
Mažeikių verslininkų asociacijos 
2019.01.01 – 2019.12.31  

V e i k l o s    a t a s k a i t a  

MVA prezidentas Deivydas Vyniautas 



 Koordinuoti asociacijos narių veiklą, sprendžiant visiems nariams 
bendras ir aktualias verslo  problemas. 

 Atstovauti ir ginti savo narių deleguotus interesus, tarp jų ir darbdavystės 
srityje, įvairiose valstybinėse institucijose, įstaigose bei organizacijose. 
 Atstovauti narių interesams tarptautinėse institucijose ir 

organizacijose, valstybės ir savivaldos institucijose. 
 Sudaryti sąlygas glaudesniam narių bendradarbiavimui tarpusavyje 

ir su apskrities bei rajono valdymo struktūromis, kad racionaliau būtų 
panaudojami ir vystomi esami narių potencialai. 
 Dalyvauti rajono ūkio ir infrastruktūros vystymo projektuose ir 

programose. 

 Ruošti pastabas ir pasiūlymus teisės aktų projektams , rajono 
savivaldybės sprendimų projektams, kurie susiję su verslo aplinka ir 
vystymu. 

 Plėsti tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su šalies ir užsienio 
verslininkų organizacijomis. 
 Remti mokslą, švietimą, kultūrą ir sportą. Skirti stipendijas gabiam 

Mažeikių jaunimui, išvykstančiam studijuoti, skatinant baigus mokslus 
grįžti dirbti į Mažeikius. 
 



Prezidentas  

Deivydas Vyniautas 

(Grūstė, UAB) 
Tarybos narys 

Vaidas Vyšniauskas 

(Medicinos bankas) 

 

Tarybos narys 

Aurelijus Virkutis 

(Lobby Baltic) 

 

Tarybos narys 

Julius Gaižauskas 

(Sinergija, UAB) 

  

Tarybos narys  

Darius Matiukas 

(Mažeikių mėsinė) 

Tarybos narys  

Arūnas Jarmoška 

(laikraštis 
Santarvė) 

Tarybos narys 

Petras Paužuolis 

(IF PC insurance) 

Tarybos narė  
Aida Stankevičienė 

(Swed bankas) 

Viceprezidentas 

Darius Seilius 

(Flamera, UAB) 



Tarybos narys Posėdžių 
lankomumas 

Deivydas Vyniautas 9 

Darius Seilius 9 

Petras Paužuolis 7 

Arūnas Jarmoška 8 

Julius Gaižauskas 8 

Aurelijus Virkutis 8 

Aida Stankevičienė 4 

Vaidas Vyšniauskas 6 

Darius Matiukas 7 

2019.05-2020.04 įvyko 9 tarybos posėdžiai, priimti 63 nutarimai 



2019 metais Asociaciją vienijo 56 įmonės. 
 

 Įmonėse dirba virš 4500 darbuotojų. 
 

MVA įmonių bendri metiniai pardavimai sudaro virš 350 mln. 
EUR. 
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MVA narių skaičius 



2019 metų MVA narių pokyčiai 

2019m. naujų MVA narių neįstojo. 
 

Iš MVA 2019 m. pasitraukė: 
 

• Bankas Luminor 

• Tonora, UAB 
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MVA NARIAI PAGAL VEIKLOS KRYPTIS  

25% Paslaugos ir prekės (14 narių) 
20% Gamyba (11 narių) 
17% Energetika ir naftos produktai (9 nariai)  

7% Draudimai ir bankai (4 nariai) 

9% Nekilnojamasis turtas ir statyba (5 nariai) 

7% Metalo įmonės (4 nariai) 
7% Žiniasklaida ir telekomunikacija (4 nariai) 

5% Transportas (3 nariai) 

3% Maitinimo ir apgyvendinimo 

       paslaugos (2 nariai) 



1. Telšių regiono plėtros plano 2021–2027 metams rengimo  
darbo grupei 
2. Mažeikių miesto vietos veiklos grupės valdybai 

3. Mažeikių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros  
plano rengimo darbo grupei dėl Ekonominės ir verslo aplinkos  
4. Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriaus Vietinių  
užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijai 
5. Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos nariai 

6. Mažeikių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo  
fondo komisijos nariai 

7. Investicijų skatinimo komisijos nariai  
 
Šių posėdžių dėka MVA nariai pirmi sužino apie Mažeikių, Telšių, 
Šiaulių regiono planus, projektus ir turi puikią galimybę vystyti ir plėsti 
savo verslą. 



 
2019 metais MVA pradėjo įgyvendinti ESFA projektą „Verslumo 

gebėjimų stiprinimas pažeidžiamiems asmenims“. 
Projekto tikslas - skatinti Mažeikių miesto pažeidžiamų, bedarbių ir 
ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumą ir didinti jauno verslo atstovų 
verslumo gebėjimus siekiant Mažeikių miesto gerovės. 
Projekto metu įgyvendinamos šios veiklos: 
a) Ekonomiškai neaktyvių gyventojų ir jauno verslo atstovų motyvavimas, 
informavimas, parengimas ir įtraukimas į veiklas, apmokymai 
b) Informavimo ir bendradarbiavimo skatinimo renginiai 

c) Verslumo skatinimo mokymai, konsultacijos ekonomiškai neaktyviems 
asmenims 

Projektu padėta 8 iš 15 dalyvių. Renginys sudomino ir kitus asmenis 
(papildomai sulaukėme 10 asmenų), domėjosi projektu, dalyvaudavo tikslu 
išgirsti sau naudingų minčių.  
 
  



Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Užimtumo tarnybos prie LR 
SADM, Mažeikių skyriaus vedėja Rita Jurkūnienė, Mažeikių mero 
pavaduotoja Lina Rimkienė, Mažeikių televizija Roventa, Mažeikių 
spauda „Santarvė“ ir Karitas. 

Planuojama projekto pabaiga 2020.09.19 

Projekto pavadinimas 
Verslumo gebėjimų stiprinimas 

pažeidžiamiems asmenims 

Projekto numeris 08.6.1-ESFA-V-911-13-0002 

Projekto suma 19221,56 

Finansuojama iš EU suma 17743,25 

MVA patirtos išlaidos 1478,31 

NETIESIOG. IŠLAIDOS 2017,4 

Avansas 887,16 



Kai kurie MVA nariai dalyvavo Mažeikių Politechninės Mokyklos 
organizuotame ERASMUS+ Leonardo da Vinči programos asmenų 
mokymosi mobilumo projekte „Darbu grindžiamas mokymasis- 

profesinio mokymo ateitis“. Praktikos ir darbo stebėjimo vizitas vyko 
Vokietijoje, Hamburge (Institut fur europasche Bildungs programme) ir 

Portugalijojee. Vizite Vokietijoje dalyvavo 2 UAB „Mažeikių Varduva“ 
darbuotojai, o Portugalijoje Virginija Eidimtienė (UAB “Edzaras“).   
Projekto tikslas - remiantis užsienio šalių patirtimi parengti 
rekomendacijas, kurios būtų naudojamos profesinį mokymą siekiant 
priartinti prie verslo įmonių poreikių regioniniu lygmeniu. 



2019 m. vyko 

boulingo ir  dviračių 
turnyrai, stovykla 

Balsiuose, aviacijos 

ir kalėdinė šventės. 
Buvo sukurtas MVA 

reprezentacinis 

video filmas, kuris 

trumpai informuoja 

apie MVA istoriją, 
veiklą, tikslus.  
 

Trumpai apie tai 

nuotraukose... 









2019.11.28 Mažeikių kultūros rūmuose vyko MVA 
Kalėdos ir Verslo diena kartu. Šventėje dalyvavo 712 
MVA narių su šeimomis.  
 

Renginio metu buvo įteiktos šios nominacijos: 
 
UAB "Hotrema" (Sparčiausiai auganti įmonė);  
UAB "Unilever Lietuva ledų gamyba" (Už ilgametę paramą 
Mažeikių miestui); 
UAB "Taumona" (Tvirtas žingsnis į eksporto rinkas);  
UAB "Universe Group" (Savo krašto tradicijų puoselėtojas, metų 
produktas "Žemaitukas"); 
UAB "EMAS" (Iniciatyvi Mažeikių miesto klausimams įmonė); 
UAB "Litvija" (Sėkmingai debiutuojantis verslas);  
UAB "Žarmena" (Jaunas ir verslus). 



PADĖKOS „Už ilgametį indėlį į Mažeikių miesto ir 
rajono ekonominį, socialinį bei kultūrinį gyvenimą“   
ĮTEIKTOS 20 MVA nariams: 

UAB "Mažeikių mėsinė" 
UAB "Vestekspress" 
UAB "Mažeikių Varduva" 
UAB "Edzaras" 
UAB "Mažeikių autobusų 
parkas" 
UAB "Jubana" 
UAB "Grūstė" 
UAB "EU verslas" 
UAB "Lyra group„ 
UAB "Elotus“ 
UAB "Translandijos 
transportas" 
 

UAB "Roventa" 
UAB "Alfreda" 
UAB "Santarvės laikraštis" 
UAB "Mažeikių 
komunalinis ūkis" 
UAB "Tele2" 
AB "Telia Lietuva" 
UAB "Unilever Lietuva 
distribucija". 
AB „ŠIAULIŲ BANKAS“, 
Mažeikių klientų 
aptarnavimo centras 







Per 2019 metus 
vyko susitikimai su 
Mažeikių rajono 
savivaldybės meru, 
mero pavaduotojais 
ir patarėjais, 
Mokesčių 
inspekcijos 
atstovais,  
Užimtumo tarnybos 
atstovais  
aptariant verslui 
aktualias temas 
ir klausimus.  



 Akmenės rajono verslininkų asociacija 

 Telšių verslo inkubatorius 

 Šiaulių pramonininkų asociacija 

 Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai 
 Tauragės apskrities verslininkų asociacija 

 Plungės smulkiųjų verslininkų asociacija 

 Skuodo verslininkų asociacija 

 Rokiškio verslo klubu 

 Jaunimu 





Buvo 
sprendžiami 
jaunimo 
pasiūlymai, kaip 
populiarinti 
darbininkiškas 
specialybes 
reikalingas 
Mažeikių 
įmonėms. 
Aptartos 
stipendijų 
skyrimo 
tvarkos, kt. 
aktualūs 
klausimai. 

Susitikimai su jaunimu 



STIPRUS  

bendradarbiavimas 

su  
 



2019 m. pasirašyta  
 
bendradarbiavimo  
 
sutartis su  
 
AB „ORLEN Lietuva“ 



Per metus MVA facebook puslapio siekėjų skaičius išaugo 
~20 % ir siekia 1295. 
 
Populiariausi įrašai sulaukė net iki 2959 peržiūrų. 

Didžioji dalis mūsų fanų yra moterys, kurioms 25-34 metai. 



Laikotarpis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarifas 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 

 2019 metais Mažeikių rajone nustatytas mažiausias galimas 
Lietuvoje NT mokestis 0,3 % (kai galiojančios ribos nuo 0,3 iki 
3,0).  

 NT mokesčio sumažinimas leis sutaupyti verslui apie 350.000 
EUR 

 





INVESTICIJŲ SKATINIMO PROGRAMA 

 MVA iniciatyva patvirtintos investicijų skatinimo taisyklės, kurios 
suteikia galimybę įmonėms, kuriančioms darbo vietas ir 
investuojančioms į ilgalaikį turtą, pretenduoti į valstybinės žemės 
nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas. 

 2019 metais 3 MVA įmonės UAB Vigesta, UAB Mažeikių mėsinė 
ir UAB Jubana gavo mokesčių lengvatų bendrai ~7.500 EUR 
sumai. 

 MVA kartu su užimtumo tarnyba dalyvavo profesinio rengimo 
renginyje dėl karjeros planavimo bendro lavinimo ir politechnikos 
mokyklose. 

 

 

 

 



 Mažeikių rajone yra galiojanti tvarka dėl savivaldybės 
prisidėjimo (tai galioja įmonėms ir fiziniams asmenims) 

infrastruktūros tvarkymui (keliai ir kt.), jei ši infrastruktūra yra 
naudojama ir visuomenės poreikiams. Mažeikių savivaldybės 
prisidėjimas juridiniams asmenims yra iki 70 % (toks projektas 

įgyvendinamas su MVA nariu UAB Lyra group dėl Montuotojų 
g. pabaigos sutvarkymo).  

 

 Savivaldybė aktyviai pasiruošusi skatinti naujų investicijų 
atėjimą į rajoną. Šiam reikalui 2019 metais Mažeikių 
savivaldybės Taryboje patvirtinta Investicijų skatinimo ir 
pramonės plėtros programa, kurios esmė yra tai, kad rajone 
siekiama paruošti stambiems pramonės projektams tinkamą 
sklypą (tai bus pradėta patvirtinus Mažeikių rajono bendrąjį 
planą (planuojama kad tai bus 2020m. birželio mėnesį)). 
 



Mažeikių savivaldybė kartu su verslu įsteigė 10 
stipendijų (10.000 eurų metams) Mažeikių 
politechnikos mokyklos mokiniams, kad verslas 

pritrauktų jaunus specialistus (šiame projekte dalyvauja 
UAB Hotrema). Pagal tą pačią programą savivaldybė 
yra įsipareigojusi prisidėti, jei verslas įsteigs stipendijas 
svarbių Mažeikių rajonui specialistų ruošimui LR 
aukštųjų mokyklų studentams.  



KURAS MVA NARIAMS PIGIAU 

Pratęsta bendradarbiavimo sutartis su UAB “Fleet 

union”, pagal kurią MVA įmonės gauna 0,10 eur/ltr 

nuolaidą degalams didžiausiame  Lietuvoje degalinių 

tinkle VIADA LT ir Baltic Petroleum. 
 

Per 2019 metus MVA nariai pildamiesi kurą su specialia 
MVA nuolaida SUTAUPĖ daugiau kaip 25 000 EUR. 



Įsimintinos  
 

2019 m.  

 

akimirkos... 





2019 metais tęsiama 
MVA tradicija –  

Bendri MVA Pietūs 





VEIKLA  

BENDRADARBIAVIMAS 

TRADICIJOS 



Ačiū už dėmesį 


