveikatos testai taip pat vyko žaidimai ir kiti 

atrakcionai šeimoms.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 paveikslėlis Akimirkos iš sveikatingumo renginio „Imu-nitetas 2019“ 
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3. Nuo pavasario iki vėlyvo rudens kiekvieną savaitgalį veikė „Kaimynų turgelis“ įsikūręs rytinėje 

turgavietės dalyje prie Tiltų gatvės. Šiame turgelyje Klaipėdiečiai turėjo galimybę ne tik parduoti 

nenaudojamus buities reikmenis, bet ir susitikti, pabendrauti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 paveikslėlis Akimirkos iš savaitgalinio „Kaimynų turgelio“ 

 

4. Šventėme Užgavėnes, Kalėdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 paveikslėlis Akimirkos iš Užgavėnių 
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A6 – parengti paveldo objektų tvarkybos darbų projektus. 
 

Organizuotas įmonės paveldo objektų tvarkybos darbų projektavimo paslaugos viešasis 

pirkimas. Neatsiradus nė vienam susidomėjusiam tiekėjui, pirkimo procesas sustabdytas. 

Paraiška dėl paveldo  objektų tvarkybos darbų įgyvendinimui, 2019 metais nebuvo pateikta 

Klaipėdos miesto savivaldybei daliniam finansavimui gauti, nes įmonė neatitiko paraiškos 

reikalavimo – turėti paveldo objekto tvarkybos darbų projektą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 paveikslėlis UAB Senajam turgui priklausantis paveldo objektas Turgaus a. 3, Klaipėda 
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2019 METŲ TURGAVIETĖS UŽIMTUMO IR PAJAMŲ APŽVALGA 

 

2019 metų prekybinių vietų užimtumo apžvalga 

Senajame turguje prekybinės vietos skirstomos į dvi kategorijas – lauko (80 proc visų 

vietų) ir vidaus (20 proc visų vietų) prekyba. Vidaus prekyboje (halėje ir žuvinėje) viso yra 126 

vietos. Lauko prekyboje ant prekybinių stalų yra sunumeruotos 526 vietos po vieną bėginį metrą. 

Plius Turgaus aikštėje turime 20 prekybinių vietų, kurių kiekvienos plotas siekia 18-25 kv.m.  

 Turgavietės halėje (1 pav.) šiuo metu yra 58-ios šaldomos vitrinos, tačiau iš jų veikiančių 

yra tik 23 vnt. Likusios vitrinos yra sugedusios, o remontuoti tokias vitrinas ekonomiškai 

nenaudinga, dėl moralinio nusidėvėjimo ir dėl atsarginių detalių rinkoje trūkumo.  

 

 

 

 

 

 

 

7 paveikslėlis Senojo turgaus Halė 

Halėje taip pat yra trys ilgi betoniniai prekybiniai stelažai, kurie suskirstyti į 48 prekybines 

vietas (vienos vietos dydis yra vienas bėginis metras), ant kurių daugiausiai prekiaujama 

gėlėmis. Pastaruosius tris metus čia prekiauja trys gėlininkės, kurios visos užima apie 15 vietų. 

Kitos vietos būna tuščios, nes šios vietos yra halės gale, kur pirkėjų srautas yra nulinis, o 

moraliai nusidėvėję betoniniai stelažai atbaido naujus prekybininkus.   

 

 

 

 

8 paveikslėlis Senojo turgaus Halės betoniniai prekystaliai. 
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Tarp vitrinų yra ir 8 mediniai prekybiniai stalai, kurie skirti prekybai rankdarbiais bei maisto 

produktais, kuriems nereikia šaldomų vitrinų (duona, medus, kiaušiniai).  

Taigi, halėje viso yra 116 prekybinės vietos. Halėje vidutiniškai kiekvieną dieną prekiauja 19 

prekybininkų, kurie užima 53 prekybines vietas iš 116 galimų. Halės vietų užimtumo 

sezoniškumo nėra, tačiau dvi turgaus dienas per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) 

prekybininkų padidėja iki 23-32, kurie užima iki 65 prekybines vietas iš 116 galimų.    

 

 Žuvinėje šiuo metu užimta viena vieta iš keturių galimų. Per pastaruosius tris metus 

prekybininkų žuvimi nuo 4 sumažėjo iki 1 prekybininko. Turgavietės administracija svarsto apie 

galimybę prekybą žuvimi perkelti į halę, o žuvinės patalpas įveiklinti kitaip, pavyzdžiui, 

išnuomoti daržovių sandėliavimui.   

 

 

 

 

 

 

9 paveikslėlis Senojo turgaus žuvinės pastatas. 

 

 

 

 

10 paveikslėlis Senojo turgaus žuvinės vidus. 

100%

46% 56%

Galimas užimtumas Užimtumas kiekvieną dieną Užimtumas trečiadieniais ir 
šeštadieniais

Halės užimtumas 2019 metais



12 
 

 

 Lauko prekybą sudaro trys prekybinės zonos: 1) 20 vietų Turgaus aikštėje; 2) 270 vietų 

tentais dengtame paviljone; ir 3) 256 vietos mūriniame paviljone. 

1)  Turgaus aikštėje iš automobilių prekiauja stambesni ūkininkai daržovėmis pradedant nuo 

bulvių iki žiedinių kopūstų. Turgaus aikštėje galima nuomotis 18 kv.m ir 25 kv.m 

prekybinius plotus.  

Šiltuoju sezonu (gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais) Turgaus 

aikštėje iš savo automobilių prekiauja 9-15 ūkininkų, kurie užima 12-20 prekybinių vietų 

iš 20 galimų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           11 paveikslėlis Turgaus aikštės prekyba šiltuoju sezonu. 

Šaltuoju sezonu (sausio, vasario, kovo, balandžio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais) 

drabužiais nuolatos prekiauja 3-6 ūkininkai, kurie užima maždaug 3-8 prekybinių vietų iš 

20 galimų. Šaltuoju sezonu, jeigu oras yra palankus, šeštadieniais Turgaus aikštėje 

prekiauja apie 10-12 ūkininkų. Jeigu oras šaltas – būna 1-2 ūkininkai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    12 paveikslėlis Turgaus aikštės prekyba šaltuoju sezonu. 
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2)   Tentais dengtame lauko paviljone yra 135 prekybiniai stalai. Vienas stalas sudaro dvi 

prekybines vietas. Didžiąją daugumą prekybininkų čia sudaro smulkieji sodininkai ir 

daržininkai, kurie parduoda savo soduose ir daržuose užaugintas daržoves ir vaisius.  

Sezono metu čia taip pat prekiauja grybautojai, uogautojai ir gėlininkai. Kita prekiautojų 

dalis (10-20 proc visų čia prekiaujančiųjų) yra daržovių ir uogų perpardavėjai, kurie 

superka daržoves, uogas, grybus iš didmenininkų ūkininkų ir visą tai parduoda turguje.  

Šiltuoju sezonu (balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio 

mėnesiais) arba daržovių, grybų ir vaisių derėjimo sezonu, šiame paviljone vidutiniškai 

kiekvieną savaitės dieną prekiauja 30-45 sodininkai ir gėlininkai, kurie užima apie 60-

120 prekybinių vietų iš 270 galimų. 

 

          13 paveikslėlis Lauko paviljono prekyba šiltuoju sezonu. 

100%

40%

100%

Galimas užimtumas Šaltuoju sezonu Šiltuoju sezonu

Turgaus aikštės užimtumas
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Šaltuoju sezonu (sausio, vasario, kovo, lapkričio ir gruodžio mėnesiais), šiame paviljone  

kiekvieną savaitės dieną nuolatos prekiauja vidutiniškai 5 medaus, spanguolių, kiaušinių, 

sėklų prekiautojų, kurie užima maždaug 5-7 prekybines vietų iš 270 galimų. Šaltuoju 

sezonu, jeigu oras yra palankus, šeštadieniais čia prekiauja apie 9-14 prekiautojų, kurie 

užima 9-18 vietas iš 270 galimų. 

 

 

           14 paveikslėlis Lauko paviljono prekyba šaltuoju sezonu. 

 

 

 

3)  Mūriniame lauko prekybos paviljone, kur prekiaujama drabužiais, užimtumas tiek šiltuoju, 

tiek šaltuoju sezonu beveik vienodas. Šaltuoju sezonu (sausio, vasario, kovo, balandžio, 

lapkričio ir gruodžio mėnesiais) drabužiais nuolatos prekiauja 15-18 prekybininkų, kurie 

užima maždaug 45-54 prekybinių vietų iš 256 galimų.  

 

 

100%

3% 44%

Galimas užimtumas Šaltuoju sezonu Šiltuoju sezonu

Daržovių prekybos lauko paviljono užimtumas
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   15 paveikslėlis Pramoninių prekių paviljonas. 

 

Šiltuoju sezonu (gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais) 

pramoninių prekių paviljone prekiauja 20-27 prekybininkai, kurie užima 60-80 

prekybinių vietų iš 256 galimų.  

 

Bendras visų vietų užimtumas: neatnaujinus halės, turgavietės pajamos vis labiau priklausys 

nuo oro sąlygų. Kuo oras palankesnis augti daržovėms ir vaisiams, kuo oras palankesnis 

prekiauti lauke, tuo didesnes pajamas turgavietė generuos. 

 

100%

18%
43%

Galimas užimtumas Šaltuoju sezonu Šiltuoju sezonu

Bendras visų vietų užimtumas

100%

21% 31%

Galimas užimtumas Šaltuoju sezonu Šiltuoju sezonu

Pramoninių prekių prekybos lauko paviljono užimtumas
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2019 metų UAB Senojo turgaus pajamų generavimo apžvalga 

Nors Lietuvos ekonomika atsigavusi, UAB „Senojo turgaus“ pajamų lygis pastaruosius 

šešerius metus krenta žemyn. Prekybininkų, nuo kurių priklauso turgavietės pajamos, skaičius 

kiekvienais metais mažėja.  

Pirkėjų mažėjimui įtakos turėjo keli esminiai faktoriai: stambiųjų prekybos tinklų plėtra 

Klaipėdoje, besikeičiantys pirkėjų apsipirkimo įpročiai, mažas prekių asortimentas Senajame 

turguje, moraliai nusidėvėjusi halė ir žuvinė.  

Prekybininkų skaičiaus sumažėjimą lemia: nusidėvėjusi prekybos halė; prekiauti turguje ne 

prestižas; didelis sezoniškumas lauko prekyboje; mažas pirkėjų srautas darbo dienomis.     

 

 

Schema Nr. 1 UAB Senojo turgaus šešių metų pajamų rodikliai (tūkst.,) 

 

Pagrindinė įmonės veikla 2019 metais buvo prekybos vietų bei prekybai skirto 

inventoriaus nuoma bei papildoma veikla – apmokamų automobilių stovėjimo aikštelės 

eksploatavimas bei sandėliavimo ir laisvų plotų nuoma. 

2019 metais įmonės pajamos sudarė 184 tūks. eurų (14 proc. mažiau nei 2018 m.) tai yra 

84 procentus nuo to kas buvo planuota surinkti.  

80 procentų bendrovės pajamų buvo gauta iš vienkartinių rinkliavų. 20 proc pajamų gauta 

iš kitos veiklos (sandėlių, patalpų ir prekybos įrangos nuomos).  

Daugiausia pajamų sumažėjo iš turgavietės žuvinės. Tam įtakos turėjo tai, kad 2019 metais 

vietoj 3 prekybininkų liko tik vienas. Pasak pasitraukusių žuvies prekybininkų, kiekvienais 
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metais jaučiamas mažėjantis pirkėjų srautas taip pat pati nusidėvėjusi žuvinė atbaido pirkėjus, 

todėl sunku išlaikyti lojalius klientus.  

2019 metais 9 proc. mažiau pajamų surinkta iš prekybininkų halėje. Tam įtakos turėjo tai, 

kad šiais metais iš halės išėjo net 3 prekybininkai, o esami prekybininkai pasirenka prekiauti 

mažiau dienų per savaitę. Ši tendencija įtakoja ir kitų pajamų mažėjimą, pavyzdžiui, pajamas už 

prekybos įrangos nuomą. Mažėjantis prekybininkų skaičius mažina ir pirkėjų srautus. 

Turgavietės prekyba halėje ir žuvinėja tampa nepatraukli tiek esamiems prekybininkams, tiek 

naujiems prekeiviams, tiek patiems pirkėjams.   

Iš schemos nr. 2 matoma, kad 2019 metais iš lauko prekybos daržovėmis, pramoninėmis 

prekėmis ir iš prekybos prie Lėbartų kapinių vietų nuomos surinktos pajamos daugiau ar mažiau 

išlaikė tuos pačius rodiklius.       

 

Pajamų generavimo tendencijos 

Senojo turgaus pajamos vis labiau ir labiau pradeda priklausyti nuo oro sąlygų, nes 83 

proc. prekybinių vietų yra lauke, o likusios prekybinės vietos viduje sparčiai moraliai ir fiziškai 

dėvisi.  

Kiekvienais metais pajamų surinkimas iš lauko prekybininkų sudarė: 2017 metais 53 proc., 

2018 m 60 proc. 2019 m taip pat 60 proc. nuo visų generuojamų įmonės pajamų.   

2019 metais iš halėje prekiaujančių prekybininkų gautos pajamos sudarė 20 proc. Taip yra 

todėl, kad sudėtinga į moraliai nusidėvėjusią halę pritraukti naujų prekybininkų, o esamų 

prekybininkų skaičius dėl įvairių priežasčių palaipsniui mažėja.  

29 €
38 € 38 €

22 €
9 €

23 €

50 €

209 €

27 € 35 € 36 €
22 €

4 €

24 € 36 €

184 €

Pramoninės… Halė Tentai Aikštė Žuvinė Lėbartai Kitos pajamos*VISO PAJAMŲ

2019 m pajamų palyginimas su praėjusiais metais (tūkst.)

2018 m. pajamos 2019 m. pajamos
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Atsiranda tendencija, kad turgavietės pajamos vis labiau priklausys nuo oro sąlygų. Kuo 

oras palankesnis augti daržovėms ir vaisiams, kuo oras palankesnis prekiauti lauke, tuo didesnes 

pajamas turgavietė generuos. 

    

Nenaudojami įmonės statiniai  
 

 Senasis turgus įsikūręs patrauklioje miesto vietoje – senamiestyje, kur šiltuoju metų sezonu 

yra nemaži miestiečių bei turistų srautai. Prekybos aplinka įtakoja pirkėjus ir yra viena iš 

pagrindinių marketingo priemonių, viliojanti pirkėjus. Esamai Turgavietės infrastruktūrai 

reikalinga modernizacija bei nusidėvėjusių nekilnojamojo turto įveiklinimas. 

 Turgavietė pirkėjams ir prekybininkams, kurie norėtų prekiauti halėje, yra nešiuolaikiška ir 

nepatogi. Jeigu turgavietėje, lyginant su prekybos centrais, galima nusipirkti labai panašias 

prekes už panašią kainą, tikėtina, jog pirkėjas pasirinks tą prekybos vietą, kurioje aplinka yra 

malonesnė ir patogesnė. Senojo turgaus pagrindinė halė, kurios prekybinis plotas apima 1500 kv. 

m kosmetiškai remontuota prieš daugiau nei 15 metų ir tikrai neatitinka ne tik prekybininkų 

poreikių, bet svarbiausia, visiškai netenkina pirkėjų poreikių. 

 Be halės, įmonė turi dar tris nekilnojamojo turto objektus, kurie taip pat yra silpnai arba 

visiškai „neįdarbinti“ ir neteikia jokios vertės Turgavietei: 

Statiniai „Paveldo objektas“ ir „Nebaigta statyba“ adresu Turgaus a. 3 ir Turgaus a. 3A 

(paveikslėliai Nr. 16 ir Nr. 17) 

Objektas sudarytas iš dviejų dalių: viena dalis statyta dar XVIII a. pab.-XIX a. pr. ir yra 

valstybės saugomas kaip kultūros paveldo objektas (žiūrėti nuotrauka Nr. 1); kita objekto dalis 

pristatyta 1978 metais ir nėra saugoma valstybės (žiūrėti nuotrauka Nr. 2). Šio objekto statusas – 

nebaigta statyba (statybos baigtumą sudaro 55 proc).  

Šiuo metu objektas dėl avarinės būklės yra aptvertas. 2019 metais planuota parengti paraišką 

Klaipėdos miesto savivaldybei gauti paramą objekto tvarkybos darbų daliniam finansavimui, 

tačiau rekomendavus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros 

departamento paveldosaugos skyriaus vedėjo, paraiškos pateikimas buvo atidėtas iki tol, kol bus 

padarytas objekto remonto projektas.  

2019 metais buvo atliktas viso objekto tvarkybos darbų projektavimo darbų viešasis 

pirkimas, tačiau norinčių tiekėjų neatsirado. Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto senamiesčio 

detalųjį planą, šiame objekte galėtų būti vykdoma komercinė veikla. 
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16 paveikslėlis Paveldo objektas Turgaus a. 3, Klaipėda 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 paveikslėlis Nebaigta statyba Turgaus a. 3A, Klaipėda 

 

Antras objektas „Žuvinė“ adresu Turgaus aikštė 5 

Objektas (žiūrėti paveikslėlį Nr. 18) pastatytas 1908 metais valstybės saugomų teritorijų 

sklype, tačiau pats pastatas nėra valstybės paveldosaugos sąraše. Tai pastatas, kuriame prasidėjo 

Senojo turgaus veikla. 
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18 paveikslėlis  Žuvinė prieš daugiau nei 100 metų, Turgaus a. 5, Klaipėda 

 

 Šiuo metu pastato pirmame aukšte įsikūrusi žuvinė. Po halės renovacijos pagal projektą, 

žuvies prekybininkai iš šio pastato persikels į pagrindinę halę, todėl šis pastatas liks tuščias. Jau 

dabar svarstomos įvairiausios galimybės, kaip būtų galima pastatą atnaujinti ir pritaikyti kitai 

komercinei veiklai.  

 

 

 

 

 

 

 

19 paveikslėlis  Žuvinė dabar 
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Trečias objektas Senojo turgaus buvusi universalinė parduotuvė adresu Turgaus aikštė 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 paveikslėlis Buvusi Senojo turgaus universalinė parduotuvė. 

Pastatas (žiūrėti nuotrauką Nr. 4) statytas 1954 m. Objektas yra teritorijoje, kuri pagal 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 

AD1-1110 priedą suplanuotos teritorijos, nepatenka į senamiesčio centrinės ir turgavietės 

detaliojo plano planuojamą teritoriją, bet papuola į komercinės paskirties teritoriją. Daug metų 

čia veikė Senojo turgaus valdoma parduotuvė. Kadangi pastatas neatitiko higienos reikalavimų, 

parduotuvės veikla buvo sustabdyta. Šiuo metu pastato antro aukšto dalį patalpų nuomoja baldų 

parduotuvė, visos kitos patalpos yra nenaudojamos.  

Norint užtikrinti turgaus teritorijos gyvybingumą, 2013-2014 metais VšĮ. Klaipėdos 

ekonominės plėtros agentūros galimybių studijoje, buvo rekomenduojama šiame pastate įkurti 

funkciją, kuri pritrauktų žmonių ir po turgaus darbo valandų. Svarstoma galimybė šį pastatą 

suremontuoti taip, kad būtų galima vykdyti pramoginę ar kitą komercinę veiklą, pavyzdžiui, 

technologijų pramogų centras ar specializuota maisto prekių parduotuvė. Šiuo metu pastatas 

tuščias, kurį jau 6 mėnesius bandoma išnuomoti. 
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Įmonės finansiniai rezultatai  
   

Įmonės (įstaigos) 2019 metų pajamų forma (FP-1) 

 
tūkst. Eur 

 
Eil. 
Nr. 

Pajamos 
2019 m. 
faktas 

2019 m. planas Pokytis 

1. 
 Pagrindinės veiklos 
pajamos: 

184,00 219,00 84,0% 

1.1. Vienkartinė rinkliava 155 178 87% 

1.2. 
Už turgavieties 

paslaugos 
24 29 83% 

1.3. 
Kitos 

5 12 42% 

2. Kitos veiklos pajamos: 0 0 
 

2.1. Kitos veiklos pajamos: 0 0 
 

3. 
Finansinės veiklos 
pajamos: 

0,00 0,00 0% 

3.1. Gautos palūkanos 0,00 0,00 0% 

4. Pagautė:       

5. Iš viso pajamų: 184 219 84% 
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Įmonės (įstaigos)  2019 metų sąnaudų forma (FP-2) 

   tūkst. Eur 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudų straipsniai 
2019 m. faktas 2019 m. planas Pokytis  

      

1. PARDAVIMO SAVIKAINA: 
84 82 102% 

1.1. Medžiagos, žaliavos 
      

1.2. Darbo užmokestis 
59 52 113% 

1.3. Sodra  
1 1 100% 

1.4 Nusidėvėjimas 
2 2 100% 

1.5. Turgaus Eksploatacija 
22 27 81% 

1.6.         

2. VEIKLOS SĄNAUDOS: 
119 124 96,0% 

2.1. PERSONALO IŠLAIKYMO 
59 59 100% 

2.1.1. Darbo užmokestis (Administracija) 55 55 100% 

2.1.2. Sodra 1 1 100% 

2.1.3. Komandiruotės 0  0    

2.1.4. Socialinės išmokos 0  0    

2.1.5. Atostogų rezervas     
2.1.6. Pardavimų sąnaudos 3 3 100% 

2.2 BIURO IŠLAIKYMAS 15 15 100% 

2.2.1. Ūkinės sąnaudos 15 15 100% 

2.2.2.         

2.3. TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS 2 4 50% 

2.3.1.   2 4 50% 

2.4. RYŠIŲ PASLAUGOS       
2.4.1.         

2.5. 
ENERGIJA IR KOMUNALINĖS 
PASLAUGOS 6 6 100% 

2.5.1 Eksploatacinės išlaidos 5 5 100% 

2.5.2. Remontas 1 1 100% 

          

2.6. REKLAMA, PARAMA 2 2 100% 

2.6.1. REKLAMA, PARAMA.VIEŠINIMAS 2 2 100% 

2.7. KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS 0   0   

2.8. DRAUDIMAS 0  0    
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2.9 MOKESČIAI 21 23 91% 

2.9.1. Vietiniai mokesčiai 21 23 91% 

2.10. NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA 14 15 93% 
2.10.1. Nusidėvėjimas 14 15 93% 

2.11. KITO TRANSPORTO  IŠLAIKYMAS 
      

2.12 ABEJOTINOS SKOLOS     
  

2.13 ATIDĖJIINIAI 
      

3. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 
0 0   

3.1. Parduoto NT įsigijimo savikainos sąnaudos 
      

4. FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 
  0   

  IŠ VISO SĄNAUDŲ: 
203 206 101% 

  

 
* sąnaudų straipsniai gali būti grupuojami pagal 

įmonės apskaitos principus 
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Įmonės  2019 metų pelno (nuostolių) ataskaitos forma (FP-3) 
          

        tūkst. Eur 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 
2019 m. 
faktas 

2019 m. 
planas 

Pokytis 

1. 
Pardavimo pajamos iš viso: 

184 219 84,0% 

1.1. 
Paslaugos 

184 219 84,0% 

2. 
Pardavimo savikaina iš viso: 

84 82 102,4% 

2.1. 
Paslaugų savikaina 

84 82 102,4% 

          

3. 
Bendrasis pelnas 

100 137 73,0% 
          

4. 
Veiklos sąnaudos iš viso: 

118 124 95,2% 

4.1. 
Pardavimo sąnaudos 

21 23 91,3% 

4.2. 
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 

97 101 96,0% 

5. 
Veiklos pelnas 

-18 13 -138,5% 

          

6. 
Finansinės veiklos rezultatas 

0,00 0   
6.1. Finansinės veiklos pajamos   0   
6.2. Finansinės veiklos sąnaudos   0   

7. Kitos veiklos rezultatas 0 0   
7.1. Kitos veiklos pajamos 0 0   
7.2. Kitos veiklos sąnaudos 0 0   

8. 
Pagautė / netekimai (rezultatas) 

      
          

9. 
Pelnas prieš pelno mokestį 

-18 13 -138,5% 

          

10. Pelno mokestis       
          

11. 
Grynasis pelnas po pelno mokesčio 

-18 13 -138,5% 
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12. Balansiniai rodikliai   

  Likvidumas (Current Ratio) t.b.>1 15,67 proc 

  Kritinis likvidumas (Acid Test) t.b.>1 15,6 proc 

  Akcininkų nuosavybė/Kapitalas t.b.>0.5 1,09 proc 
      

13. Pelningumo rodikliai   

  Bendrasis pelningumas t.b.>7% 54 proc 

  Grynasis pelningumas t.b.>5% minus 9,9 proc 

  Veiklos pelningumas t.b.>5% minus 9,9 proc 

  Turto grąža (Return on Assets) t.b.>8% 
minus 0,01 proc 

  Nuosavybės grąža (Return on Equity) t.b.>10% minus 0,01 proc 
      

14. Apyvartumo rodikliai   

  
Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis) 
t.b.<60 - 

  Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis) 16,00 

  Pinigų apyvartumas (dienomis) neskaičiuojamas 

  Atsargų apyvartumas (dienomis) neskaičiuojamas 
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Įstaigos  2019 metų veiklos rezultatų ataskaitos forma (FP-4) 
tūkst. 
Eur 

Eil.nr. STRAIPSNIAI 
2019 m. 
faktas 

2019 m. 
planas 

Pokytis 

I. PAJAMOS         184  
             
219  84% 

1. 
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas 
prekes 

         
184  

              
219  84% 

2. Kitos pajamos       

II. SĄNAUDOS         202  
             

206  98% 

1. Suteiktų paslaugų savikaina 
           

84  
                

82  102% 

2. Kitos sąnaudos       

3. Kompensuotos sąnaudos       

4. Veiklos sąnaudos 
         

118  
              

124  95% 

4.1. Pardavimo             3  
                 

3  100% 

4.2. Darbuotojų išlaikymo           56  
               

56  100% 

4.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)           14  
               

15  93% 

4.4. Patalpų išlaikymo 
           

22  
                

23  96% 

4.5. Vietiniai mokesčiai           21  
               

23  91% 

4.6. Transporto išlaikymo             2  
                 
4  50% 

4.7. Turto vertės sumažėjimo       

4.8. Kitos veiklos       

4.9. Suteiktos labdaros, paramos       

4.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo       

III. 
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ -18 13 -138% 

IV. PELNO MOKESTIS       

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS -18 13 -138% 
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Įmonės (įstaigos) 2019 metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių forma (FP-5) 

tūkst. Eur 

Eil. Nr. 
INVESTICIJOS / 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI 
2019 m. 
faktas 

2019 m. 
planas 

Pokytis 

1. Nematerialusis turtas       

1.1. Kompiuterinės programos       

          

2. Materialusis turtas 0 0 
 

2.1. Pastatai ir statiniai     
 

2.2. Mašinos ir įrengimai       
2.3. Transporto priemonės       
2.4. Kita įranga       
2.5. Kitas materialus turtas       

          

3. Iš viso investicijų: 0 0 
 

          

4. Finansavimo šaltiniai iš viso: 0 0 
 

4.1. Nuosavos lėšos iš viso:     
 

4.1.1. iš jų: pelno dalis       

4.1.2. 
  turto 

nusidėvėjimas/amortizacija 
      

4.2. Paskolos iš viso:       

4.2.1. 
iš jų: paskolos su valstybės 
garantija 

      

4.3. Valstybės biudžetas       

4.4. ES lėšos       

4.5. Banko paskola       

5. 
Investicijos pagal atliktų darbų 
aktus: 

0 0   

5.1. iš jų: finansuojamos ES lėšomis 
    

  

5.2. 
 finansuojamos kitomis 

lėšomis 0 0 
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Įmonės (įstaigos) 2019 metų balansinės ataskaitos forma (FP-6) 

 tūkst. Eur 

Eil. Nr. TURTAS 
2019 m. 
faktas 

2019 m. 
planas 

Pokytis 

1. ILGALAIKIS TURTAS 1267 1268 99,9% 

1.1. Nematerialusis turtas:       

1.1.1. programinė įranga       

1.2. Materialusis turtas: 1267 1268 99,9% 

1.2.1. pastatai ir statiniai 1085 1085 100,0% 

1.2.2. mašinos ir įrengimai 1 2 50,0% 

1.2.3. transporto priemonės       

1.2.4. 
kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 
įrenginiai 

  
 

  

1.2.5. nebaigta statyba 181 181 100,0% 

1.3. Finansinis turtas:       

1.4. Kitas ilgalaikis turtas:       

2. TRUMPALAIKIS TURTAS 345 379 91,0% 

2.1. 
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai 
ir nebaigtos vykdyti sutartys: 

0 0 
 

2.1.1. atsargos:       

2.1.1.1. žaliavos ir komplektavimo gaminiai       

2.1.2. išankstiniai apmokėjimai     
 

2.2. 
Per vienerius metus gautinos 
sumos: 

3 4 75,0% 

2.2.1. pirkėjų įsiskolinimas     
 

2.2.2. kitos gautinos sumos 3 4 75,0% 

2.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos: 80 81 98,8% 

2.3.2. Patalpų atnaujinimas 80 81 98,8% 

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 262 294 89,1% 

3. TURTAS IŠ VISO: 1612 1647 97,9% 
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Eil. Nr. 
NUOSAVAS KAPITALAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
2019 m. 
faktas 

2019 m. 
planas 

Pokytis 

4. NUOSAVAS KAPITALAS 1596 1627 98% 

4.1. Kapitalas: 1732 1732 100% 

4.1.1. įstatinis (pasirašytasis) 1732 1732 100% 

4.2. Perkainojimo rezervas (rezultatai)       

4.3. Rezervai: 50 50 100% 

4.3.1. privalomasis 50 50 100% 

4.3.2. kiti rezervai       

4.4. 
Nepaskirstytasis pelnas 
(nuostoliai): 

-186 -155 120% 

4.4.1. ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) -18 13 -138% 

4.4.2. ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai) -168 -168 100% 

5. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS       

6. 
MOKĖTINOS SUMOS IR      
ĮSIPAREIGOJIMAI 

16 20 80% 

6.1. 
Po vienerių metų mokėtinos sumos 
ir ilgalaikiai įsipareigojimai: 

  
 

  

6.1.1. finansinės skolos:       

6.1.1.1. lizingo (finansinės nuomos) ar 
panašūs įsipareigojimai 

      

6.1.2. atidėtojo mokesčio įsipareigojimas       

6.2. 
Per vienerius metus mokėtinos 
sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai: 

16 20 80% 

6.2.1. ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis       

6.2.2. skolos tiekėjams 4 3 133% 

6.2.3. gauti išankstiniai apmokėjimai       

6.2.4. 
su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai 

1 3   

6.2.5. kitos mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai 

11 14 79% 

7. 
NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:  

1612 1647 98% 
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Įmonės (įstaigos) 2019 metų suvestinių finansinių rodiklių forma (FP-7) 

tūkst. Eur 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas 
2019 m. 
faktas 

2019 m. 
planas 

Pokytis 

1 2 3 4 5 

1. 
Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas 

1732 1732 100% 

2. Iš viso pajamų 184 219 84% 

3. Iš viso sąnaudų 202 206 98% 

4. Veiklos pelnas -18 13 0% 

5. Grynasis pelnas -18 13 0% 

6. Paskirstytinasis pelnas       
  iš jų pelno dalis, skirta:       
6.1. privalomajam  rezervui       
6.2. dividendams       

6.3. investicijoms       

6.4. darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms       

6.5. paramai       

6.6. 
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-i) į kitus metus 

      

7. 
Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos) 

3 4 75% 
  iš jų: pradelsta > 90 dienų       
  pagal vykdomąjį raštą 3 4 75% 

8. Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams) 4 3 133% 

  iš jų: pradelsta > 90 dienų       
9. Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai) 0     

10. 
Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai) 

      

11. Palūkanos bankams       

12. Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:     
12.1. pelno dalis       
12.2. įmonės apyvartinės lėšos     

12.3. banko paskolos dydis       

12.4. kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita) 0 0 0% 

13. Investicijos       

14. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 262 294 89% 

  iš jų: terminuoti indėliai 0   

15. Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 13 14 93% 

16. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 13 14 93% 
17. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 760 535 142% 
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Informacijos apie įmonės (įstaigos)  darbuotojų darbo užmokestį 2019 metų 
forma (FP-9) 

  

Nustatyta mėnesinė alga Priskaičiuotas 
darbo 

užmokestis iš 
viso, EUR 
(5+6+7+8) 

Iš jo: 

Pastovioji 
dalis 

Kintamoji 
dalis 

Mėnesinė 
alga 

Premija Kita 

Koeficientas % 2019 m 
Pastovioji 
dalis 2019 

Kintamoji 
dalis 

  

1 2 3 5 7 8 9 

2019 m.  vidutinis 

mėnesinis darbo 

užmokestis 

    760,00       

              
Vadovas     2.256,00  2.256,00      
tarnautojai     765,00  765,00      
inspektoriai     555,00  555,00      
sandėlininkai     555,00  555,00      
valytojai     555,00  555,00      

Praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius 12,00 

Įmonės darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR 760,00 
 

 

 

 


