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Posėdis įvyko 2020-04-27, 10:00 val. MC Teams video konferencijų platformoje. 

Posėdžio pirmininkas Aras Mileška. 

Posėdžio sekretorė Edita Šukytė 

Dalyviai: Arūnas Barbšys, Indrė Butenienė, Indrė Kazlauskienė, Živilė Kirstutienė, Aras Mileška, 

Aurelija Petkūnienė, Reda Švelniūtė, Alina Velykienė, Ričardas Zulcas. 

 
DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl savivaldybės konkurso būdu finansuojamų SVV paskatų; 

2. Dėl 2020 metų SVVT ataskaitos aptarimo; 

3. Dėl narių, pažeidusių SVTT nuostatų 30 p. 

 

R. Švelniūtė informavo, kad posėdžio pirmininkas V. Radvila dėl svarbių priežasčių nedalyvaus 

posėdyje. Pagal SVVT nuostatų 16.3 p. posėdžiui vadovauja pirmininko pavaduotojas Aras Mileška. 

Posėdžio pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę, pasiūlė 2 darbotvarkės klausimą svarstyti kitame 

posėdyje. Prieštaraujančių nebuvo. Posėdyje dalyvauja 9 nariai, kvorumas yra. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės konkurso būdu finansuojamų SVV paskatų. 

E. Šukytė pristatė 2 Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų 

konkursų sąlygų aprašus (dalinio finansavimo ir išlaidų kompensavimo), kurie SVVT nariams buvo 

pateikti elektroniniu paštu ir kviečiama diskutuoti dėl finansuojamų veiklų, vertinimo kriterijų, 

prioritetų ir kitų konkurso sąlygų. 

I. Butenienė pateikė siūlymą prioritetą teikti SVV, kurie planuoja vykdyti ar vykdo veiklas 

Klaipėdos miesto senamiesčio teritorijoje ar centrinėje miesto dalyje, nes tai yra strateginės miesto 

dalys ir skirti projektams papildomą balą vertinimo metu. 

R. Zulcas pasiūlė papildyti bei įtraukti ir konversines teritorijas. 

A. Velykienė informavo, kad išskirdami prioritetines teritorijas, apribotume verslo veiklos 

teritoriją. 

R. Švelniūtė informavo SVVT narius apie 2020 m. finansuotus projektus ir jų eigą. Pažymėjo, 

kad, jeigu atsirastų stiprių projektų, kurie būtų vykdomi ar planuojami vykdyti atitinkamose 

strateginėse miesto teritorijose, jie būtų finansuojami ir be papildomų balų. 

A. Mileška pritarė siūlymui dėl strateginių teritorijų išskyrimo, nes šios teritorijos yra svarbios 

Klaipėdos miestui. 

SVVT nariai balsų dauguma pritarė prioritetų sąrašo papildymui. 

I. Kazlauskienė pasiūlė koreguoti III skirsnio 11 punkto 7 dalį „Projekto veiklai reikalingų 

patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ar partneriui, nuomos išlaidos“, neįvardijant 



nuosavybės teisės sąlygos. Nusimatyti kokia maksimali projekto lėšų suma gali būti numatyta patalpų 

nuomai. 

I. Butenienė pasiūlė šį punktą koreguoti, numatant procentą nuo visos projektui prašomos sumos 

iš Klaipėdos miesto savivaldybės. 

A. Barbšys pasiūlė numatyti 10 ar 20 proc. nuo projekto finansavimo sumos. 

Bendru sutarimu nutarta pritarti III skirsnio 11 punkto 7 dalį korekcijai ir išdėstyti jį taip: 

„Projekto veiklai reikalingų patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ar partneriui, nuomos 

išlaidos. Taip pat kai patalpų nuomos suma yra daugiau kaip 20 proc. visų iš Klaipėdos miesto 

savivaldybės prašomų finansuoti išlaidų.“ 

SVVT nariai diskutavo dėl išlaidų kompensavimo finansavimo sąlygų apraše numatytos 

finansuoti veiklos – darbo vietos nuomos mokesčio bendradarbystės erdvėse. Po diskusijos bendru 

sutarimu nutarta I skirsnio 2 dalies 2 punktą išdėstyti taip: „Kompensuojamos komercinės paskirties 

nekilnojamojo turto (išskyrus sandėliavimo) arba darbo vietos Klaipėdos mieste nuomos išlaidos.“. 

A. Petkūnienė pasiūlė keisti išlaidų kompensavimo konkurso sąlygų aprašo II skirsnio 4 punkto 

1 dalį. 

Bendru sutarimu nutarta šią dalį panaikinti ir sudaryti sąlygas didesniam skaičiui SVV subjektų 

dalyvauti konkurse. 

 

NUTARTA: 

1. Papildyti Dalinio finansavimo konkurso prioritetų sąrašą vienu punktu: „Projektams, kuriais 

veikla vykdoma Klaipėdos miesto senamiesčio ir (arba) konversinėse teritorijose;“ 

2. Pakeisti: 

1. Dalinio finansavimo konkurso sąlygų aprašo III skirsnio 11 punkto 7 dalį, išdėstant jį taip: 

„Projekto veiklai reikalingų patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ar 

partneriui, nuomos išlaidos. Taip pat kai patalpų nuomos suma yra daugiau kaip 20 proc. 

visų iš Klaipėdos miesto savivaldybės prašomų finansuoti išlaidų.“ 

2. Išlaidų kompensavimo konkurso sąlygų aprašo I skirsnio 2 dalies 2 punktą, išdėstant jį 

taip: „Kompensuojamos komercinės paskirties nekilnojamojo turto (išskyrus 

sandėliavimo) arba darbo vietos Klaipėdos mieste nuomos išlaidos“. 

3. Panaikinti Išlaidų kompensavimo konkurso sąlygų aprašo II skirsnio 4 punkto 1 dalį. 

 
2. SVARSTYTA. Dėl narių, pažeidusių SVTT nuostatų 30 p. 

R. Švelniūtė informavo, kad atlikusi 2020 m. dalyvavimo SVVT posėdžio lankomumo analizę, 

išskirtos 2 asociacijos, kurios nedalyvauja posėdžiuose: Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir 

prekybininkų asociacija, atstovas Donatas Botyrius (dalyvavo 1 posėdyje) ir Klaipėdos apskrities 

verslininkų asociacija, atstovas Airidas Tamavičius (nedalyvavo nė viename posėdyje). Asociacijos 

buvo informuotos apie susidariusią situaciją ir prašyta deleguoti kitus atstovus, nes 2 nariai iš verslo 

asocijuotų struktūrų nedalyvauja ir jų interesai nėra atstovaujami. Taip pat posėdžiuose nedalyvaus 

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovas, nes nutrūko darbo santykiai su atstovaujama įstaiga, atstovas bus 

paskirtas, kai bus naujas darbuotojas. Siūloma keisti nuostatus. 

A. Mileška siūlo susisiekti ir paraginti dalyvauti. 

A. Velykienė siūlo teikti Klaipėdos miesto tarybai svarstyti naujos sudėties SVVT. 

I. Kazlauskienė informavo, kad Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija aktyvios veiklos jau 

keletą metų, todėl pritaria A. Velykienės ir R. Švelniūtės nuomonei. Siūloma keisti nuostatus. 

 
NUTARTA: Keisti SVVT nuostatus. 



3. Kiti klausimai. Dėl 2021 metų veiklos plano ir prioritetinių sričių. 

A. Velykienė siūlo kitame posėdyje numatyti ne tik 2020 m. ataskaitos aptarimą, bet ir 2021 m. 

veiklos plano ir prioritetinių sričių numatymą. 

 
NUTARTA: Klausimą įtraukti į kito posėdžio darbotvarkę. 

Posėdžio pirmininkas           Aras Mileška 

Posėdžio sekretorė Edita Šukytė 


