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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL PRTTARTMO UAB ,,PALANGOS KLEVAS., 202t I''4F|TV VEIKLOS ATASKAITAI

2022 m.balandlio 28 d. Nr. T2-114
Palanga

VadovaudamasiLietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies
19 punktu ir atsiZvelgdama i UAB ,,Palangos Klevas" 2022 m. kovo 17 d. ra5t4 Nr. D2-(2.1)-4 ,,Del
UAB ,,Palangos Klevas" 2021 m. finansines atskaitomybes ir ataskaitos" Palangos miesto
savivaldybes taryba n u s p r e n d i. i a:

Pritarti UAB ,,Palangos Klevas" 2021 rnetq veiklos ataskaitai (pridedama).
Sis sprendimas gali bDti skundZiamas Regionq apygardos administracinio teismo

Klaipedos r[mams (Galinio Pylimo g.9,LT-91230 Klaipeda) Lietuvos Respublikos administraciniq
bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka per I (vien4) menesi nuo sprendimo gavimo dienos.

Meras SarDnas Vaitkus
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UAB ,,PALANGOS KLEVAS" 2O2I METU VEIKLOS ATASKAITA

I. Objektyvi imonOs b[ikl6s, veiklos vykdymo ir plOtros apZvalg:r

UAB ,,Palangos Klevas" buvo iregistruota 1991 m. gruodZio men. 30 d. Bendroves buveine -
Seno.jo turgaus g. 12, Palanga. Bendrovds veikl4 reglamentuoja LR Akciniq bendroviq istatymas.

Pagrindiniai teisiniai dokumentai kuriais imone vadovaujasi savo veikloje yra imones istatai ir

prekybos Palangos rniesto savivaldybes kontroliuojamos imones administruojamoje turgavieteje

(prekyvietes) taisykles.

Bendroves istatinis kapitalas yra274882,30 EUR kuri sudaro 94 787 vnt. paprastqjq vardiniq

2,90 EUR nominalios vertes akcijq. Akcijos priklauso Palangos miesto savivaldybes tarybai.

Registruotq filialt1 ir atstovybiq Bendrove neturi.

2012 met1 geguZes mdnesio 21 d. pagal nekih-roiamojo turto patikejimo sutarti Palangos miesto

savivaldybe perdave Benclrovei valdyti Sventojoje, adresu Topoliq g. 3A, apleist4 Zemes sklyp4 ir

jame esandius pastatr"rs turgavietes veiklai vykdyti.

Siuo rnetu Bendrovds pagrindine veikla yra nuosavo turto nuoma ir eksploatavimas. Bendrovei

priklauso Palangos miesto prekyviete su 189 prekybinemis vietomis prekybai maisto ir ne maisto

prekemis bei Sventosios prekyviete su 16 prekybiniq vietq prekybai maisto ir ne maisto prekemis,

patvirtfntomis stebetojq tarybos protokolo Nr.6, 201 3-11-27 .

Bendrove prekybiniq viettl nuomos metu vadovaujasi Palangos m. savivaldybes tarybos 2015

m, liepos 02 d. sprendimo Nr.T2-193, 1.1 ir 1.2 punktais patvirtintais teikiamq atlygintinq paslaugq

tarifais.

II. Pagrindiniq rizikos rii5iq ir neapibrdZtumq, su kuriais imone susiduria,

apibIdinimas

Pagrindiniai Bendroves veiklos rizikos veiksniai yra pasiulos ir paklausos buvimas,

sezoni5kumas, negatyvfls procesai kainq srityje. Pagrindine prekyba, o taip pat prekybiniq vietq

nuoma priklauso nuo sezono laiko. Be to, vasaros sezono prekyba labai priklauso nuo oro s4lygq,

kas itakoja tiek prekeiviq, tiek pirkejq gaus4. Pastaraisiais metais net esant gana geroms oro

s4lygoms Palangos miesto turgavieteje net vasaros sezono metu nebuvo pakankamai uZimtos

prekybos vietos. Net vasaros sezono metu, kai vyksta intensyviausia prekyba, turgavieteje yra ne

maLai laisvrl prekybos viettl. Vyksta didele prekeiviq kaita, nes dauguma prekeiviq yra atvykstantys

i5 kitq miestq ar gyvenviediq. Prekeiviq dalis i5 Palangos miesto yra pakankamai nedideld,.202l

metais labai didelg itak4 prekybai turejo ir Salyje ivesti apribojimai susijg su COVID -19 bei metq



pradZioje buvgs karantinas. Vasaros sezono metu, kai vyksta pagrindine prekyba, del sumaZejusio

poilsiautojq skaidiaus ir poilsiautojq i5 uZsienio triikumas, neigiamai atsiliepe vykdomai prekybai,

nes sumaZejus prekybos apyvartoms, dalis prekeiviq atsisake nuolatiniq prekybiniq vietq nuomos

sutardiq ir prekyb4 pradejo vykdyti kelet4 dienq per savaitg, susimokant uZ prekybing viet4 prekybos

metu. Vasaros sezono metu pagrindiniai pirkejai iki pandemijos buvo uZsienio turistai. 202I metais,

del karantino metu pasikeitusiq apsipirkimo iprodiq bei prekybos ribojimq, dalis gintaro prekeiviq,

kurie r,ykdydavo didmening prekyb4 Palangos miesto turgavieteje SeStadieniais, nutrauke nuolatines

sutartis ir neZinoma ar pasibaigus karantino ribojimams gri5 prekiauti i turgavietg ar tgs prekyb4

internetineje erdveje., Nuolatiniq gintaro prekeiviq skaidiaus maZejimas prasidejo 2020 metais ir

2021 metais toliau maLejo.

Nors Palangos miesto turgavieteje prekybiniq vietq ikainiai nesikeite nuo 2009 metq, o Ziemos

sezono metu net sumaZdjo, del nedidelio turgaus lankytojq skaidiaus nepavyksta pritraukti prekeiviq

vykdyti prekyb4 ne vasaros sezono metu, tai atsiliepia ir imones veiklos rezultatams. Daug itakos

turgavietes prekiautojrl stabilumui i5laikyti turi ir pirkejq skaidius, kuris vasaros sezono metu

tiesiogiai susijgs su turistq i5 kitq Lietuvos miestq bei uZsienio turistq skaidiumi. Kaip jau minejau

aukSdiau, karantino apribojimai ir apibreZtumo trukumas sumaZino galimq prekeiviq skaidiq. Del

sumaZejusio pirkejq skaidiaus atvykstantys prekeiviai neatlaiko konkurencijos ir nevykdo nuolatines

prekybos. Palangos miesto turgavieteje uZdarq prekybiniq vietq bei prekybiniq vietq esandiq po

stoginemis, skirtq ne maisto produktq prekybai uZimtumas 100 procentq. Siuo metu Palangos miesto

turgavietes prekybos paviljone prekyb4 vykdo keturi nuolatiniai prekeiviai, kurie prekiauja maisto

produktais (mesa ir jos gaminiais). Vienas prekeivis, prekybos paviljone prekiaujantis SvieZia

pauk5tiena ir jos gaminiais, taip pat pieno produktais, jo gaminiais ir alyvuogdmis, iki202l m. spalio

mdnesio prekybq vykde nuolat, tadiau del sveikatos btkles Siuo metu prekybos nevykdo. Vienas

prekeivis prekiaujantis SvieZia pauk5tiena ir jos gaminiais, atvyksta vien4, du karlus per savaitg bei

dvi dienas per savaitg prekyb4 vykdo dvi prekeives prekiaujandios pieno gaminiais. Prekybos

paviljone Siuo metu yra neuZimta tik viena Saldyrno vitrina, kuri Sventiniu laikotarpiu taip pat blna

uZimta. 202I m. pradZioje pagal poreiki buvo isigytos trys naujos Saldymo vitrinos, kurios uZimtos

nuolating prekyb4 vykdandiq prekeiviq. Taip pat nuolatiniai prekeiviai turi isigijg savo papildomos

Saldymo irangos, uZ kurios naudojim4 papildomai moka pagal nustatytus tarifus.

202I m. vasaros sezono metu pavyko i Palangos miesto turgavietes paviljon4 pritraukti du

naujus prekeivius, kurie prekiavo mdsa, jos gaminiais bei kita maisto prekiq produkcija. Vienas Siq

prekeiviq veikl4 vykde tik tris savaites, po to iSsinuomojo prekybing viet4 kitur ir sutarti nutrauke,

o kiti prekeiviai nutrauke sutarti nepasiteisinus lukesdiams. Vasaros sezono pradLioje Palangos

miesto prekybos paviljone nebebuvo laisvq vietq - Saldymo vitrinq, prekybai maisto produktais.

Kaip minejau anksdiau net pagal poreiki buvo isigytos trys papildomos Saldymo vitrinos, kurios taip

pat buvo uZimtos. Vienas prekeivis, fikininkas i5 Kauno rajono vykdo prekyb4 i5 savo atsigabentos
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Saldymo irangos bei prekybaipagal sutarlinaudoja ir UAB ,,Palangos Klevas" priklausandiqirangq.

Tadiau del sumaZejusio pirkejq skaidiaus ir galimai nepasiteisinusiq l[kesdiq, ipusejus vasaros

sezonui, naujai atejE prekeiviai nutrauke prekybiniq vietq nuomos sutarti ir nustojo prekiauti

Palangos miesto prekybos paviljone. Siuo metu iatsilaisvinusias prekybines erdves naujq prekeiviq,

del aukSdiau nurodytq prieZasdiq, beveik nepavyksta pritraukti. Kaip mineta ankstesneje atskaitoje,

2020 m. rugsejo menesio pradZioje, prekyb4 Palangos miesto prekybos paviljone pradejo prekeivis

prekiaujantis mdsa ir jos gaminiais, kuris veikl4 vykdo iki 5io1, o taip pat Siais metais isigijo

papildomos Saldymo irangos ir didina prekybos apimtis.

Bendrovds pelnui itakos turi ir tai, kad kaip minejau aukSdiau, Palangos miesto ir Sventosios

turgavietese prekybiniq vietq ikainiai nesikeite nuo 2009 metq, jie tik buvo perskaidiuoti ir patvirtinti,

pagal galiojant!kurs4, pasikeitus litams ieurus, o visos administravimo i5laidos nuolat auga, del kitq

paslaugq tiekejq augandiq ikainiq bei augandiq kainq. Kaip buvo mineta ankstesniq metq ataskaitose,

Palangos miesto prekybos paviljone prekyb4 vykdo tik keletas prekeiviq, o Siq patalpq

administravimas net kartais virSija gaunamas pajamas, nes prekybos paviljonas Ziemos metu

Sildomas elektriniais Sildytuvais, o vasaros metu vesinamas kondicionieriais. Be to visos irangos

prieZiflra ir administravimas vyksta imones le5omis. Prekybine iranga genda, o jos remonto kaStai

tik didina s4naudas. Palangos m. savivaldybes tarybos patvirtintais teikiamq atlygintinq paslaugq

tarifais, nuomos ikainiai nustatyti tik uZ prekybing vietq, visas kitas iSlaidas susijusias su prekybines

vietos administravimu sumoka imone. 2021 m. bendrove kreipesi i akcininkus del mokesdiq

didinimo. Lemrau 1 lenteleje pateikiama informacija apie UAB ,,Palangos Klevaso' gaunamas

pajamas, patiriamas s4naudas ir peln4 (nuostolius) 2013-2021 m.

Bendrovds pelnui itakos turi ir tai, kad Sventosios turgavieteje prekyba vyksta tik vasaros

sezono metu, t.y. nuo birZelio iki rugpjldio menesio ir ji yra s4lygota (priklausoma) nuo oro s4lygq,

tadiau Sios turgavietes administravimas apima i5tisus metus. Be to pagrindine prekyba Sventosios

turgavieteje prasideda maLdaug nuo birZelio menesio vidurio ir pasibaigia, priklausomai nuo oro

s?lygU, bet ne veliau kaip rugpj[dio menesio pabaigoje. Galimai del pirkejo trtkumo Sventosios

turgavieteje pastaraisiais metais, net sumaZinus prekybiniq vietq ikainius, turgavieteje prekiauja

nuolatiniai 4 prekeiviai (turintys nuolatines sutartis) ir pagrindine prekyba vyksta tik maZdaug du,

tris menesius, vasaros sezono metu. 2O2l mett4vasaros sezono metu buvo pavykq pritraukti daugiau

prekeiviq Sventosios turgavieteje. Slole turgavieteje atskiromis dienomis prekyb4 vykde ir

prekeiviai be nuolatiniq sutardiq, tadiau del tq padiq prieZasdiq, maZo pirkejq srauto, per dideles

konkurencijos ir nepasiteisinusiq lflkesdiq, nuolatiniq prekybiniq vietq sutardiq nesudaro.202l m.

vasaros sezono metu, Sventosios turgavieieje esantys prekybiniai kioskai buvo i5nuomoti visi.

Vienas i5 nuolatiniq prekeiviq, prekiaujandiq rflbais planuoja vasaros sezono metu nuomotis dar

papildomq prekybiniq erdviq (plotq) Sventosios turgavieteje. Taip pat, nuo 2020 m. pavasario,



atlikus sandeliavimo patalpq remont4, visos patalpos buvo iSnuomotos ir jos visos nuomojamos Siuo

metu, iStisus metus. I5tisus metus Sventosios turgavieteje prekybos nevykdo nei vienas prekeiviq.

Auganti konkurencija sukelia pardavimq rinkos rizik4, ypatingai naujq dideliq prekybos tinklq

skaidiaus bei ivairoves Palangos mieste didejimas. KaZkoki4 dali konkurencijos sudaro ir

SeStadieniais Palangos mieste vykstantis bagaZiniq turgelis. Sie bagaZiniq turgeliai vyksta jau

dviejuose Palangos miesto vietose. Dalis turgavietes prekeiviq i5eina prekybing veikl4 vykdyti

naujai atsidariusiuose nuomojamose patalpose. Paslaugq kokybes rrzika yra pakankamai didele,

todel Bendrove vis4laik4 daug demesio turi skirti veiklos valdymui, prekybiniq vietq tobulinimui

bei prieZiDrai. Tikime, kad vykdomomis reformomis, demesiu ir nauju poZiririu i turgaus

prekiautoj4 ir pirkej4, Bendrove uZsitarnavo klientq, partneriq ir kitq suinteresuotq Saliq pasitikejim4.

Pagrindinis Bendroves kokybes politikos tikslas - patenkinti pirkejq, miesto gyventojq ir kurorto

svediq poreikius ir jq lflkesdius. Nuolat vyksta bendravimas su turgaus prekeiviais ir atsiZvelgiant i
jq l[kesdius Bendrove stengiasi juos igyvendinti.

Bendrove turi visus leidimus, reikalingus Siai veiklai vykdyti. Nuolat vykdoma vandens

kokybes bei sanitarine kontroles. Nuo 2009 metq pabaigos draudZia savo veiklos turtE, bei civilines

atsakomybes draudimu pirkejus nuo nelaimingq atsitikimq bei Zalos atlyginimo tretiesiems

asmenims.

1 lentele

Veiklos

mefai

2013 2014 20t5 2015 20l't 201 B 2019 2020 2021

Gautos

pajarnos

131673

Eur.

144694

Eur.

137278

Eur.

143781

Eur.

t36161

Eur.

121504

Eur.

121426

Eur.

125645

Eur.

125825

Eur.

Patiria-

mos

s4naudos

128s43

Eur.

115167

Eur.

1223s2

Eur.

1 300s0

Eur.

120431

Eur.

I 1 5002

Eur.

122217

Eur.

13501 5

Eur.

13s696

Eur.

Pelnas

(nuost-

olis)

3 130

Eur.

29527

Eur.

14926

Eur.

13131

Eur.

ts736

Eur.

6502

Eur.

5209

Eur.

-9310

Eur.

-9871

Eur.

III. Finansiniq ir nefinansiniq veiklos rezultatq analizd

2021 metais Bendroves gaunamos pajamos iS pagrindines veiklos iSliko panaSios kaip 2020

metais, nes metq pradLioje, pirm4 ketvirti buvo paskelbtas karantinas. Del Sios prieZasties



vadovaujantis Palangos miesto savivaldybes administracijos direktores isakymu, Palangos miesto ir

Sventosios turgaviediq prekeiviai, del prekybos ribojimo ne maisto produktais, atleisti nuo

prekybiniq vietq nuomos mokesdio pagal galiojandias sutartis. Jos sumaZejo maZdaug apie 10-12

proc.2020 metais ir 2021metq pirmus tris ketvirdius Zenkliai padidejo imones patiriamos s4naudos,

kuriq esmini padidejim4 leme nuolat didejantis darbo uZmokestis del Salyje vykdomos mokesdiq

politikos (nuo2022 m. sausio 0l d. vel didejo MMAiki 730 eurq). Darbo uZmokesdio s4naudos

imoneje padidejo nuo 52893 eurq (2013 metais) iki 88052 eurq (2021 metais) ir darbo uZmokestis

sudaro apie 60-65 proc. imones s4naudq. AtsiZvelgiant i MMA didejim4 jos ir toliau augs. Zemiau

2 lenteleje pateikiama informacija apie UAB ,,Palangos Klevaso' darbo uZmokesdio pokydius.

2 lentele

Veiklos
metai

2013 2014 2015 2016 2017 201 8 2019 2020 2021

UAB,,Pa-
langos

Klevas"
darbo uZ-

mokesdio
s4naudos

s2893
Eur.

53973

Eur.

59355

Eur.
63 853

Eur.
63142
Eur.

72288
Eur.

77899
Eur.

82902
Eur.

88052
Eur.

2027 melais padidejo imones patiriamos s4naudos, kuriq ne maLq padrdejim4 leme ir imones

eksploatuojamq irenginiq bei pastatq nusidevejimo ir remonto (prekybos paviljonas nusidevejo iki

tokio lygio, kad reikalauja nuolatinio remonto), ir kitq paslaugq tiekejq kainq kilimas, kas itakojo

bendroves peln4. Kaip pavyzdZiut irangos ir esamq patalpq bei pastatq remontas, valymo bei

dezinfekciniq priemoniq isigijimas pabrango maZdaug 300 procentq. Elektros kainq kilimas

pastaraisiais metais sudaro apie 40 procentq, o visos bendroves administruojamos patalpos Sildomos

bei vesinamos elektros energija. Antr4 kart4, nuo 2013 metq, UAB ,,Palangos Klevasoometus baige

patirdami nedideli nuostoli. Zemiau 3 lenteleje pateikiama informacija apie uZdirbtas pajamas bei

pelnq2019-2021 m.

2021 m. Bendrovds gaurlamos pajamos, palyginus su 2020 metais, del karantino metu vykdomos

prekybos ribojimq, padidejo 180.00 eurq. {mones pajamos yra kiekvienais metais yra beveik

stabilios del to, kad kaip minejau aukSdiau, prekybiniq vietq nuomos ikainiai nesikeite nuo 2009

metr+. Be to, Palangos miesto tarybos sprendimu, Ziemos metu Sventosios turgavieteje prekybiniq

vietq ikainiai2}l5 metais net buvo sumaZinti. 2021m. Bendroves pelnas palyginus s12020 metais

net neZymiai padidejo,208l.00 eurq, o palyginus su 2019 metais, pelnas sumaZejo 12428.00 eurq.

Bendroves veiklos s4naudos, palyginus su 2020 metais, sumaZejo 1940.00 eurais, palyginus su 2019

metais, s4naudos padidejo 10.827.00 eurq. 2021 Lietuvos Respublikos valstybines mokesdiq

inspekcijos, uLpildLius pra5ym4, del karantino metu vykdomq prekybos ribojimq, UAB ,,Palangos

Klevas" negr4Zinamq subsidijq rnikroimonems negavo, neS imones 100 proc. akcijq priklauso



Savivaldybei. Einamaisiais metais buvo UAB ,,Palangos Klevas" vykde maZmening prekyb4,

veterinaring veikl4, maisto produktq tikrinim4 pagal higienos reikalavimus, iskaitant veterinarini,

susijusi su maisto produktq gamyba, tyrimq ir tikrinim4 ir prekybiniq plotq nuom4. 2021 m. Palangos

miesto ir Sventosios turgavietes buvo kelet4 kartq tikrintos Valstybines maisto veterinarines tarnybos,

taip pat ir karantino metu. Jokiq tr[kumq tikrinimq metu nustatyta nebuvo.

3 lentele

Bendrovds nuostoliai 2021 metais buvo 9871 Eur. PabreZtina, kad praejusiq finansinitl metq

[mones veiklos finansinis veiklos rezultatas yra neigiamas ir neigiami finansinrai rczultatai atsirado

del aplinkybiq, kuriq {mones vadovas negalejo kontroliuoti, numatyti ar uZkirsti kelio Siq aplinkybitl,

jq pasekmiq atsiradimui, o bltent paskelbtas karantinas, kurio metu turgaus prekeiviai, del prekybos

ribojirno ne maisto produktais, atleisti nuo prekybiniq viettl nlromos rnokesdio pagal galio.f andias

sutartis.

IV. Su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informaciia

Bendroves veiklos pobfldis nekelia jokiq rizikq aplinkai.

Bendroveje 2021 m. pabaigo.ie dirbo 7 darbuoto.jai. 2021 m. bruto darbo r"rZmokesdio leSos

visiems darbuotojams sudare 85901,66 Eur., o praejusiais,2020 metais - 81142,06 Eur. Vidutinis

vieno darbuotojo darbo uZmokestis 1022,64 Eur., o praeiusiais,2020 metais buvo 1040,58 Eur.

V. Savos akcijos, filialai ir atstovybds

Per ataskaitini laikotarpi Bendrove neisigijo savq akcijtl, neisteige filialq ir atstovybitl.

VI. Su parama, pldtra ir kitomis finansin6mis i5laidomis susijusi informacija

Per ataskaitini laikotarp! Bendrove patyre iSlaidas ar"rdito paslar.tgoms 1500,00 eurq. Per

ataskaitini laikotarpi Bendrove pratEse sutarti su AB ,,Siauliq bankas" ir Siuo metu banke turi 100

000,00 eurq indeli.

2019m. Eur 2020 m. ELrr 2021 n.Eur
Pardavimo pajarnos 126866 IlBB13 125135

Pardavirno savikaina -18841 -BB9 I 9 -93622

Bendrasis pelnas 48025 29894 31513

Veiklos s4naudos -43316 -46065 -39422

Kitos veiklos pajamos 0 0 0

Finansine ir investicine veikla 560 6832 690

Palukanq ir kitos panaSios s4naudos -31

Pelnas (nLrostoliai) iki rnokesdiq 5209 -9310 -987 t
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VII. Bendrovds veiklos planai ir prognozds

2021 metars Bendrovd neketina keisti savo veiklos profilio. Pagrindines pajamos ir toliau bus

gaunamos iS prekybiniq vietq nuolnos. Bendrove nuolat palaiko prekiautojq darbo s4lygas, o esant

galimybei ir stengiasi jas pagerinti. 2021 metais buvo pabaigti restauruoti (atnaujinti) Palangos

miesto turgavietes prekybiniai stalai, todel pagerejo turgavietes estetinis vaizdas ir pirkejq

aptarnavimas. Buvo sutvarkytas Palangos miesto turgaus paviljono stogas, sutvarkyti prekybiniq, ne

maisto produktq paviljonq stogai, kurie del savaiminio nusidevejimo buvo pradejg leisti vandeni.

Kaip mineta ankstesneje atskaitoje ,2020 metais buvo atliktas Sventosios turgavietes administracinio

pastato ir sandeliavimo patalpq remontas. Atlikus remont4, ne tik pagerejo Sventosios turgavietes

vaizdas, bet ir kaip minejau aukSdiau, pavyko i Sventosios turgavietg pritraukti daugiau prekeiviq

bei iSnuornoti ne tik prekybos vietas, o sandeliavirno patalpas iSnuomoti visiems metams.

Pagrindinis bendrovds tikslas 2022 metais pritraukti kuo daugiau prekiautojq ir pirkejq

Sventosios ir Palangos turgavietese. Stengtis iSlaikyti esamus prekiautojus, nes del karantino metu

vykdomq ribojimq, dalis, tiek ne maisto prekiq prekeiviq, tiek maisto prekiq prekeiviq, jau po

pavasario karantino, del galimai pasikeitusiq apsipirkimo iprodiq, (prekybos vykdomos internetu ar

i5 gyvenamosios vietos), nutrauke ilgametes sutartis ir veikl4 tgsia tik kartais, tam tikromis dienomis

atvykdami i turgavietg ir sumokedami uZ 5i4 prekybos dienq.

Bendrove stengiasi nuolat atnaujinti ir pateikti kuo i5samesng informacij4 Bendroves

internetiniame tinklapyje, kuri pastaruoju metu tapo ypad aktuali.
'Ateityje, tikimasi pratgsti darbus del turgavietes rekonstrukcijos bei papildomq sklypq

prijungimo, prapletus paklausir.rs prekybinius plotus, geriau turettl blti iSnaudojama turima

turgavietes teritorija, 5i aplinkybe leistq i5laikyti stabilias bendroves pajamas, o esant palankioms

aplinkybems ir jas padidinti. Tik bendroves pletra gali garantuoti stabilias pajamas ir uZtikrinti pelno

gavim4.

2021 m., del kalantino rekomendacijq ir ribojimq, neivyko tradicine ,,Turgaus Sventd",

bet esant galimybei, 2022 m. Bendrove ir toliau rengs, pasisekim4 tarp Palangos miesto gyventojq

ir miesto svediq turindiE, jau tradicija tapusi4 ,,Turgaus Sventgo' ir pagal poreiki kita veikla prisides

prie miesto kulttrinio gyvenimo.

Bendrove 2022 metais tikisi gauti nemaliau pqamq nei 2021 metais, o esant palankioms

s4lygoms ir jas didinti. Pajamr"l augimo ir pelno bus siekiarna bandant pritraukti kuo daugiau

prekeiviq i Palangos miesto bei Sventosios turgavietes.

-

Direktorius u1l- Andrejus Bydkovas
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