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Dalyvauja SVV tarybos nariai:  

Aras Mileška, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos viceprezidentas; 

Artūras Šulcas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

Viktoras Krolis Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius; 

Airidas Tamavičius, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos narys. 

Saulius Savickis, Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ 

Zita Petruškevičiūtė, Klaipėdos apskrities gidų gildija; 

Arūnas Barbšyas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

Artūras Razbadauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys. 

 

Kiti dalyviai: A. Sutknikas, Klaipėdos mokslo technologijų parko atstovas, Marius Krasauskas, 

Verslo inkubatoriaus atstovas, J. Malinauskas, „HUB Klaipėda“, A. Urbis, Vakarų Lietuvos 

medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacija, M. Vitkus, Klaipėdos m. Savivaldybės 

administracijos jaunimo reikalų koordinatorius, Nijolė Hansen.  

 

Darbotvarkė:  

1. Verslo inkubatorių modeliai Klaipėdos mieste 

    a. verslo inkubatorių įtaka: verslumui, užimtumui ir emigracijai Klaipėdos mieste. 

    b. kokie turėtų būti verslo inkubatoriai Klaipėdos mieste. 

2. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas 

 

    1. SVARSTYTA.  Verslo inkubatorių modeliai Klaipėdos mieste 

 

Pirmininkas Aras Mileška pristato posėdžio darbotvarkę ir Darbo grupės susitikimo metu 

apsvarstytus klausimus, taip pat pristato posėdžio svečius – privačiomis verslo iniciatyvomis įkurtų 

verslo inkubatorių atstovus: „HUB Klaipėda“ atstovą Justą Malinauską, „Verslauk“ inkubatoriaus 

atstovą Marių Krasauską, bei Klaipėdos mokslo technologijų parko atstovą A. Sutniką. Taip pat A. 

Mileška pamini buvusiose „Vydūno“ mokyklos patalpose planuojamą kurti menininkų verslo 

inkubatorių. Svečių paprašyta pristatyti savo verslo inkubatorius, atsiradimo priežastis bei jų 

modelius.  

V. Krolis prieš svečiams pristatant verslo inkubatorius, paprašo visiems paaiškinti verslo 

inkubatoriaus sąvoką, jog visi dalyvaujantys vienodai ją suprastų.  

A. Mileška pristato verslo inkubatoriaus sąvoką – tai tam tikros specialiai sudarytos sąlygos verslo 

pradžiai. Dažniausiai naujai besikuriantis verslas globojamas nuo pirmųjų iki trečiųjų savo 

gyvavimo metų, kol įsitvirtina. Kiekvienoje valstybėje sąlygos verslui verslo inkubatoriuose 

skiriasi. Remiantis Lietuvos verslo inkubatorių pavyzdžiais (Vilniuje, Telšiuose) matyti, jog mūsų 

šalyje įmonės verslo inkubatoriuose dažniausiai moka minimalius mokesčius už patalpas. 

Klaipėdoje gamybinių verslo inkubatorių nėra, yra tik privačių iniciatyvų įkurti verslo inkubatoriai.  

A. Mileška paprašo „HUB Klaipėda“ atstovo J. Malinausko pristatyti savo verslo inkubatoriaus 

modelį.  

J. Malinauskas pristato savo verslo inkubatorių, kuris yra vakarietiško stiliaus, skirtas verslininkų 

bendradarbiavimo skatinimui, verslininkai gali bendrauti, dalintis informacija ir patirtimi, šio tipo 
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inkubatoriuje nėra priverstinių mokymų ar seminarų, asmuo skatinamas pats siekti jam reikalingų 

žinių. J. Malinausko nuomone žmonės Klaipėdoje nėra tokia verslūs kaip Vilniaus gyventojai, tad 

šiuo metu jie bando adaptuotis į Klaipėdos miesto specifiką ir poreikius.  

A. Mileška pasiteiravo kaip kilo mintis įkurti tokio tipo verslo inkubatorių. 

J. Malinauskas atsakė, kad jam pačiam būnant pradedančiu verslininku prireikė tokio tipo 

paslaugos ir jos Klaipėdoje nebuvo, tad su kolega nusprendė įkurti tokią įstaigą patys.  

A. Šulcas pasiteiravo apie veiklos parametrus – kiek dirbančių, kaip organizuojamas darbas.  

J. Malinauskas atsakė, jog jie turintys 200m² patalpas prekybos centre „Saturnas“, šis prekybos 

centras suteikia nuolaidą patalpų nuomai, visi dirba bendroje erdvėje, nėra kabinetų, nėra 

direktoriaus ar vadovo, visi laisvai bendrauja.  

V. Krolis pasiteiravo kokio veiklos vykdomos. 

J. Malinauskas informavo, jog pagrindinė veiklos sritis- informacinės technologijos ir kas su jomis 

susiję, tačiau yra keletas asmenų užsiimančių ir kitokio tipo verslais, kuriuos tenkina bendros 

patalpos, suteikiamas darbo stalas, nemokamas internetas. Šis verslo inkubatorius atsidarė 2012 m. 

sausio pradžioje, tad dirba dar neilgai. 

A. Tamavičius pasiteiravo kiek narių šiuo metu yra verslo inkubatoriuje. 

J. Malinauskas atsakė, jog šiuo metu yra keletas dar nepriimtų narių, o jau patvirtintų narių yra 8.  

A. Mileška taip pat primena, jog Justas Malinauskas buvo vienas iš verslo turnyro „Užaugink verslo 

idėją“ dalyvių, laimėjęs 1-ąją vietą.  

J. Malinauskas nurodo, jog jų įkurtas verslo inkubatorius yra tarsi klubas, padedantis žmonėms 

žengti žingsnius link verslumo.  

A. Mileška suteikia žodį Klaipėdos „Verslauk“ inkubatoriaus atstovui Mariui Krasauskui.  

M. Krasauskas pristatė savo verslo inkubatoriaus modelį ir nurodė, jog jo tipas yra kitoks nei prieš 

tai pristatytasis, mat jie neteikia pradedantiems verslininkams jokių patalpų, o yra orientuoti į 

mentorių paiešką bei padeda žmonėms išnaudoti teikiamus resursus.  

A. Mileška pasiteiravo kaip įsikūrė šis inkubatorius. 

M. Krasauskas nurodė, jog atsirado poreikis ir žmonių žinančių kas ir kaip gali padėti, taip 

inkubatorius buvo įkurtas. Iš pradžių buvo įkurtas VšĮ, gautos nemokamos patalpos, mokami tik 

komunaliniai mokesčiai. Nemokamos patalpos vieneriems metams buvo konkurso „Verslauk“ 

prizas, tačiau konkurso laimėtojui jų nereikėjo, tad jis sutiko patalpas perleisti šiam tikslui.  

A. Mileška paprašo A. Sutniko pristatyti Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau - KMTP) 

verslo inkubatorių. 

A. Sutnikas nurodo, jog KMTP neteikia pradedantiems verslininkams nemokamų patalpų, jie 

orientuoti į verslus kuriems infrastruktūra nėra svarbi, tačiau jiems svarbus priėjimas prie 

laboratorijų, mokslininkų, konsultacijų ir kt. KU Baltijos slėnio programoje numatyta įkurti 

prototipo gamybos bazę, arba kitaip tariant technologinį inkubatorių orientuotas į tuos verslininkus 

kuriems reikalingi gamybiniai plotai. Planuojama jog šiose patalpose taip pat gamybai reikalingos 

priemonės- staklės, vakuumo kameros ir kt. A. Sutnikas paminėjo, jo KMTP yra pasirengę 

bendradarbiauti su naujai įsteigtais inkubatoriais ir dalintis savo patirtimi.  

A. Mileška paprašo M. Vitkaus pristatyti idėją buvusias „Vydūno“ mokyklos patalpas paversti 

inkubatoriumi. 

M. Vitkus nurodo, jog mintis kurti panašų inkubatorių buvo jau senai, buvo gaunama prašymų iš 

meno atstovų. Iškėlus „Vydūno“ mokyklą, buvo leista meno atstovams vieneriems metams legaliai 

užimti šias patalpas. VšĮ „Genio misija“ apsiėmė šias patalpas administruoti. M. Vitkaus nuomone 

leidus meno atstovams užimti šias patalpas, jų energija ir veikla būtų nukreipta į senamiestį, būtų 

kuriama pridėtinė vertė. M. Vitkus mano, jog šiose patalpose galėtų įsikurti foto ir video studija, 

laboratorija, stalo teniso klubas, šokio studija, keletas nevyriausybinių organizacijų ir kt. Iš viso 

norinčių buvo daugiau nei 50 – nuo odadirbių iki fotografų. Planuojama patalpas suskirstyti pagal 

veiklos kryptį, jog menininkai vieni kitiems netrukdytų.  

A. Šulcas pasiteiravo ar viskas patalpose įsikūrusiems asmenims bus nemokama. 
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M. Vitkus atsakė, jog už patalpų panaudą mokama nebus, tačiau menininkai mokės už pastato 

administravimą, komunalinius mokesčius, apsaugą ir kt. Dokumentų rengimas kaip tik eina į 

pabaigą ir menininkai netrukus galės įsikelti.  

A. Šulcas nurodė, jog jei nebus apsispręsta dėl pastato likimo, išlieka galimybė sutartį pratęsti dar 

kuriam laikui.  

A. Mileška paminėjo, jog taip pat mieste yra nemažas poreikis ir gamybiniams inkubatoriams, kurie 

padėtų traukti smulkųjį verslą iš šešėlio, tokių inkubatorių atsiradimas padėtų išspręsti gamybinės 

infrastruktūros, informacijos pasidalijimo problemas, smulkiesiems verslininkams susijungus būtų 

lengviau dalyvauti konkursuose. 

A. Urbis pasiteiravo kokia yra miesto politikų nuomonė apie gamybinių inkubatorių atsiradimą? Jis 

nurodė veikusį tokio tipo inkubatorių Dubysos g. kuris dabar nusiaubtas, veikia vos viena kita 

įmonė. A. Urbis pasiteiravo ar Savivaldybė galvojanti kurti infrastruktūrinius inkubatorius mieste. 

A. Šulcas atsakė, jog iš posėdžio metu paminėtų projektų, trys yra remiami Valstybės arba 

Savivaldybės. A. Šulco nuomone galima ieškoti sąsajų ir galimybių kartu dirbti Savivaldybei ir 

verslo atstovams, bet verslo inkubatorių kūrimas yra verslininkų reikalas, Savivaldybė galinti 

prisidėti ir prisidedanti suteikiamomis lengvatomis.  

V. Krolis pritaria. 

M. Krasauskas pasiteiravo kuo Savivaldybė galėtų padėti verslo inkubatoriams ir panašioms 

iniciatyvoms.  

A. Šulcas nurodė, jog Savivaldybė negali remti verslo pinigais, bet gali prisidėti mokestinėmis 

lengvatomis, lengvatomis patalpų nuomai ar žemės nuomos mokesčiui. Kasmet miestas suteikia 

mokesčių lengvatų už 10-15 mln. litų.  

A. Barbšys pastebėjo, jog net mažesni miestai turi verslo inkubatorius, o Klaipėda šioje srityje 

atsilieka. Jo nuomone metai yra per trumpas laikotarpis įsikurti buvusiose „Vydūno“ mokyklos 

patalpose.  

V. Krolis pastebėjo, jog verslo inkubatoriai yra verslo rūšis, tai nėra ir negali būti nemokamas 

dalykas, iniciatyva turi rastis iš pačių verslininkų ir tik tuomet jie gali prašyti Savivaldybės kokių 

nors mokestinių lengvatų. V. Krolio nuomone jei žmonėms trūksta iniciatyvos ir verslumo, 

inkubatorius negyvuos. 

A. Razbadauskas priminė, jog dabar kuriamas strateginis veiklos planas 2014-2020 m. ir dabar 

kaip tik pats laikas nuspręsti kokį miestą norima matyti ir įtraukti verslo inkubatorių idėją.  

A. Sutnikas paminėjo, jog daugelyje verslo inkubatorių apie Baltijo jūrą miestas yra dalininkas. 

Nereikia inkubatorių remti pinigais, bet reikia sudaryti tinkamą terpę tokiai veiklai vystyti. Anot A. 

Sutniko KMTP nėra gavę nė lito paramos iš valstybės. 

A. Šulcas pasiteiravo ar KMTP mokantys žemės mokestį arba nekilnojamo turto mokestį?  

A. Sutnikas atsakė, jog tokių mokesčių jie nemokantys. Tokie mokesčiai jų yra mokami kitaip-

perkant paslaugų už tam tikras sumas iš Klaipėdos universiteto. A. Sutnikas nurodė, jog per 2011 m. 

per atskirus projektus KMTP suteikė verslui paramos už 650 tūkst. litų.  

V. Krolis sutiko, jog iš tiesų KMTP dirba gerai, ir priminė, jog jie gavo jau pilnai įrengtą bazę ir yra 

atleisti nuo mokesčių. 

A. Urbis pasiteiravo ar Klaipėdos m. savivaldybėje toms vietoms kurios numatytos verslui yra 

sudaryti strateginiai planai?  

V. Krolis sutiko, jog šis klausimas taip pat svarbus, bet visgi tai esant atskira tema. 

M. Karasauskas pasakė, jog jų – pradedančių verslininkų akimis žvelgiant – gerb. A. Šulcas ir 

Pramonės, prekybos ir amatų rūmai turi geros patirties ir pasiteiravo ar jie pasidalinti patirtimi 

liečiančia verslo inkubatorių kūrimą, jog nebūtų daromos tos pačios klaidos kaip buvo daryta prieš 

daug metų? 

A. Šulcas ir V. Krolis sutiko pasidalinti patirtimi ir pasiūlė užeiti padiskutuoti.  

V. Krolis priminė, jog SVV Taryba yra patariamasis organas, turintis patarti miesto tarybai verslo 

klausimais.  

A. Šulcas paminėjo, jog būtų gerai sulaukti SVV Tarybos rekomendacijų, tai būtų naudinga.  
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    NUTARTA. A. Mileška lauks pasiūlymų iš SVV Tarybos narių ir apibendrintą informaciją 

pateiks miesto tarybos nariams.  

 

 

2. SVARSTYTA.  Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas 

 

A.Mileška paprašė A. Šulco pristatyti parkavimo senamiestyje klausimą. 

A. Šulcas atsakė, jog nors yra nepasiruošęs visgi gali pristatyti norimą klausimą. A. Šulco nuomone 

jei nejaučiamas poreikis ką nors keisti – galima plikti viską kaip yra, kuomet sąžiningi piliečiai už 

automobilių parkavimą moka, nesąžiningi – stato automobilius tarpuvartėse ir kiemuose. Tarša 

senamiestyje nemažėja, nors norima siekti sveiko miesto statuso. Buvo peržvelgta per 3 m. sukaupta 

patirtis, dokumentai susiję su aptariamu klausimu pateikti viešam svarstymui. Visuomenei pateikti 

du dokumentai – vienas nustatantis parkavimo tvarką – kas, kur, kada gali statyti automobilius, kitas 

reguliuoja kaip išduodami leidimai, kokios yra lengvatos ir pan. A.Šulcas pasiūlė prieš diskutuojant 

visiems susipažinti su minėtais dokumentais. Laiškų ir miesto gyventojų nuomonių sulaukiama 

nemažai. A. šulas paneigė keletą mitų susijusių su svarstomu klausimu – pirmiausia, kalbama ne 

apie visą miestą, o tik apie tam tikras jo teritorijas – valstybinę, neišnuomotą žemę. Diskusija sukasi 

apie tris klausimus – ar apmokestinti savaitgalius, apie laikiną nemokamą arba mažai apmokamą 

parkavimą, kuomet automobilį tereikia pasistatyti valandai ar net trumpiau, kol sutvarkomas vienas 

ar kitas reikalas ir trečias klausimas kylantis miestiečiams - apie automobilių statymą prie pastatų 

Liepų 11 ir Danės g. 17 pastatų. A.Šulcas taip pat nurodė, jog kad ir kaip būtų keista, klausimas dėl 

senamiesčio kiemų apmokestinimo sutinkamas gana palankiai. 

N. Hansen nurodė, jog apklausė keleto kiemų gyventojus dėl automobilių apmokestinimo 

kiemuose. N. Hansen nurodė turinti keletą kiemų senamiestyje ir problemą išsprendus šlagbaumų 

pagalba, tad mano, jog Savivaldybė turėtų pasiūlyti  gyventojams šią problemą spręsti tokiu pat 

būdu palengvinant dokumentų tvarkymo sąlygas.  

A. Tamavičius išsakė savo nuomonę, jog pasigendama informacijos ir viešas svarstymas galėtų būti 

dar viešesnis. Jo nuomone senamiesčio gyventojai ir taip moka didelę kainą už savo butus tad 

papildomai apmokestinti ir kiemus būtų neteisinga.  

A. Šulcas pasiūlė šią sudėtingą situaciją spręsti ramiai, be ginčių, diskutuojant visoms 

suinteresuotoms pusėms.  

N. Hansen pridūrė, jog labai svarbu neišgainioti verslo iš Klaipėdos senamiesčio.  

A. Tamavičius taip pat pritarė, jog į šį klausimą senamiesčio verslininkai reaguoja labai jautriai mat 

senamiestis ir taip nėra itin gyvybingas, tad verslo atstovai nesidžiaugia mintimi jog apmokestinti 

dar ir savaitgaliai. 

A. Šulcas pakartojo, jog jei verslo atstovai nesutiks- senamiestyje automobilių parkavimas 

savaitgaliais apmokestinamas nebus. 

A. Mileška baigia posėdį ir padėkoja dalyvavusiems.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                     Aras Mileška 

 

Posėdžio sekretorė                 Andromeda Uteraitė-Grauslienė 


