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KLAIPöDOS MIESTO SAVIVALDYBöS TARYBA  
 

SPRENDIMAS 
DöL KLAIPöDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPöDOS 

MIESTO SAVIVALDYBöS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO  
 

2011 m. lapkričio    d. Nr. 
Klaip÷da 

 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 
2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504) 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 
Klaip÷dos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 
nuostatų, patvirtintų Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-
314, 4 dalies 16 punktu ir atsižvelgdama į Klaip÷dos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie 
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. pos÷džio protokolo Nr. ADM-555 
nutarimą, Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Klaip÷dos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s tarybos pirmininku Arą Milešką, Klaip÷dos apskrities darbdavių asociacijos 
viceprezidentą.  

2. Skelbti apie šį sprendimą vietin÷je spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s interneto tinklalapyje. 
 
 
Savivaldyb÷s meras 
 
 
Teik÷jas – Savivaldyb÷s meras Vytautas Grubliauskas 
 
 
SUDERINTA 
 
 
Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus pavaduotoja  Alina Velykien÷ 
 
Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius Ričardas Zulcas 
 
Teis÷s ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Ignas Kerbelis 
 
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialist÷ Sandra Leščiauskait÷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Pleskovien÷, tel. 41 00 53 
2011-11-23 



AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. Sprendimo projekto esm÷, tikslai ir uždaviniai. 
Sprendimo projektu teikiamas tvirtinti Klaip÷dos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybą prie 

Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos (toliau – SVVT) pirmininkas. 
 
2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas. 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Klaip÷dos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie 
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos nuostatų, patvirtintų Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 
2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-314, 4 dalies 16 punktu ir atsižvelgiant į Klaip÷dos 
smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2011 m. lapkričio 
23 d. pos÷džio protokolo Nr. ADM-555 nutarimą, Klaip÷dos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos 
prie Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos pirmininku siūlyti tvirtinti Arą Milešką, Klaip÷dos 
apskrities darbdavių asociacijos viceprezidentą. 

 
3. Kokių rezultatų laukiama. 

SVVT pirmininkas: organizuoja SVVT darbą, atsako už jos veiklą, kontroliuoja SVVT 
funkcijų atlikimą, šaukia SVVT pos÷džius, nustato jų vietą, laiką, darbotvarkes, pirmininkauja 
pos÷džiams, pasirašo SVVT pos÷džių protokolus, kitus būtinus dokumentus, susijusius su SVVT 
veikla, prireikus duoda pavedimus SVVT nariams, atstovauja SVVT viešojo administravimo 
institucijose, įstaigose visais su jos veikla susijusiais klausimais. Patvirtinus pirmininką Klaip÷dos 
miesto savivaldyb÷s taryboje SVVT prad÷tų vykdyti savo veiklą. 

 
4. Sprendimo projekto metu gauti specialistų vertinimai. 
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. pos÷džio protokolas Nr. ADM-

555. 
 
5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 
Pirmininkui išlaikyti išlaidų iš savivaldyb÷s biudžeto nereik÷s.  
 
6. L÷šų poreikis sprendimo įgyvendinimui. 
Sprendimui įgyvendinti išlaidų iš savivaldyb÷s biudžeto nereik÷s. 
 
7. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo pri÷mimo pasekm÷s. 
Neigiamų sprendimo pri÷mimo pasekmių nenumatoma. 
Teigiamos pasekm÷s: gerinama priimamų sprendimų kokyb÷, efektyvesnis valdymas ir 

kontrol÷ verslo pl÷tojimo srityje. 
 
PRIDEDAMA:  

1. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. pos÷džio protokolo Nr. 
ADM-555, 5 lapai 

2. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-314 
patvirtinti Klaip÷dos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
tarybos nuostatai, 4 lapai. 
 
 
Tarptautinių ryšių, verslo pl÷tros 
ir turizmo skyriaus ved÷ja       Dalia Pleskoviene 
 
 
 



PATVIRTINTA 
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s  
tarybos 2011 m. spalio 27 d.  
sprendimu Nr. T2-314 

 

 

KLAIPöDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPöDOS 
MIESTO SAVIVALDYBöS TARYBOS NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Klaip÷dos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 

tarybos (toliau vadinama SVVT) nuostatai (toliau vadinama šie Nuostatai) reglamentuoja SVVT 
tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą. 

2. SVVT yra visuomenin÷ patariamoji institucija, skatinanti smulkiojo ir vidutinio verslo 
atstovų ir Klaip÷dos miesto viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą, siekiant šiuose 
Nuostatuose numatytų tikslų. SVVT sudaroma iš asocijuotų Klaip÷dos miesto smulkiojo ir 
vidutinio verslo organizacijų, kurių nariai yra verslo subjektai, ir Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
tarybos (toliau vadinama Savivaldyb÷s taryba) atstovų.  

3. SVVT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais 
teis÷s aktais ir šiais Nuostatais. 

4. SVVT savo veiklą grindžia savitarpio supratimo, geranoriškumo, protingumo, teisingumo 
principais ir kitais bendraisiais teis÷s principais. 

5. SVVT sprendimai Savivaldyb÷s tarybai ir už smulkiojo ir vidutinio verslo pl÷trą 
atsakingoms viešojo administravimo institucijoms yra patariamojo, rekomenduojamojo pobūdžio. 

 
II. SVVT TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 
6. Pagrindinis SVVT tikslas – siekti sukurti ir nuolat gerinti smulkiojo ir vidutinio verslo 

pl÷trai palankią aplinką ir sąlygas Klaip÷dos mieste, išlaikant verslo pl÷trą prioritetine miesto 
pl÷tros sritimi. 

7. SVVT uždaviniai: 
7.1. siekti sukurti palankią teisinę, ekonominę bei rinkodarinę aplinką ir mažinti 

biurokratinius SVV pl÷tros barjerus Klaip÷dos mieste; 
7.2. pad÷ti sukurti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp verslo visuomen÷s ir 

Savivaldyb÷s tarybos bei kitų viešojo administravimo institucijų. 
8. SVVT funkcijos: 
8.1. tiria ir analizuoja smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos situaciją mieste ir svarsto 

kylančių problemų sprendimo būdus bei teikia rekomendacijas ir siūlymus šioms problemoms 
spręsti; 

8.2. teikia Savivaldyb÷s tarybai siūlymus d÷l verslo aplinkos gerinimo, galiojančių bei 
rengiamų teis÷s aktų projektų, susijusių su smulkiojo ir vidutinio verslo veiklos sąlygų tobulinimu; 

8.3. teikia Savivaldyb÷s tarybai siūlymus d÷l palankesnių sąlygų kūrimo naujai 
įsisteigusioms įmon÷ms ar jų klasteriams; 

8.4. padeda formuoti verslininkų ugdymo ir informavimo Klaip÷dos mieste koncepciją, 
analizuoja koncepcijoje numatytų priemonių įgyvendinimą ir pl÷trą; 

8.5. stebi ir analizuoja, kaip įgyvendinami su smulkiojo ir vidutinio verslo aplinka susiję 
teis÷s aktai; 

8.6 siekia, kad verslo visuomen÷s pasiūlymai d÷l verslo aplinkos gerinimo operatyviai 
pasiektų institucijas pagal kompetenciją; 



8.7. vykdo kitą Lietuvos Respublikos teis÷s aktams ir šiems Nuostatams neprieštaraujančią 
bei šiuose Nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius atitinkančią veiklą; 

 
III. SVVT TEISöS 

 
9. SVVT, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę: 
9.1. gauti iš valstyb÷s ir savivaldybių institucijų informaciją, kurios reikia SVVT funkcijoms 

atlikti; 
9.2. kviestis į pos÷džius valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, vartotojų teisių 

apsaugą užtikrinančių institucijų, kolektyvinio atstovavimo subjektų, atstovaujančių darbuotojų 
teis÷ms ir interesams, atstovus, nepriklausomus ekspertus, patar÷jus, mokslo bei kitus 
suinteresuotus visuomen÷s atstovus; 

9.3. skleisti visuomenei informaciją apie savo veiklą, organizuoti diskusijas smulkiojo ir 
vidutinio verslo veiklos sąlygų gerinimo ir pl÷tros klausimais. 

 
IV. SVVT VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 
10. SVVT sudaroma iš smulkiojo ir vidutinio verslo asociacijų ir Savivaldyb÷s tarybos 

deleguotų narių, kurių atstovų skaičius yra ne didesnis kaip po 8 iš kiekvienos šalies. 
11. SVVT sudaroma Savivaldyb÷s tarybos sprendimu. Smulkiojo ir vidutinio verslo 

asociacijų atstovai deleguojami verslo asociacijų vadovų rašytiniu siūlymu, kurie pateikiami 
Savivaldyb÷s merui. 

12. Iš kiekvienos smulkiojo ir vidutinio verslo asociacijos į SVVT įtraukiama po vieną 
atstovą, kuris turi vieną balsą. Tarybos nariu negali būti įmon÷, kuri pagal Smulkiojo ir vidutinio 
verslo pl÷tros įstatymą nepriskiriama labai mažai, mažai ar vidutinei įmonei, atstovas, išskyrus tuos 
atvejus, kai jis asociacijoje eina renkamas pareigas.  

13. SVVT taryba sudaroma Savivaldyb÷s tarybos kadencijos laikotarpiui. 
14. Jeigu SVVT narys negali dalyvauti pos÷dyje, jį delegavusi asociacija turi teisę raštu 

įgalioti kitą šios asociacijos atstovą dalyvauti pos÷dyje ir perduoti SVVT nario raštu išd÷stytą 
nuomonę kiekvienu pos÷dyje svarstomu klausimu. Tačiau toks atstovas balsavimo teis÷s neturi.  

15. Jeigu SVVT narys atsistatydina ar d÷l kitų priežasčių nebegali būti SVVT nariu, jį 
delegavusi verslo asociacija turi teisę deleguoti kitą asmenį likusiam SVVT kadencijos laikotarpiui. 
Sprendimą d÷l SVVT sud÷ties pakeitimo priima Savivaldyb÷s taryba. 

16. SVVT iš savo narių rekomenduoja merui SVVT pirmininką, kuris mero teikimu 
tvirtinamas Savivaldyb÷s taryboje visai SVVT kadencijai. SVVT pirmininko pavaduotoją metams 
paprastąja pos÷dyje dalyvaujančių balsų dauguma išrenka SVVT iš savo narių. Savivaldyb÷s 
administracijos direktorius skiria SVVT sekretorių. 

17. SVVT pirmininkas: 
17.1. organizuoja SVVT darbą, atsako už jos veiklą; 
17.2. kontroliuoja SVVT funkcijų atlikimą; 
18.3. šaukia SVVT pos÷džius, nustato jų vietą, laiką, darbotvarkes, pirmininkauja 

pos÷džiams; 
18.4. pasirašo SVVT pos÷džių protokolus, kitus būtinus dokumentus, susijusius su SVVT 

veikla; 
18.5. prireikus duoda pavedimus SVVT nariams; 
18.6. atstovauja SVVT viešojo administravimo institucijose, įstaigose visais su jos veikla 

susijusiais klausimais. 
19. SVVT pirmininko nesant, jo funkcijas atlieka SVVT pirmininko pavaduotojas. 
20. SVVT sekretorius: 
20.1. rengia SVVT pos÷džių darbotvark÷s projektus ir teikia jas tvirtinti SVVT pirmininkui; 
20.2. praneša SVVT nariams SVVT pos÷džių vietą ir laiką, įteikia (asmeniškai ar išsiunčia 

elektroniniu paštu) pos÷džių medžiagą ir patvirtintas darbotvarkes; 



20.3. protokoluoja SVVT pos÷džius; 
20.4. vykdo kitus su SVVT veikla susijusius pirmininko pavedimus. 
21. Pagrindin÷ SVVT veiklos forma – atviri pos÷džiai. Jie rengiami prireikus, bet ne rečiau 

kaip kartą per m÷nesį. Pirmąjį pos÷dį sušaukia Savivaldyb÷s meras ne v÷liau kaip per 2 m÷nesius 
nuo SVVT sudarymo dienos.  

22. SVVT pos÷džio darbotvark÷ ir siūlomų nagrin÷ti klausimų medžiaga nariams pateikiama 
ne v÷liau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki pos÷džio. 

23. SVVT gali keisti pos÷džio darbotvarkę, jeigu už darbotvark÷s pakeitimą balsuoja ne 
mažiau kaip 2/3 pos÷dyje dalyvaujančių SVVT narių. 

24. SVVT pos÷džiai teis÷ti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pus÷ SVVT narių. 
25. SVVT sprendimus priima atviru balsavimu, paprastąja pos÷dyje dalyvaujančių SVVT 

narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas SVVT pos÷džio pirmininko balsas, 
jo nesant – SVVT pirmininko pavaduotojo balsas. Prie sprendimo gali būti pridedamos raštu 
išd÷stytos atskirosios SVVT narių nuomon÷s. 

26. SVVT sprendimai įforminami protokolu. Protokolas turi būti parengtas ne v÷liau kaip 
per 5 darbo dienas po pos÷džio. Protokolą pasirašo pos÷džio pirmininkas ir pos÷džio sekretorius. 

27. Pasirašyto SVVT protokolo kopijos ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo 
pasirašymo dienos siunčiamos (pateikiamos) SVVT nariams, o esant reikalui – Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s merui, Savivaldyb÷s tarybos sekretoriatui ir (ar) kitiems subjektams. 

28. Už SVVT veiklos dokumentų (pos÷džių protokolų, susirašin÷jimo ir kitos medžiagos) 
saugojimą atsako SVVT sekretorius. 

29. SVVT pos÷džiams patalpas suteikia, techniškai ir ūkiškai aptarnauja Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s administracija. 

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
30. SVVT nariai už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
31. Šie Nuostatai gali būti keičiami, papildomi ar panaikinami Savivaldyb÷s tarybos 

sprendimu. 
 

 


