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    1. SVARSTYTA. Dėl SVV strateginio plėtros plano 2012-2016 metams.  

 

Pirmininkas Aras Mileška pristato posėdžio darbotvarkę ir paprašo SVV Tarybos narių užsirašyti į 

darbo grupes. Pirmininkas suteikia žodį Daliai Pleskovienei. 

D. Pleskovienė nurodo, jog Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius įvertinęs situaciją ir 

pasitaręs su asocijuotomis struktūromis teikė Strateginės plėtros komitetui ir Finansų skyriui 

pasiūlymus susijusius su SVV plėtros klausimais, o pastarieji atsižvelgę į biudžeto galimybes 

sprendė ar siūlomas priemones įtraukti ar ne. D. Pleskovienė nurodė, jog po susitikimo su 

asocijuotomis struktūromis buvo pateikta maksimali programa su įtrauktomis visomis asocijuotų 

struktūrų siūlomomis priemonėmis, tačiau nesant pakankamai lėšų 2012 m. lėšų poreikis turėjo būti 

planuojamas 2011 m. lėšų poreikio lygyje mažinant poreikį 10 proc. Planuojant 2012 m. lėšas, 

pirmiausia buvo paliktos tos priemonės, kurios grįstos sutartiniais įsipareigojimais t.y. įgyvendinami 

testiniai projektai. D. Pleskoviene nurodė, jog patvirtintame plane išlieka ENTERBANK projektas, 

buvęs ir 2011 m. plane, bei „Urban Creative Poles“ projektas, kuris taip pat buvo pardėtas 

įgyvendinti 2011 m. Abu minėti projektai bus tęsiami 2012 m. ir bus baigti 2013 m. D. Pleskoviene 

taip pat paminėjo, jog šių projektų koofinansavimas buvo labai stipriai apkarpytas, ir daug daugiau 

nei 10 proc. D. Pleskovienė nurodė, jog atitinkamai mažės ir šių projektų apimtys bei galimos 

įgyvendinti veiklos.  
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D. Pleskovienė taip pat paminėjo ir 2011 m. įtrauktą projektą „Tarpregioninio bendradarbiavimo 

platforma SVV konkurencingumui didinti‘ su Kaliningrado miestu kurio pagrindinis partneris yra 

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Buvo tikėtasi, jog projektas bus pradėtas įgyvendinti 

jau 2011 m. tačiau taip neįvyko ir kol kas sunku prognozuoti, kada jis bus pradėtas įgyvendinti, 

todėl kaip priemonė minėtas projektas yra patvirtintas, tik jam nėra numatytas finansavimas. Pasak 

D. Pleskovienės, jei nutiktų taip, jog metų bėgyje šis projektas būtų patvirtintas, savivaldybei tektų 

ieškoti papildomų lėšų. D. Pleskovienė paminėjo ir kitą priemonę-Kultūros fabriko projekto 

„kietąją“ dalį – statybą.  Pristatydama 4 programą, D. Pleskovienė paminėjo ir SVV Tarybos 

siūlytas priemones, kurios nebuvo įtrauktos. D. Pleskoviene nurodė, jog aptariant su Strateginės 

plėtros skyriumi ir Savivaldybės administracijos atstovais vieną iš asocijuotų struktūrų siūlytų 

priemonių – „Aukštesniųjų klasių moksleivių verslumo skatinimas“, buvo prisiminta „Lietuvos 

Junior Achievement“ programa ir kitos panašios programos, kuriose gali dalyvauti pačios švietimo 

įstaigos.  

A. Mileška pasiteiravo ar savivaldybė užtikrina mokyklų dalyvavimą tokiose programose. Jo 

nuomone ši priemonė yra reikalinga, jos nederėtų palikti taip, jog mokyklos pačios spręstų nori 

dalyvauti ar ne.  

D. Pleskovienė atsakė, jog kiekviena mokykla, būdama biudžetinė įstaiga pati planuojasi savo 

išlaidas pagal tai kokį finansavimą ji gauna.  

A. Mileška pareiškė, jog jo nuomone savivaldybės lygmenyje turi būti užtikrintas mokyklų 

dalyvavimas tokiose programose, nes jo nuomone to reikia miestui o ne mokykloms. 

D. Pleskovienė pasiūlė pirmiausia išsiaiškinti kokios yra pačių mokyklų galimybės dalyvauti 

tokiose programose, ir ar mokyklose negali pačios teikti paraiškų tokiems projektams.  

A. Mileška paprašė prieš išbraukiant priemonę, suderinti kad ji tikrai vyktų.  

D. Pleskovienė atsakė, jog šis klausimas turėtų būti teikiamas Strateginio planavimo skyriui. 

A. Mileška atsakė, jog svarbiausia, jog ši priemonė vyktų.  

A. Petkūnienė išsakė, savo požiūrį, jog reikėtų kompleksiškai žiūrėti į kiekvieną priemonę 

strateginiame plane, kurios iš esmės siejasi – derinti verslumo skatinimo ir jaunimo aktyvumo 

skatinimo priemones. 

A. Mileška dar kartą pabrėžė, jog ši priemonė yra svarbi. 

A. Petkūnienė pastebėjo, jog galbūt mokyklos teigs vos užtenkančios būtiniausioms priemonėms, 

tad nebus nė kalbos apie dalyvavimą panašiose programose.  

Ž. Dargūnova pastebėjo, jog jos žiniomis mokyklos rengia savo strateginius planus remiantis 

savivaldybės strateginiu planu, tad būtų gerai šią priemonę palikti, jog ja remiantis mokyklos galėtų 

įtraukti tokias priemones į savo strateginius planus.  

V. Krolis pasiteiravo ar SVV Taryba turi teisę šiuos klausimus svarstyti jei jau yra Administracijos 

direktoriaus įsakymas, klausimas apsvarstytas komitetuose. 

A. Mileška atsakė, jog klausimas komitetuose dar nėra iki galo apsvarstytas.  

L. Petraitienė atsakė, kad Finansų komitetas nariams iki penktadienio nurodęs pateikti raštus su 

savo pasiūlymais šioms 13 programų. L. Petraitienė nurodė, jog ji ruoš savo raštiškus pasiūlymus 

administracijos direktorei susijusius su svarstomu klausimu. 

V. Krolis pasiteiravo kokių lėšų ribose SVV Taryba turi teisę siūlyti daryti pakeitimus. 

A. Mileška atsakė, jog tokius siūlymus reikia daryti savivaldybės biudžeto ribose. 

L. Petraitienė apstebėjo, jog Administracijos direktoriaus įsakymo kol kas nėra yra tiktai planas ir 

jis gali būti keičiamas. 

D. Botyrius priminė, jog iš SVV Tarybos einančios iniciatyvos gali vykti jei bus skirta lėšų iš 

biudžeto. 

A. Mileška priminė, jog pirmajame susitikime, kai buvo nuspręsta įtraukti aptariamą priemonę, 

dalyvavo „Ąžuolyno“ gimnazijos ekonomikos mokytojas, Klaipėdos metų mokytojo titulą turintis 

E. Kvedaras, kurio siūlymu ir patarimu minėtoji priemonė ir buvusi įtraukta, mat būsimus 

verslininkus reikia ugdyti nuo mažumės.  

Z. Petruškevičiūtė pasiteiravo ar yra galimybės skirti reikiamas lėšas iš kokių nors rezervų.  
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L. Petraitienė atsakė, jog biudžetas suskirstytas į 13 programų ir kiekvienos programos rėmuose 

galima daryti siūlymus ir daryti pakeitimus.  

A. Mileška papildė, jog ne šios Tarybos darbas svarstyti kaip Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijai skirstyti pinigus, Tarybos darbas – teikti siūlymus, kuriuos svarsto Komitetai ir arba 

pritaria siūlymams arba ne.  

A. Mileška siūlo neišbraukti šios priemonės, jeigu nėra pateikta jokios alternatyvos.  

SVV Tarybos nariai su šiuo siūlymu sutinka.  

D. Pleskovienė pristato kitą priemonę- jaunimo verslumo ugdymą. Ši priemonė yra palikta, tačiau 

finansavimas jai yra nubrauktas. Lėšos skirtos šiai priemonei buvo pervestos rinkodaros programų 

vykdymui per Klaipėdos regiono savivaldybių asociaciją. Klaipėdos miesto Tarybai pritarus šios 

asociacijos steigimui, kurios narystės mokestis yra 44,5 tūkst. Lt. neatsirado kitos programos, kurios 

lėšomis šį mokestį galima buvo sumokėti.  

A. Razbadauskas pasiteiravo, ką bendra turi ši asociacija su aptariama programa.  

A. Mileška papildo D. Pleskovienės pristatymą teigdamas, jog ši priemonė yra taikoma Vilniaus ir 

Kauno miestuose ir juose pasiteisina – lėšos sugrįžta į biudžetą per 3 metus per gyventojų pajamų 

mokestį.  

A. Razbadauskas pareiškia, jog čia jokia rinkodara, kai yra mokamas asociacijos nario mokestis. 

A. Tamavičius pasiteirauja kieno iniciatyva šios lėšos perkeltos. 

D. Pleskoviene atsako, jog derėtų teirautis Savivaldybės  Strateginio ir Finansų skyrių.  

A. Petkūnienė pasiteiravo galbūt kas nors sugebėtų paaiškinti ką bendra turi SVV ir asociacija. 

Dalyvavimo asociacijos veikloje reikalingumas neginčijamas, tačiau ne iš šios programos lėšų. 

A. Mileška pastebi, jog SVV Tarybos siūlomas finansavimas buvo žymiai didesnis nei yra dabar 

perskirstomas.   

D. Pleskovienė pamini, jog buvo palikta 20 tūkst. verslumo skatinimo programai ir ši priemonė 

buvo perkelta iš jaunimo programos.  

A. Mileška nurodo, kad Vilniuje praeitais metais buvo skirta 200 tūkst. Lt. Kaune 160 tūkst. Lt. 

D. Pleskoviene atsako, jog tokių pinigų tikrai nebus nes programos rėmuose tokių lėšų net nėra. 

Galima nebent kalbėti apie tuos 44 tūkst. kurie atsidūrė rinkodaros programų vykdyme.  

A. Mileška pareiškia, jog kas liečia pinigų perskirstymą, jis norėtų jog tai liktų savivaldybės 

administracijoje ir kad pastaroji siūlytų vienus ar kitus sprendimus, mat kalbama ne apie visas 

priemones o tik apie keletą iš jų – gali būti, jog kai kurios yra ne visai veiksmingos ar mažiau 

reikalingos, tad spręsti kurios yra mažiau veiksmingos turėtų Savivaldybės administracija. A. 

Mileška siūlo pateiki šias priemones komitetams ir tegu pastarieji sprendžia ar jos turėtų būti 

paliktos ar ne.  

A. Tamavičius siūlo jog ir ši svarstoma priemonė taip pat patektų į komitetą ir jame būtų svarstoma 

kiek ji yra reikalinga.  

A. Razbadauskas pamini, jog jam, kaip Strateginės plėtros komiteto nariui, Savivaldybės 

administracijos buvo pateikta informacija jog šios investicinės priemonės pilnai koreliuoja ir 

atitinka priemones pateiktas SVV Taryboje. A. Razbadauskas pasiteirauja kaip yra iš tiesų.  

D. Pleskovienė pakartoja, jog kai kurios priemonės išvis nepatenkančios į programą, o jaunimo 

verslumo skatinimo priemonė patenką, tačiau jai nėra skirtas finansavimas. Kitos siūlytos 

priemonės vienokiu ar kitokiu mastu yra vykdomuose projektuose.  

D. Pleskovienė taip pat pristato kitą priemonę – verslo inkubatorių. Pasak D. Pleskovienės, toks 

inkubatorius koks siūlomas programoje dėl lėšų trūkumo 2012 m. nebus sukurtas, tačiau yra 

kuriamas virtualus verslo inkubatorius ENTERBANK projekto rėmuose.  

A. Razbadauskas pasiteirauja ką apie tai mano verslininkai.  

A. Mileška teigia, jog virtualus inkubatorius verslo ir mokslo bendruomenės narių nuomone yra 

neefektyvus ir neaišku kokio derėtų tikėtis rezultato, mat praktika rodo, jog šie inkubatoriai 

nepasiteisina.  

A. Tamavičius pasiteirauja ar šis projektas yra tęstinis. 

D. Pleskoviene patvirtina, jog projektas tęstinis.  

A. Razbadauskas pasiteirauja kokie yra šio projekto rezultatai. 
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D. Pleskovienė atsako, jog tai tas pats ką daro VšĮ „Versli Lietuva“ tik pritaikyta Klaipėdos ir 

Liepojos rinkai. D. Pleskoviene taip pat pasiūlo reikalauti, jog virtualioje erdvėje vyksiantys 

seminarai ir mokymai būtų vykdoma išnaudojant optinio kabelio galimybes. Yra sudarytos sutartys 

su lektoriais, kurie nuotolinio mokymo būdu galėtų teikti konsultacijas.  D. Pleskovienė siūlo kito 

posėdžio metu pakviesti projekto vykdytojus pristatyti numatoma veiklas.  

A. Mileška pasiteiravo kas yra šio projekto įgyvendintojas. 

D. Pleskoviene atsakė, jog įgyvendintojas yra Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra (toliau- 

KEPA).  

A. Mileška priminė praeitų matų KEPA organizuotus mokymus, kurie buvo orientuoti tik į 

kūrybinius darbuotojus.  

D. Pleskoviene patikslino, jog tai buvęs kitas projektas (URBAN), mat toji pat institucija vykdo du 

projektus.  

Ž. Dargunova pasiteiravo kiek šiai priemonei buvo išleista pinigų 2011 m.  

D. Pleskoviene atsakė, jog šiai priemonei buvo išleista 241 tūkst. Lt, iš kurių 36,2 tūkst. iš 

Savivaldybės biudžeto. 

A. Mileška pasiteiravo koks šio projekto rezultatas. 

L. Petraitienė priminė, jog šio projekto ataskaita turėjo būti pristatyta komitete, tačiau pristatymas 

taip ir neįvyko.  

V. Krolis pastebėjo, jog šis projektas koreliuojasi su VšĮ „Versli Lietuva“ darbu. V. Krolis 

pasiteiravo ar yra suniveliuota ir apsitarta su VšĮ „Versli Lietuva“, kad vykdomi darbai nebūtų 

dubliuojami?  

Ž. Dargūnova pasiūlė paprašyti pateikti tarybos nariams ataskaitą kas buvo įvykdyta projekto metu.   

A. Mileška papildė, jog keista būtų pratęsti projektą, kol nėra atsiskaityta už 2011 metus.  

D. Pleskovienė pristatė kitą priemonę – dėl verslo aplinkos tyrimo atlikimo ir paminėjo, jog dalis 

priemonės bus įgyvendinta per projektą vykdomą Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų su 

Kaliningrado miestu.  

A. Mileška pasiteiravo, ar galima užtikrinti jog šis tyrimas vistik būtų įtrauktas į programą, o iš 

kokių pinigų jis bus atliktas jau nesvarbu. Jei projektas bus laimėtas- bus atliekamas iš projekto 

pinigų, o jei nelaimėtas, tegu būna atliekamas iš Savivaldybės pinigų. 

D. Pleskoviene atsakė, jog šito derėtų teirautis Savivaldybės Strateginio skyriaus, tačiau jos 

nuomone tai nėra įmanoma.   

D. Pleskoviene taip pat nurodė, jog kadangi viešinimas yra privalomas kiekviename projekte, į 

tinklapį bus talpinami straipsniai susiję su projekto veiklomis, o tuo pačiu bus nušviečiama 

Klaipėdos miesto verslo struktūrų veikla, tad ši viešinimo priemonė dalinai koreliuojasi su 

verslininko įvaizdžio gerinimo priemone.  

A. Mileška pabrėžė, jog nurodytos priemonės yra tikslingos, mat pagal Lietuvoje atliktus tyrimus 

verslumas šalyje stringa dėl prasto verslo įvaizdžio. Tokia pat padėtis yra ir Klaipėdoje.  

D. Pleskovienė paminėjo, jog Klaipėdos miesto savivaldybė kaip tik dabar atnaujina savo 

internetinį tinklapį, jame bus atskira skiltis skirta verslui ir verslininkas, ir jame asocijuotos 

struktūros nemokamai galės talpinti visą jiems aktualią informaciją.  

I. Rozova pasiteiravo kada naujasis tinklapis atsiras. 

D. Pleskoviene atsakė, jog jis turėtų būti paleistas jau vasario mėn.  

Z. Petruškevičiūtė paminėjo dabartiniame internetiniame puslapyje esančias klaidas.  

Jai buvo atsakyta, jog kiekvienas skyrius bus atsakingas už tikslios su jo veikla susijusios 

informacijos pateikimą tinklalapyje, tad klaidų bus stengiamasi išvengti.  

D. Pleskovienė dar paminėjo, jog visa  investicinė dalis esanti prie SVV programos, investicinių 

paketų sukūrimas, tyrimas, verslo kontaktų mugė ir kt. bus dengiama projektu „Invest to grow“.  

A. Mileška pareiškė, jog investicijų pritraukimas neturi nieko bendra su smulkiuoju ir vidutiniu 

verslu.  

D. Pleskoviene jam paprieštaravo, mat jos nuomone tai susiję. 

A. Mileška pasiteiravo kas pasikeis smulkiajam ir vidutiniam verslui jei bus pritrauktos investicijos. 
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D. Pleskoviene pateikė pavyzdį, jog atsidarius suskystintų dujų terminalui, bus pritrauktos smulkios 

aptarnaujančios įmonės, jos  nuomone kiekviena didelė investicija mieste apjungia smulkų 

aptarnaujantį verslą.  

A Mileška pareiškė, jog didelės įmonės paprastai turi savo mažas įmones atliekančias joms visus 

reikalingus papildomus darbus.  

A. Barbšys pastebėjo, jog dabar esančiame tinklalapyje prie smulkaus ir vidutinio verslo yra 

pridėtos tokios vykdomos programos kaip sankryžų rekonstrukcijos. Sumos nurodytos didelės, tarsi 

smulkiam ir vidutiniam verslui skiriamos nemažos sumos, tačiau derėtų atkreipti dėmesį kas iš tiesų 

vykdo minėtas sankryžų rekonstrukcijas.  

A. Mileška atkreipė dėmesį į priemonių aprašymą, jame kaip priemonių įgyvendinimo rezultatas 

minimas verslumo augimas, kuris nurodomas kaip įgyvendintas ryšium su gyventojų skaičiaus 

mažėjimu, tačiau per pastaruosius 10 metų Klaipėda neteko 10 tūkst. gyventojų, tad verslumo lygio 

rodiklis automatiškai pakilo, mat skaičiuojamas įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų. A. Mileška 

taip pat pasiteiravo kuri iš išvardytų priemonių 30% padidins išduodamų verslo liudijimų skaičių 

mieste. 

D. Pleskovienė pasiteiravo kokius vertinimo kriterijus tikslo įgyvendinimui siūlytų SVV Taryba.  

A. Mileška atsakė, jog tam ir buvo į priemones įtrauktas tyrimas. A. Mileškos nuomone, 

savivaldybės Strateginės plėtros skyriui atliekant kasmetinį monitoringą tuo pačiu būtų galima 

atlikti tyrimui reikalingas apklausas.  

A. Mileška pasiūlė, jog komitetams būtų pasiūlyta ne tik Savivaldybės parengta programa bet ir 

pristatyti SVV Tarybos pasiūlymai, o priemonėms atsidūrus kitose eilutės, būtų aiškiai parašyta iš 

kurio projekto jos vėliau bus finansuojamos. Taip pat prie kiekvienos priemonės įvardyti jos 

efektyvumą. A. Mileška taip pat paminėjo jo parengtą raštą miesto Tarybos nariams „Dėl 2012 metų 

smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo priemonių plano ir Klaipėdos miesto strateginio plano 2013-

2020 m. kūrimo priežiūros“. A. Mileška pareiškė norintis papildyti šį raštą dar vienu punktu, jog 

kitais metais prieš pateikiant priemones komitetams, jos iš pradžių būtų aptartos su SVV Taryba.  

 

 NUTARTA Klaipėdos SVV Tarybos nariai sutinka papildyti A. Mileškos parengtą raštą 

„Dėl 2012 metų smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo priemonių plano ir Klaipėdos miesto 

strateginio plano 2013-2020 m. kūrimo priežiūros“ ir išsiųsti jį Klaipėdos miesto Tarybos nariams. 

 

 2. SVARSTYTA. A. Sutniko pristatymas „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas - 

bendradarbiavimo galimybės tarp mokslo, verslo ir valdžios". 

 

A. Sutnikas teigia žinantis sudėtingą finansinę miesto situaciją ir siūlo galimybę pritraukti verslo 

paramai didesnes sumas keičiant biudžeto formavimo struktūrą. A. Sutnikas siūlo keisti 

finansavimo struktūrą taip, jog būtų skirta  lėšų projektų kofinansavimo asignavimams. Klaipėdoje 

yra nemažai įstaigų ir institucijų dirbančių su ES projektais. Pagrindinė šių institucijų problema, jog 

ES skiriamas finansavimas yra iki 85 proc., 15 proc. institucijos privalo rasti ir pridėti pačios. A. 

Sutnikas siūlo numatant paramos priemones, šį finansavimą paskirti konkurso tvarka atrinktiems 

projektams, kuriuos kofinasuojant būtų galima gauti naudą miestui.  

A . Razbadauskas sutinka, jog šį siūlymą derėtų apsvarstyti ir įtraukti į būsimą miesto strategijos 

planą 2013-2020 m. 

A. Mileška pasiteiravo kokių žingsnių turėtų imtis SVV Taryba šiam tikslui pasiekti. 

I. Rozova atsakė, jog turėtų būti pateiktas kreipimasis ir pasiūlymas miesto Tarybos nariams. 

A.Mileška baigia posėdį ir dėl sekančio posėdžio įsipareigoja informuoti SVV Tarybos narius 

elektroniniu paštu. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                     Aras Mileška 

 

Posėdžio sekretorė       Andromeda Uteraitė-Grauslienė 


