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Posėdžio sekretorė Andromeda Uteraitė-Grauslienė 

 

Dalyvauja SVV tarybos nariai:  

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; 

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

Artūras Šulcas, Mero pavaduotojas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys;  

Airidas Tamavičius, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos narys. 

 

Kiti dalyviai: Arvydas Urbis, Klaipėdos universitetas; Raimundas Vaitiekūnas, UAB „Atostogų 

parkas“, Lina Kavaliauskienė, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. 

 

 

Darbotvarkė:  

1. Dėl SVV priemonių plano 2012 metams smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkai gerinti. 

2. Dėl verslo ir mokslo bendruomenių pateiktų priemonių ir bei jų reikalingumo Klaipėdos 

miestui aptarimo. 

3. Kiti klausimai.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl SVV priemonių plano 2012 metams smulkiojo ir vidutinio verslo 

aplinkai gerinti 

 

Pirmininkas Aras Mileška pristato posėdžio darbotvarkę ir paprašo kiekvieno norinčio pasisakyti 

kalbėti ne ilgiau kaip 3-5 min., jei kalbėtojas norėtų daryti pranešimą, paprašyta užtrukti ne ilgiau 

kaip 10-15 min. Pirmininkas pasiteiravo ar kiti Tarybos nariai turėtų kokių pastebėjimų susijusių su 

darbotvarke. 

L. Petraitienė pasiteiravo kodėl kai kurios priemonės buvo išbrauktos.  

A. Mileška paaiškina jog aptariamos priemonės buvo suderintos su Savivaldybės administracija, 

tačiau vėliau buvo gautas naujas priemonių planas, kuriame pasiūlytųjų priemonių nebebuvo, jos 

buvo išbrauktos. 

L. Petraitienė pasiteirauja ar iš pasiūlytųjų kas nors pateko į priemonių planą ir kokia sumažinimo 

motyvacija. 

A. Mileška paaiškina, jog vienos priemonės finansavimo dalis sumažinta apie 7 kartus, tad jo 

nuomone priemonė į planą nepateko. Motyvacija- miesto strategija yra laikytis to kas jau 

suplanuota, nieko nekeisti, taip pat mažinamas biudžetas. Pirmininko nuomone priemonės buvo 

pasiūlytos remiantis miesto strategija, taip pat pastebėta, jog A. Mileškos žiniomis, strategijos 

planavime nedalyvavo asocijuotų verslo struktūrų ar mokslo įstaigų atstovai. Pastebėta, jog 

strategijoje kalbant apie smulkaus ir vidutinio verslo rėmimą, daug atitikimų su Klaipėdos 

ekonominės plėtros agentūros (toliau – KEPA) darbo veiklos priemonėmis. A. Mileška pasitikslino 

ar sprendimą šiais klausimais priima Savivaldybės administracija ar Savivaldybės Tarybos nariai.  

L. Petraitienė patvirtino, jog sprendimus priima Savivaldybės Tarybos nariai. 
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A. Mileška paprašė, jog šie klausimai dar būtų papildomai svarstomi komitetuose. SVV Tarybos 

pirmininkas taip pat priminė, jog praeitais metais siūlytas priemonių planas sudarė apie 4 mln. Lt, 

šiemet, A. Mileškos nuomone, buvo pasiūlytos pačios pagrindinės priemonės. 

L. Petraitienė pasiteiravo kokia šių pasiūlytų priemonių piniginė išraiška. 

A. Mileška atsakė, jog apie 600 tūkst. Lt. 

L. Petraitienė nurodė, jog kaip Finansų ir ekonomikos komiteto narė ji mato resursų iš kur galima 

gauti reikiamų lėšų, pavyzdžiui sumažinant finansavimą KEPA‘i. L. Petraitienė taip pat nurodė, jog 

kaip miesto Tarybos narė, ji pradėjusi paklausą Marių apygardoje apie informacijos apie verslumą ir 

verslo pradėjimą prieinamumą gyventojams. Gyventojai reikiamos informacijos negauna. Pastebėta 

ir tai, jog Savivaldybės tinklapis pateikia pasenusią informaciją. Anot L. Petraitienės, vienintelė 

institucija teikianti informaciją verslo pradėjimo klausimais-Valstybinė mokesčių inspekcija.  

A. Šulcas pastebėjo, jog kol kas nelabai aišku apie ką diskutuoja posėdžio nariai. Posėdžio 

darbotvarkė supainiota, taip pat pastebėta, jog prieš dešimt dienų turėjo būti pateikta visa reikalinga 

susipažinimui medžiaga.  

A. Mileška siūlo sukeisti darbotvarkės klausimus vietomis, pradedant diskusijas nuo antrojo 

darbotvarkės klausimo. 

 A. Mileška pamini neseniai KEPA‘os laimėtą LT-LV projektas, kuriame SVV Tarybos numatytos 

priemonės dubliuojasi su numatytomis minėtame projekte. A. Mileška paminėjo, jog buvo 

paprašyta, jog priemonės kurios dubliuojasi būtų įtrauktos į priemonių planą įvardijant kiekvieną 

priemonę ir nurodant finansavimą, kuris bus iš minėto LT-LV projekto. A. Mileška nurodė, jog jam 

buvo atsakyta, jog projektas patvirtintas ir jo negalima keisti, tad jis supratęs, jog priemonės 

nenumatytos.  

A. Šulcas pastebėjo, jog derėtų pasikviesti Savivaldybės administracijos atstovus, kurie galėtų 

kompetentingai atsakyti į rūpimus klausimus, pristatytų programą pagal visus parametrus, nuo 

mokesčių lengvatų iki kitų rūpimų klausimų.  

A. Mileška sutiko, jog į posėdį jam derėjo pakviesti Administracijos direktoriaus pavaduotoją Aliną 

Velykienę.   

A. Šulcas pastebėjo, jog prie posėdžio medžiagos nepridėtas minėtas projektas, išreikštas 

pageidavimas su juo susipažinti. Taip pat A. Šulcas nurodė, jog remiantis jo turimais dokumentais 

2012-2014 m. viešųjų paslaugų verslui teikimui (analizei, verslo misijoms, inkubatoriui ir kt.) 

numatyta iš Savivaldybės biudžeto skirti 307 tūkst. Lt, iš ES fondų beveik 1 mln. Lt. Mero 

pavaduotojas dar kartą pasiteiravo ar išties yra tinkamai pasiruošta norimai diskusijai, galbūt vertėtų 

šio klausimo svarstymą atidėti ir kitame susitikime tinkamai pasiruošus jį apsvarstyti. A. Šulcas taip 

pat pastebėjo, jog kitų metų biudžeto projektas yra baigiamas sudėlioti. 

L. Petraitienė pastebėjo, jog Tarybos nariai su biudžeto projektu dar nesusipažino. 

A. Mileška nurodė, jog minėtos priemonės buvo suderintos gana anksti ir tik neseniai sužinota, jog 

jos buvo išbrauktos.  

A. Šulcas pastebėjo, jog kol biudžeto projektas nepatvirtintas, niekas nėra išbraukta. Primintas 

vidinis Administracijos ir Vyriausybės nurodymas mažinti biudžetą 10 proc.  

A. Tamavičius pastebėjo, jog jei priemonės būtų sumažintos tik 10 proc. diskusijų nebūtų.  

A. Šulcas dar kartą priminė, jog diskusijai paremti reikėtų turėti dokumentus, kurie nėra pateikti. 

R. Vaitiekūnas sutiko, jog dokumentai situacijos išanalizavimui būtini. Pasiūlyta aptarti verslo ir 

mokslo bendruomenių pateiktas priemones ir jų reikalingumą Klaipėdos miestui ir SVV Tarybai 

pasirinkti ar šioms priemonėms pritarti ar nepritarti.  

L. Petraitienė pasiūlė praleisti pirmojo darbotvarkės klausimo aptarimą ir paprašė A. Mileškos 

pakomentuoti verslo ir mokslo bendruomenių siūlomas priemones.  

 

 NUTARTA Klaipėdos SVV Tarybos nariai sutinka iškart pereiti prie antrojo 

darbotvarkės klausimo. 
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 2. SVARSTYTA. Dėl verslo ir mokslo bendruomenių pateiktų priemonių ir bei jų 

reikalingumo Klaipėdos miestui aptarimo 

 

 

A. Mileška trumpai pakomentavo minėtasias priemones. (Smulkiau apie priemones Priede.) 

Pastebėta, jog mieste nesama vietos, kur norintys steigti verslą galėtų gauti reikiamą konsultaciją 

visais rūpimais klausimais, nurodyta kurios verslo nišos perpildytos o kuriose juntamas trūkumas.  

A.Šulcas pasiteiravo ar panašios informacijos neteikia Darbo biržos specialistai.  

A. Mileška nurodė, jog jo nuomone tokia informacija Darbo biržoje nėra teikiama.  

L. Petraitienė pastebėjo, jog nėra tyrimo kurios verslo šakos greičiausiai nesulauktų pelno ir žlugtų 

dėl rinkos perpildymo.  

A. Šucas pasiteiravo ar tokių funkcijų neatlieka Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. 

L. Kavaliauskienė nurodė, jog tokia informacija teikiama Prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

nariams, kitiems šios paslaugos yra mokamos.  

A. Mileška nurodė, jog tokias paslaugas taip pat dalinai teikia KEPA ir Klaipėdos Technologijų 

parkas.  

L. Petraitienė pastebėjo, jog miesto gyventojai prie šių paslaugų priėjimo neturi. 

A. Mileška pastebėjo, jog būtų reikalingas tyrimas, apie įvairių verslo šakų reikalingumą miestui. 

A. Šulcas nurodė, jog miestui nederėtų nurodyti į kurias sritis pradedantys verslininkai turėtų 

orientuotis, idant tai didelė atsakomybė tokio rekomenduoto verslo nesėkmės atveju.  

R. Vaitiekūnas nurodė galimybę panašią informaciją apie verslo nišų situaciją Europoje gauti įv. 

interneto tinklapiuose, pradedantiems verslininkams telieka priimti sprendimus. Lietuvoje tokio 

tinklalapio prototipas buvo tik 2005 m.  

A. Tamavičius pritarė, jog tokio pobūdžio informacija turėtų būti sukaupta vienoje vietoje. 

A. Urbis pastebėjo, jog tokio pobūdžio rinkos analizavimo tyrimai turėtų būti pastovūs, nes šiuo 

metu esanti praktika rodo, jog dažnai apsiribojama tik gana siauromis problemos studijomis. Jo 

nuomone tyrimas yra būtinas ir turi būti atliekamas minimaliomis sąnaudomis, tam galima išnaudoti 

esamą sutartį tarp Klaipėdos universiteto ir Savivaldybės administracijos, taip pat pasiūlyti tyrimus 

atlikti įv. kolegijų studentams. Išreikštas pageidavimas aktyviau dalytis aktualia informacija su 

akademine bendruomene, bei prašymas sukurti sistemą, kaip tokia informacija būtų dalijamasi, jog 

ji būtų naudinga visiems. Paminėta, jog sudėtinga rasti KEPA tinklalapyje reikiamos medžiagos, 

studijos apie tabako fabriko projektą. A. Urbis taip pat pastebėjo, jog viena iš nurodytų KEPA 

funkcijų yra senamiesčio gaivinimas ir SVV veiklos skatinimas.  

A. Mileška pasiteiravo kokį sprendimą būtų galima padaryti susitikimo rėmuose, kokius „namų 

darbus“ atlikti. 

A. Šulcas paminėjo SVV Tarybos Pirmininko pateiktą 2012 m. svarstytinų temų planą, pasiūlyta 

pirmiausia apsitarti kaip įsivaizduojamas būsimas SVV Tarybos darbas. Pasiūlyta kitame susitikime 

susipažinti su Savivaldybės parama smulkiajam ir vidutiniam verslui, bei teikiamomis lengvatomis. 

A. Šulcas taip pat paminėjo, jog kone 99 proc. visų biurokratinių su verslo pradėjimu susijusių 

procedūrų yra sugalvota Vyriausybės o ne Savivaldybės. 

L. Kavaliauskienė paminėjo Klaipėdos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotą verslo 

skatinimo konferenciją, kurioje dalyvavo 200 dalyvių.  

A. Mileška pastebi, jog panašias iniciatyvas kartais rengia dauguma asocijuotų struktūrų. 

A. Šulcas pasiūlė paanalizuoti kokios įstaigos ar asoc. Struktūros ką daro šia linkme, jog žinoti 

bendrą situaciją.  

S. Savickis siūlo apibendrinti posėdžio metu aptartus klausimus.  

L. Petraitienė siūlo peržvelgti biudžetą. Taip pat pamini KEPA‘os ataskaitą, kuri kelianti klausimų, 

pasiūlo pasikviesti KEPA‘os atstovus. 

A. Tamavičius sutinka, jog lėšų paskirstymo klausimo aptarimas būtinas. 

A. Šulcas nurodo, jog taip pat būtų tikslinga SVV Tarybose aptarti su verslu susijusius klausimus 

kurie bus aptarti Miesto Tarybos posėdžiuose.  

Visi su siūlymu sutinka 
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A.Mileška siūlo SVV Tarybos posėdžių metu aptarti po vieną klausimą iš SVV Tarybos veiklos 

plano 2012 m., taip pat posėdžių metu aptarti Miesto Taryboje svarstomus su verslu susijusius 

klausimus. 

A. Šulcas pasiūlo susitarti dėl vartojamų apibrėžimų, kad visi suprastų apie ką kalbama. Pastebėta, 

jog galbūt nederėtų aptarti viso regiono klausimų, o koncentruotis tik ties miesto problemomis.  

A. Mileška sutiko, jog klausimai būtų aptariami žvelgiant iš miesto perspektyvos.  

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

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                     Aras Mileška 

 

 

Posėdžio sekretorė       Andromeda Uteraitė-Grauslienė 


