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2010 METŲ REZOLIUCIJA (1)


Siekti, kad Klaipėdos miesto strateginiame 2011 – 2013 metų
plane numatytas verslo skatinimas būtų ne tik deklaratyvus
prioritetas, bet ir realus veiksmų planas, parengti ir patvirtinti
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo veiksmų bei
priemonių planą ir šio plano įgyvendinimui skirtą biudžetą.

2010 METŲ REZOLIUCIJA (2)


Siekti, kad būtų skirta Smulkaus ir vidutinio verslo
skatinimui Klaipėdos mieste deramas finansavimas, kuris
sudarytų ne mažiau 2% planuojamo miesto metinio
biudžeto. Miesto biudžetas ~350.000.000 Lt



Verslo bendruomenė kartu su ekspertais pasiūlė
priemonių planą 2012 m. už ~500.000 Lt smulkiajam verslui
skatinti, verslo aplinkai tirti ir strategijai ruošti. Tai sudaro
vos ~0,14% savivaldybės biudžeto.
Savivaldybės administracija įtraukė pasiūlytas priemones,
o vėliau jas išbraukė, palikdama 20.000 Lt, tai yra 0.0057%
miesto biudžeto.



2010 METŲ REZOLIUCIJA (3)


Paskatinti, kad būtų įkurtas Klaipėdos miesto
savivaldybėje SVV skyrius, kurį sudarytų ne mažiau kaip 3-jų
profesionalių darbuotojų komanda. Šio skyriaus tikslas būtų
kurti ir rūpintis strateginio SVV skatinimo plano įgyvendinimu.
(Šiuo metu savivaldybėje panaikintas verslo poskyris, ir
vienintelis priskirtas dirbti su verslu darbuotojas rūpinasi tik
darbo biržos rėmimo programomis; Jau keleri metai Klaipėdos
mieste neatliekami verslo aplinkos tyrimai).



Nuo 2010 metų savivaldybės administracijoje situacija
nepasikeitė.

2010 METŲ REZOLIUCIJA (4)


Skatinti verslo, mokslo ir valdžios atstovų dialogą, kuriant
palankią verslui aplinką, formuojant teigiamą verslo įvaizdį,
rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus, sudarant sąlygas
verslo atstovams dalyvauti Klaipėdos ekonominės plėtros
agentūros ir kitų verslo aplinkos gerinimą koordinuojančių
institucijų valdyme. Šiam tikslui sudaryti Klaipėdos miesto
savivaldybėje SVV plėtros tarybą. Tarybos tikslas - aktyviai
dalyvauti kuriant SVV strateginį rėmimo planą Klaipėdos
mieste ir kontroliuoti jo įgyvendinimą. Taryba galėtų operatyviai
reaguoti į ekonominius rinkos pasikeitimus ir formuoti
strateginio plano korekcijas.

 Šiuo metu jau yra įkurta SVV taryba prie

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos.

SVV TARYBA








Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba (SVVT) prie
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos yra visuomeninė
patariamoji institucija, skatinanti smulkiojo ir vidutinio verslo
atstovų ir Klaipėdos miesto viešojo administravimo institucijų
bendradarbiavimą.
SVVT savo veiklą grindžia savitarpio supratimo,
geranoriškumo, protingumo, teisingumo principais ir kitais
bendraisiais teisės principais.
SVVT sprendimai Savivaldybės tarybai ir už smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtrą atsakingoms viešojo administravimo
institucijoms yra patariamojo, rekomenduojamojo pobūdžio.
Pagrindinis SVVT tikslas – siekti sukurti ir nuolat gerinti
smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai palankią aplinką ir
sąlygas Klaipėdos mieste, išlaikant verslo plėtrą
prioritetine miesto plėtros sritimi.

SVV TARYBOS UŽDAVINAI
 Siekti sukurti palankią teisinę, ekonominę bei

rinkodarinę aplinką ir mažinti biurokratinius
SVV plėtros barjerus Klaipėdos mieste;

 Padėti sukurti efektyvų bendradarbiavimą ir

komunikavimą tarp verslo visuomenės ir
Savivaldybės tarybos bei kitų viešojo
administravimo institucijų.

SVV TARYBOS FUNKCIJOS
 Tiria ir analizuoja smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos situaciją









mieste ir svarsto kylančių problemų sprendimo būdus bei teikia
rekomendacijas ir siūlymus šioms problemoms spręsti;
Teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl verslo aplinkos
gerinimo, galiojančių bei rengiamų teisės aktų projektų, susijusių
su smulkiojo ir vidutinio verslo veiklos sąlygų tobulinimu;
Teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl palankesnių sąlygų
kūrimo naujai įsisteigusioms įmonėms ar jų klasteriams;
Padeda formuoti verslininkų ugdymo ir informavimo Klaipėdos
mieste koncepciją, analizuoja koncepcijoje numatytų priemonių
įgyvendinimą ir plėtrą;
Stebi ir analizuoja, kaip įgyvendinami su smulkiojo ir vidutinio
verslo aplinka susiję teisės aktai;
Siekia, kad verslo visuomenės pasiūlymai dėl verslo
aplinkos gerinimo operatyviai pasiektų institucijas pagal
kompetenciją.

SVV tarybos nariai (1)
POLITIKAI
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SVV tarybos nariai (2)
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Donatas Botyrius, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų
asociacija;
Aurelija Petkūnienė, Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga;
Airidas Tamavičius, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija;
Zita Petruškevičiūtė, Klaipėdos apskrities gidų gildija;
Saulius Savickis, asociacijos „Mano miestas - Klaipėda"
Viktoras Krolis, Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų rūmų
generalinis direktorius;
Aras Mileška, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos
viceprezidentas.
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2011m.
 Metų pradžioje stabilizavosi verslo padėtis, tačiau šiuo







metu jau jaučiamas kritimas. Statistikos departamento
duomenis, ekonominis sunkmetis labiausiai kirto
mažiausiems verslams.
40% mažiau kruizinių laivų bei turistų (37 kruiziniai laivai,
anksčiau - iki 65).
Migracijos tempai nemažėja, šiais metais išvykimą iš
šalies deklaravo daugiau nei 48.000 gyventojų, darbo
rinkoje jaučiamas specialistų stygius (per 10 metų
Klaipėda neteko daugiau nei 30.000 gyventojų).
Vyrauja maži atlyginimai – maža gyventojų perkamoji
galia, mažiau surenkama mokesčių į miesto biudžetą.
Snoro banko bankrotas.

2012 m.







Planuojamas eksporto kritimas ES
Galimas PVM augimas
Migracijos tempų nemažėjimas toliau didins
specialistų stygių ir mažins mokesčių
mokėtojų skaičių
Savivaldybės biudžeto mažėjimas greičiausiai
skatins didinti mokesčius verslui
Klaipėdos miesto ekonomikos skatinimo
nebuvimas dar labiau blogins ekonominę
padėtį mieste

Pasiūlymai Klaipėdos SVVT
2012 m. darbo planui (1)
 SVV strateginis plėtros planas 2012-2016 metams

 Mokesčių politika 2012 metams SV verslui Klaipėdos






regione
Klaipėdos miesto ir Lietuvos pajūrio regiono turizmo
plėtros planas 2012-2016 metams
SV verslo inkubatorius Klaipėdoje ir jo modelis
SV verslo pagrindu visuomeninio transporto
paslaugų plėtra Klaipėdos regione 2012-2016
metams
SV verslo paslaugų (prekybos) sektoriaus plėtra
Klaipėdos mieste 2012-2016 metais

Pasiūlymai Klaipėdos SVVT
2012 m. darbo planui (2)
 SV verslo perdirbamosios pramonės sektoriaus







plėtra Klaipėdos mieste 2012-2016 metais
SV verslo pristatymas parodose 2012-2016 metais,
SVV Klaipėdos miesto ir regiono bendruomenės
informacinė sklaida
Žmogiškųjų išteklių SV verslui plėtros programa
2012-2016 metams
SV verslo energetinio sektoriaus plėtra Klaipėdos
regione 2013-2016 metais
Klaipėdos miesto SV verslo vidaus ir eksporto rinkų
plėtra 2013-2016 metais
SV verslo skatinimo priemonės Klaipėdos mieste
2013-2016 metais.

