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Klaipedos miesto merul
Klaipedos miesto Tarybos nariams

Gerbiamas Mere, TarYbos nariai,

Kaip Jums yra gerai Linoma, smulkios prekybos imones Klaipedoje i5gyvena sunkius laikus'

Ne viena desimtis jq buvo priverstos nutraukti savo veikl4 atleisti darbuotojus. Lietuvos mastu per

2009 metus buvo uZdarytos 652 mairneninds prekybos imones. Situacija yra sunki, ir pagerejimo

kol kas nematyti. Deja, stebime, jog ne visi Seimo nariai supranta ekonomikos nuosmukio keliamus

i55[kius ir toliau sifllo lstatymq pakeitimus, kurie dar labiau pablogina smulkiojo verslo s4lygas.

Kaip pavyzdi galime pateikti Seimo nario G. Navaidio iregistruot4 Tabako kontroles

istatymo put.lti.no projekt4Nr.1950, kuriuo siekiama visus tabako gaminiq pardavimus vykdyti tik
per specializuotas parduotuves arba atskirus skyrius.

Norime pasakyi, kad tokie reikalavimaiyravisi5kai neigyvendinami nedidelese (iki 300 kv.

m) parduotuvese del vietos stokos ir labai dideliq papildomq kaStq, kuriq prireiktq prekybos vietq

pertvarkymui. Parduotuvese, kuriose Siuo metu dirba vienas kasininkas, ka5tai i5augtq kone

dvigubai - papildomas darbuotojas, kasos aparatas, kasos knyga, filmavimo Lranga, ir t.t. Dar

prasdiau kioskams ir degaliniq parduotuvems - ten irengti atskir4 skyriq tiesiog nera vietos fiziSkai.

Smulkfls ir vidutiniai prekybininkai neturi buti i5skirti i5 bendro konteksto ir
diskriminuojami. Bltent taip Siuo metu ir atrodo mindtas istatymo pakeitimo projektas, kuris, jei

blttl priimtas, dar labiau pablogintq maZqjq prekybininkq verslo s4lygas. Negaledami isigyti tabako

gaminiq mlsq parduotuvese, dalis klientq tiesiai vaZiuos apsipirkti I didZiuosius prekybos centrus.

Taip mes prarasime klientus, pajamas ir versl4.

Galima numatyti, jog nepagristai i5 smulkiojo verslo atemus galimybE prekiauti tabako

gaminiais, dar labiau i5augs kontrabandiniq cigarediq verslas. Jau Siuo metu tokiq nelegaliq

,,prekeiviq" galima sutikti prie daugelio parduotuviq, o legalaus tabako gaminiq pardavimo apyvarta

krito beveik perpus.
Del Sios situacijos jau kreipemes i PrezidentE, Ministr4 Pirminink4 kitas valstybines

valdZios institucijas, ir mums taip pat labai svarbu, jog mflsq versl4 paremfll Klaipedos miesto

vadovai. Kreipiames i Jus su pra5ymu pareik5ti savo pozicij4 Sio istatymo pakeitimo projekto

atZvilgiu bei padeti apginti smulkiuosius ir vidutinius prekybininkus nuo nepagristq verslo

suvarZvmu.
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