
KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS 

MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PROTOKOLAS 

 

2011 m. lapkričio      d. Nr. ADM- 

 

Posėdis įvyko 2011 m. lapkričio 22 d., 13:00 val., Danės g. 17 posėdžių salėje 

 

Posėdžio pirmininkas – meras Vytautas Grubliauskas 

Posėdžio sekretorė Dalia Pleskovienė 

 

Dalyvauja tarybos nariai:  

Arūnas Barbšys, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

Donatas Botyrius, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pirmininko 

pavaduotojas, Klaipėdos skyriaus pirmininkas; 

Viktoras Krolis, Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų rūmų generalinis direktorius; 

Aras Mileška, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos viceprezidentas; 

Aurelija Petkūnienė, Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjungos narė; 

Lilija Petraitienė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė; 

Zita Petruškevičiūtė, Klaipėdos apskrities gidų gildijos pirmininkė; 

Irina Rozova, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė;  

Saulius Savickis, asociacijos „Mano miestas – Klaipėda“ valdybos narys; 

Artūras Šulcas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys;  

Airidas Tamavičius, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos narys. 

 

Kiti dalyviai: A.Velykienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja. 

 

 

Darbotvarkė:  

1. Dėl Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

pirmininko rinkimo. 

2. Dėl Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

pirmininko pavaduotojo rinkimo. 

3. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos pirmininko rinkimo. 

 

Meras V.Grubliauskas pasveikina išrinktus Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narius ir linki produktyvaus ir atsakingo darbo. Jo manymu 

šios tarybos darbas bus sėkmingas, kadangi ją surado tiek verslo atstovai, tiek miesto tarybos nariai. 

Atsižvelgiant į tai šios tarybos siūlymai ir rekomendacijos jau turės tam tikrą politinį palaikymą ir 

galimybę konstruktyviai dirbti su kitais miesto tarybos nariais.  

Meras V.Grubliauskas supažindina tarybos narius su tarybos darbo organizavimo tvarka, pagal 

kurią pirmąjį posėdį sušaukia ir jam pirmininkauja savivaldybės meras. Pirmojo posėdžio metu 

tarybos nariai teikia merui rekomendacijas dėl pirmininko kandidatūros. Atsižvelgiant į tarybos 

nuostatų 16 punktą, tarybos narių prašoma pateikti savo siūlymus. Atkreipiamas dėmesys, kad 

pirmininkas renkamas visai SVVT kadencijai, o SVVT pirmininko pavaduotoją metams paprastąja 

posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma išrenka SVVT iš savo narių. 

V.Krolis kreipiasi į tarybą dėl tarybos sudėties ir siūlo papildyti narių sąrašą pramonininkų 

asociacijos atstovu, kadangi jie taip pat vienija smulkiuosius ir vidutinius verslininkus ir tik kelios 

įmonės neatitinka keliamų reikalavimų. Šios organizacijos vaidmuo yra labai svarbus ir daugelis 

klausimų turėtų būti su ja derinami.  
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Meras V.Grubliauskas atkreipia dėmesį, kad šio susitikimo darbotvarkėje klausimas dėl tarybos 

sudėties nėra įtrauktas ir svarstomas.  

A.Šulcas siūlo visų pirma patvirtinti šios tarybos pirmininką ir sekančiame posėdyje grįžti prie 

sudėties ir tarybos nuostatų svarstymo ir papildymo, jeigu tokių siūlymų būtų. Atitinkamai parengus 

dokumentus kreiptis į tarybą dėl keitimo. 

Meras V.Grubliauskas mano, kad siūlymai dėl nuostatų keitimo ir sudėties patvirtinimo galėtų 

būti pirmieji šios tarybos darbo rezultatai, tačiau nemato galimybės šiame posėdyje svarstyti 

sudėties ir nuostatų keitimo ar pildymo klausimo. Todėl siūlo pereiti prie šiandieninės darbotvarkės. 

I.Rozova siūlo pereiti prie susitikimo esmės ir tarybos pirmininku siūlo rinkti mero pavaduotoją 

Arūrą Šulcą. 

V.Krolis pritaria siūlomai kandidatūrai. 

L.Petraitienė nepritaria siūlymui ir mano, kad pirmininko pozicija turėtų būti perduota verslininkų 

pusei. Kandidatą privalėtų pasiūlyti verslininkai iš savo pusės. 

D.Botyrius apsitarę su verslininkais siūlo kandidatu Arą Milešką, kaip iniciatyvų, turinti patirtį 

žmogų. 

L.Petraitienė pritaria kandidatūrai. 

Z.Petruškevičiūtė palaiko verslo atstovų siūlomą kandidatūrą, kadangi Aras Mileška turi patirties ir 

autoritetą asocijuotų struktūrų tarpe. 

Meras V.Grubliauskas priima dviejų kandidatų siūlymus: A.Šulcas ir A.Mileška. 

A.Petkūnienė taip pat realiau matytų verslo atstovą pirmininku, nes politiko paskirimas gali 

atrodyti kaip nuleistas iš viršaus. Pirmininko uždavinys yra palaikyti tarybos darbo toną, formuoti 

klausimus, sudaryti darbotvakę ir pan. 

Meras V.Grubliauskas primena, kad tarybos sprendimai yra rekomendacinio, patariamojo 

pobūdžio, į kuriuos miesto taryba gali atsižvelgti arba ne, arba iš dalies. Šio posėdžio tikslas sutarti 

dėl pirmininko kandidatūros ir teikti tarybai mero vardu tvirtinimui. Todėl norėtųsi priimti teisingą 

ir visiems priimtiną sprendimą. 

A.Barbšys palaiko verslininkų pusę. 

V.Krolis teiraujasi ar miesto taryba pirmininku gali tvirtinti ne tarybos narį. Ir atkreipia dėmesį į tai, 

kad pirmininkas būdamas ir tarybos nariu turi didesnius svertus atstovėti siūlomus sprendimus, 

efektyviau organizuoti tarybos darbą ir dialogą su miesto tarybą. 

Meras V.Grubliauskas patikina, kad tai neprieštarauja reglamentui ir nuostatams. 

I.Rozova siūlo kiekvienam išsakyti savo nuomonę ir pereiti prie sprendimo priėmimo. 

L.Petraitienė siūlo balsuoti ir siūlyti antrąjį kandidatą į pavaduotojus. Taip pat ragina palaikyti 

verslininkų iniciatyvą, o nepateisinus lūkesčių siūlo palikti galimybę perrinkti arba siūlyti tarybai 

keisti pirmininką. 

Meras V.Grubliaukas atkreipia dėmesį, kad pirmininkas renkamas visai kadencijai. 

L.Petraitienė teigia, kad jis gali ir pats atsisakyti būti pirmininku. 

S.Savickis mano, kad tarybos pirmininko funkcija organizuoti posėdžius ir šią funkciją abu 

kandidatai sėkmingai gali įgyvendinti. Tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad šios tarybos sukūrimo 

iniciatyva kilo verslininkų tarpe ir todėl būtų teisingą pirmininkavimo teisę perduoti jiems. 

A.Šulcas patikina, kad pirmininko pareigas priimtų kaip pareigą ir yra dėkingas koalicijai, kuri jį 

rekomendavo. Tačiau mano, kad skirstymas į politikus ir verslininkus yra neteisingas, jeigu norima 

pasiekti rezultatų. Šios tarybos siekis yra abipusis dialogas ir bendras darbas SVV labui. Taip pat 

pažymi, kad iniciatyva kurti taryba nebūtų įgyvendinta be politinio palaikymo, kuris buvo ir yra 

valdančios daugumos siekiuose. Dėkodamas už siūlymą tapti pirmininku atsiima savo kandidatūrą. 

I.Rozova patikina, kad A.Šulco kandidatūra teikiama ne tiek koalicijos siūlymu, kiek asmeniniu 

palaikymu. Ji mano, kad kiek yra komisijų ir komitetų, tai vadovaujant politikams jų sprendimai yra 

svaresni. 

A.Mileška dėkoja už palaikymą ir patikina, jeigu jo kandidatūra būtų priimtina ir vėliau jis 

nepateisintų lūkesčiu, tai pasilieka teisę atsistatydinti. 

A.Velykienė patikina, kad savivaldybės administracija yra pasirengusi dirbti ir padėti tarybos 

pirmininkui. 
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A.Šulcas norėtų, kad A.Mileška pateiktu savo tarybos darbo organizavimo ir veiklos viziją. 

A.Mileška atkreipia dėmesį į tai, kad jis jau trejus metus dalyvauja Trišalės tarybos veikloje, 

kurioje jo iniciatyva yra keliamas SVV plėtros klausimas, tačiau mano, kad Trišalės tarybos 

veikloje SVV plėtra nebuvo prioritetinė, todėl priimti sprendimai ir siūlymai nesulaukdavo politinio 

palaikymo. Jis mano, kad ši taryba bus funkcionali ir gebės spręsti versle kylančias problemas ir 

atitinkamai teikti siūlymus ir rekomendacijas miesto tarybai. Jis sieks, kad būtų išsamiai išnagrinėti 

ir aptarti svarbūs klausimai plačiame rate. Tuo tikslu Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija jau 

antrus metus rengia renginį „Klaipėdos verslo diena“, kuris vyks gruodžio 8 d. ir kurio metu bus 

suformuota rezoliucija, kuria galėtų remtis SVVT darbas. Tikslas šios tarybos yra, kad idėjos ir 

problemos būtų išgirstos ir jas apibendrinus ir išnagrinėjus būtų teikiami pasiūlymai ir 

rekomendacijos miesto tarybai. Jo kaip pirmininko funkcija būtų užtikrinti, kad procesai vyktų 

sklandžiai. 

Meras V.Grubliauskas siūlo balsuoti. 

 

BALSAVIMAS: už – 10 (dalyvauja 11 narių) 

 

NUTARTA. Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos pirmininku rekomenduoti Arą Milešką, Klaipėdos apskrities darbdavių 

asociacijos viceprezidentą. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimo. 

 

A.Mileška siūlo pereiti prie pirmininko pavaduotojo rinkimų. 

A.Šulcas informuoja, kad pirmininko pavaduotoją metams paprastąja posėdyje dalyvaujančių balsų 

dauguma išrenka SVVT iš savo narių. 

A.Mileška siūlo, kadangi pirmininkas yra išrinktas iš verslo atstovu, tai pavaduotoju siūlo rinkti 

miesto tarybos narį. 

L.Petraitienė siūlo A.Šulcą.  

A.Šulcas siūlo viską perduoti į verslo rankas ir pirmininko pavaduotoją rinkti iš verslininkų tarpo. 

Z.Petruškevičiūtė pritaria A.Šulco siūlymui ir mano, kad A.Mileška turi pats pasirinkti su kuo jam 

būtų geriau dirbti. 

I.Rozova taip pat mano, kad pirmininko pavaduotojas turi būti iš verslininkų pusės. 

A.Mileška norėtų, kad tarybos darbo organizavime dalyvautų ir politikai, tačiau priimdamas 

A.Šulco siūlymą, pirmininko pavaduotoju norėtų matyti D.Botyrių, Lietuvos smulkiųjų verslininkų 

ir prekybininkų asociacijos pirmininko pavaduotoją, Klaipėdos skyriaus pirmininką, kurio patirtis 

SVV klausimų sprendime ir labai svarbi ir galėtų būti naudinga einant šias pareigas. 

A.Šulcas palaiko kandidatūrą. 

A.Mileška siūlo balsuoti. 

 

BALSAVIMAS: už – 10 (dalyvauja 11 narių) 

 

NUTARTA. Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos pirmininko pavaduotoju skirti D.Botyrių, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir 

prekybininkų asociacijos pirmininko pavaduotoją, Klaipėdos skyriaus pirmininką. 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

 

A.Velykienė siūlo aptarti tarybos darbo grafiką ir mano, kad tikslingiausia posėdžius būtų 

organizuoti savaitę po miesto tarybos posėdžio, antradieniais 13:00 val. 

A.Mileška mano, kad laiką derėtų derinti su politikais. 

A.Barbšys siūlo rinktis kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį 13:00 val. 
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A.Mileška primena, kad gruodžio 8 d. yra organizuojama konferencija „Klaipėdos verslo diena“, 

kuri vyks KU didžiojoje konferencijų salėje nuo 13:30 val. ir kviečia dalyvauti. 

V.Krolis siūlo grįžti prie tarybos sudėties klausimo ir spręsti dėl galimybės į tarybą įtraukti ir 

pramoninkų asociacijos narį. 

A.Šulcas atkreipia dėmesį, kad klausimai į darbotvarkę pagal nuostatus įtraukiami prieš 10 dienų, 

todėl mano, kad būtina yra nuodugniai išnagrinėti galimybes ir klausimo svarstymą numatyti kitame 

posėdyje. 

A.Mileška siūlo, kad sekantis posėdis vyktų po miesto tarybos posėdžio. 

A.Šulcas pakartoja, kad neišlaikomas 10 dienų terminas, todėl siūlo rinktis po dviejų savaičių. 

V.Krolis taip pat siūlo nesiimti tarybai spręsti individualių įmonių problemų, o nagrinėti miesto, 

regiono lygmens problemas. 

S.Savickis siūlo apibrėžti tarybos veiklos sritis, kuria linkme mes dirbsime. 

I.Rozova siūlo sudaryti metų veiklos planą. 

A.Mileška pritaria metų veiklos plano parengimui. 

V.Krolis siūlo suformuluoti rezoliuciją ar kreipimąsi dėl SNORO banko situacijos, kad nebūtų 

įšaldyti verslo pinigai. 

Visi bendrai palaiko. 

A.Šulcas mano, kad negalima priiminėti skubotų sprendimų ir kiekvienas sprendimas privalo būti 

tinkamai parengtas ir su jo turiniu supažinti visis nariai. 

A.Mileška siūlo parengti ir suderinti elektroniniu paštu. 

A.Šulcas akcentuoja, kad šiandienos darbotvarkėje buvo du klausimai, todėl dėl kitų klausimų 

diskutuoti posėdyje ir priiminėti sprendimus nederėtų. 

L.Petraitienė mano, kad tai tik nuomonės teikimas ir galėtų būti parengtas. 

Z.Petruškevičiūtė mano, kad derinimas elektroniniu paštu yra tinkamas ir būtina yra pareikšti 

Vyriausybei nuomonę, kad formuotųsi bendra opinija. 

A.Mileška baigia posėdį ir dėl sekančio posėdžio įsipareigoja informuoti narius elektroniniu paštu. 

 

 

Meras          Vytautas Grubliauskas 

 

 

L.e.p. posėdžio sekretorė       Dalia Pleskovienė 


