
Mažeikių verslininkų asociacijos
2020.01.01 – 2020.12.31 

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

MVA prezidentas Deivydas Vyniautas
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 Siekti įvairių ūkio šakų verslo sąlygų gerinimo, teikti

asociacijos nariams pagalbą ir kitas paslaugas, vykdant

ūkinę ir komercinę veiklą, ją plėtojant ir tobulinant.

 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 nariams santykiuose su valstybės valdžios

institucijomis, visuomeninėmis, tarptautinėmis ir kitomis

organizacijomis bei asmenimis.
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 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 ar sportą. Skirti stipendijas

gabiam Mažeikių jaunimui, išvykstančiam studijuoti, skatinant

baigus mokslus grįžti dirbti į Mažeikius.

 Vykdyti kitas teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Asociacijos

veiklą reglamentuojamiems teisės aktams.



Prezidentas 

Deivydas Vyniautas

(Grūstė)
Tarybos narys

Vaidas Vyšniauskas

(Medicinos bankas)

Tarybos narys

Aurelijus Virkutis

(Lobby Baltic)

Tarybos narys

Julius Gaižauskas

(Sinergija)

Tarybos narys 

Darius Matiukas

(Mažeikių mėsinė)

Tarybos narys 

Arūnas Jarmoška

(laikraštis Santarvė)

Tarybos narys

Petras Paužuolis

(IF PC Insurance)

Tarybos nariai: 

Aida Stankevičienė

(Swed bankas) iki 
2020.12.31

Remigijus Petraitis

(Termoprojektai)

nuo 2021.01.07

Viceprezidentas

Darius Seilius

(Lietuvos 
draudimas)
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Tarybos nariai
Posėdžių 

lankomumas

Deivydas Vyniautas (Grūstė. UAB) 8

Darius Seilius (Lietuvos draudimas, AB) 8

Petras Paužuolis (IF P&C Insurance AS) 5

Arūnas Jarmoška (Santarvės laikraštis, 

UAB)

8

Julius Gaižauskas (Sinergija LT, UAB) 4

Aurelijus Virkutis (Lobby Baltic, UAB) 7

Aida Stankevičienė (Swed bankas) 2

Vaidas Vyšniauskas (Medicinos bankas) 5

Darius Matiukas (Mažeikių mėsinė, 

UAB)
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2020.01.02-2020.12.31 įvyko 8 tarybos posėdžiai, 

priimti 58 nutarimai iš kurių: 

finansiniais klausimais – 25

Ekonominiais – 3

Šventės/kultūra – 9

MVA narių reklama – 8

Kita - 13  
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2020 metais Asociaciją vienijo 50 įmonių.

Įmonėse dirba virš 4000 darbuotojų.

MVA įmonių bendri metiniai pardavimai sudaro 

virš 340 mln. EUR.
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NARIAI
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2020 metų MVA narių pokyčiai

Įstojo nauji nariai:

1. Filmenas

2. AR NORĖTUM, 

A.Bučio IĮ

Iš MVA išstojo:

1. Varduva

2. Beržūna

3. Jubana

4. ABF

5. Universe Group

6. Ligita

7. Žarmena

8. Almona

9. Swed bankas
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MVA NARIAI PAGAL VEIKLOS KRYPTIS

Paslaugos (12 narių)
24%

Bankas (3 nariai)
6%

Telekomunikacija (2 nariai)
4%

Prekyba (6 nariai)
12%

Prekyba naftos 
produktais (3 nariai)

6%

Gamyba/Energetika (15 narių) 30%

Draudimas (3 nariai)
6%

Horeca (viešbučiai, 
restoranai)(1 narys)

2%

Reklama ir ryšiai su 
visuomene (3 nariai)

6%

Logistika (2 nariai) 4%
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Per metus MVA 
facebook puslapio 
siekėjų skaičius 
išaugo ~15 % ir 
siekia 1324.
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Sukurtas MVA puslapis YouTube kanale

Video autorius 
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Nemokamai atnaujintas MVA puslapis 

Autorius
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1. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybai
2. Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos grupei
3. Mažeikių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo 
rėmimo fondo komisijai
4. Mažeikių miesto vietos veiklos grupės (VVG) valdybai
5. Mažeikių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio 
plėtros plano rengimo darbo grupei dėl Ekonominės ir verslo 
aplinkos grupei
6. Mažeikių rajono savivaldybės tarybai (asociacijos narys yra 
tarybos narys)
7. Telšių regiono plėtros plano 2021–2027 metams rengimo 
darbo grupei
8. Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriaus 
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros 
komisijai
9. Investicijų skatinimo komisijai 
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MVA draugai1. LR ministerijos ir savivaldybės

2. Lietuvos pramonininkų konfederacija

3. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba

4. Valstybinė mokesčių inspekcija

5. Akmenės klasteris

6. Akmenės verslo centras

7. AB Vakarų Laivų Gamykla

8. UAB Vlantana

9. Klaipėdos LEZ

10. AB ORLEN Lietuva

11. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

12. Lietuvos ambasada Latvijoje

13. Verslo finansavimas ir investicijos (kokybės klubas)

14. Versli Lietuva

15. UAB „Eurointegracijos projektai“

16. Alma Master webinarai

17. VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“

18. Verslo mokymai 

19. Kitos organizacijos 

ir asociacijos...

Šių narysčių ir draugysčių dėka MVA
nariai pirmi sužino ne tik apie
Mažeikių, Telšių, Šiaulių, Klaipėdos
regiono planus, konkursus ir
projektus, bet ir visos Lietuvos.
Dėka šios informacijos MVA nariai
turi puikią galimybę vystyti, plėsti,
koreguoti, planuoti savo verslą.

15



STIPRUS  
bendradarbiavimas 

su 

Mažeikių politechnikos mokyklai ir 

mokiniams labai padeda mūsų 

narys UAB Hotrema – įrengė 

net 2 dirbtuves.
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Atviroje jaunimo erdvėje Mažeikiuose vyko seminaras „Moksleivių socialiniai
startuoliai – misija įmanoma“. Seminarą vedė ekonomikos ir verslumo ugdymo
organizacijos Lietuvos Junior Achievement vadovė Andželika Rusteikienė.
Renginio organizatoriai – Mažeikių rajono savivaldybė ir Bendruomeninis pagalbos
vaikams centras.

Renginio dalyviai - Savivaldybės vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
Alvyda Purauskytė, kavinės „Kavos terasa“ direktorė Dovilė Karvauskienė,
Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė Roberta Žaltauskienė, jos
pavaduotoja Sandra Jarockytė-Aleksejevienė, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos
veiklos grupės pirmininkė Loreta Rubežienė, Jaunimo darbo centro Mažeikiuose
vyr. specialistė Ligita Diržininkienė, Mažeikių turizmo ir verslo informacijos
centro direktorė Jolanta Gintalienė, Bendruomeninio pagalbos vaikams centro
direktorė Daiva Meškienė bei šio centro specialistės.

MVA draugystė su
jaunimu
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Mažeikių rajono savivaldybės 
meras, mero pavaduotojai ir 
patarėjai. 

Per 2020 metus vyko 

susitikimai su Mažeikių 

rajono savivaldybe, 

Užimtumo tarnyba, VMI,

kurių metu buvo

aptariami verslui aktualūs 

klausimai 

Audriumi Morkūnu

Klaipėdos apskrities 

valstybinės mokesčių inspekcijos 
atstovais ir viršininku Mažeikių skyriaus vedėja 

Rita Jurkūnienė
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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.

Projektu jau padėta 12 iš 20 dalyvių. 

Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Užimtumo tarnybos prie 

LR SADM, Mažeikių skyriaus vedėja Rita Jurkūnienė, Mažeikių spauda 

„Santarvės laikraštis“, Mažeikių r. sav. atstovai, Mažeikių televizija Roventa, 

ir Karitas.

Dėl karantino projektas 

neplanuotai užsitęsė, tačiau 2021 

metais jau planuojamas projekto 

užbaigimo renginys.
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2020 m. Mažeikių miesto VVG (vietos veiklos grupė) baigė 

vykdyti projektą „Neaktyvaus Mažeikių miesto jaunimo praktinių 

įgūdžių ugdymas darbo vietoje, skatinant savanorišką veiklą“. 

Projektas užbaigtas 2020 m. rugpjūčio mėn. 

Projektas buvo vykdomas su partneriais: 

VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centru ir MVA nariu 

UAB „Lyra Group“. Projekto vykdymo metu buvo apmokyti 6 

pameistriai, jauni Mažeikių miesto gyventojai, trys iš jų liko dirbti 

UAB „Lyra Group“. 
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2020 metais buvo pradėta nauja MVA misija – lankytis 

Lietuvos savivaldybėse. 

Tikslas – ieškoti naujų investicijų, idėjų, užmegzti naudingų pažinčių,

MVA narių reklamavimas.

Lankantis MVA nariai susitiko su tos savivaldybės merais, pavaduotojais, 

kitais atstovais, kurių metu buvo aptariamos investavimo galimybės, 

išklausyta kuo savivaldybės gyvena, kokius projektus įgyvendina ir 

planuoja ateityje.

Ekskursijos metu taip pat susitikdavome

su lankomos savivaldybės verslininkais,

po kurių užsimezgė ne tik naudingos

pažintys, bet kai kuriems MVA nariams ir

prekybiniai santykiai. Kelionės desertas

būdavo ekskursija į tos savivaldybės

stipriausiai rinkoje besilaikančias

įmones.
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MVA Akmenės klasteryje
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Apie investicines galimybes Klaipėdoje ir kitų naudingų patarimų išgirdome iš

Klaipėdos LEZ Generalinio direktoriaus Eimanto Kiudulo ir Klaipėdos ID

Investicijų ir Investicinės aplinkos skyriaus vadovo Kazio Pupinio (beje jų

taikomi darbo principai sudomino ir kartu vykusius Mažeikių savivaldybės

atstovus). Susipažinome su KPPAR Generalinio direktoriaus pavaduotoja Vida

Kažuro ir Klaipėdos Pramonininkų Asociacijos prezidentu Egidijumi Mockumi.

MVA Klaipėdoje
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Turėjome pažintinį turą po Klaipėdos LEZ‘o teritoriją su vieninteliu 

Lietuvoje elektriniu Dancer autobusu. Autobusas pagamintas 

Klaipėdoje iš perdirbto plastiko ir yra puikus pavyzdys kokias 

pelningas ir puikias idėjas gali įgyvendinti verslas kartu su mokslu. 
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Mus labai šiltai 

priėmė AB 

Vakarų Laivų 

Gamyklos 

Generalinis 

direktorius 

Arnoldas 

Šileika

ir AB Vakarų 

Laivų 

Gamyklos 

Personalo 

direktorė Ala 

Minkevičienė 
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Buvome taip pat 

šiltai priimti UAB 

Vlantana

Generalinio 

direktoriaus 

Tomo Stonio ir 

Komercijos 

direktorės

Ernestos 
Meinorės.
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2020 m. vyko 

dviračių turnyras.

Dėkojame rėmėjui 

MVA nariui 

UAB „Vigesta“ ir 

UAB „Mažeikių 

mėsinė“ už 

skanius prizus.
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Laikotarpis, metai 2016 2017 2018 2019 2020

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

Nekilnojamojo turto, išskyrus nekomercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, 

mokesčio tarifas nuo 2020-01-01 (apskaičiuojant 2020 ir vėlesnių metų 

mokestį) yra nuo 0,5 iki 3 proc. (iki 2019-12-31 buvo taikomas tarifas nuo 0,3 

iki 3 proc.) nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Pakeitus Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą, nuo 2020 m. įsigaliojo 

nuostata padidinanti minimalų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą – 0,5 proc. 

NTM vertės.

Mažeikių rajono savivaldybės taryba praėjusiais metais buvo patvirtinusi 0,3 

proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, tačiau įsigaliojus pakeistoms 

įstatymo nuostatoms apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 metų nekilnojamojo 

turto mokestį taikomas minimalus 0,5 proc. NTM tarifas.
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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.

 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 %.

2 MVA nariai (Lyra Group ir Vigesta) šia paslauga jau       

naudojasi. 
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 Savivaldybė aktyviai pasiruošusi skatinti naujų investicijų 

atėjimą į rajoną. Mažeikių savivaldybės Taryboje patvirtinta 

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa 

(http://www.mazeikiai.lt/media/7473/investicij-skatinimo-

taisykl%C4%97s.pdf), kurios esmė yra tai, kad rajone 

siekiama paruošti stambiems pramonės projektams tinkamą 

sklypą.

 Šiuo metu Mažeikių savivaldybė turi apie 33 ha tikslinėje

teritorijoje pramonės projektams tinkamos žemės ir

artimiausiu metu laukia aprašo, kuriuo bus galima

pretenduoti į EIM (LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos)

paramą pramonės zonos infrastruktūros darbams.
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http://www.mazeikiai.lt/media/7473/investicij-skatinimo-taisykl%C4%97s.pdf


AB ORLEN LIETUVA

UAB UNILEVER LIETUVA LEDŲ GAMYBA

UAB UNILEVER LIETUVA DISTRIBUCIJA

UAB WESTERN FABRICATIONS

UAB VENTA WINDOWS gamybos padalinys, anksčiau UAB FAUGA

UAB STRONGA

UAB UNO TRANSPORT

UAB LIT-DAN GRAIN

UAB ŪKIS-AGRO

Užsienio kapitalo įmonės 

Mažeikiuose

35

http://www.orlenlietuva.lt/LT/Company/Puslapiai/default.aspx
https://www.unilever.com/
https://www.unilever.com/
http://www.westerntrailers.eu/lt/
http://www.ventawindows.com/
http://www.strongaplius.lt/
http://www.unotransport.com/DK/index.html
http://rekvizitai.vz.lt/imone/uab_lit_dan_grain/
http://rekvizitai.vz.lt/imone/ukis_agro/


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, BALTIC PETROLEUM ir MVA

nario KVISTIJA.

Per 2020 metus MVA nariai pildamiesi kurą su specialia 

MVA nuolaida SUTAUPĖ daugiau kaip 27 000 EUR.
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MVA veikla per karantiną:

MVA susivienijo su 46 asociacijomis ir kartu pateikė apie 
40 raštų LR institucijoms dėl verslo sąlygų gerinimo 
karantino laikotarpiu

 56 susirašinėjimai su LSVVT pirmininke Dalia Matukiene
ir jos komanda, klausimais susijusiais su verslininkų 
lengvatomis, leidimais, paklausimais, pagalbomis 
karantino laikotarpiu

 36 pranešimai (iš VMI, LR ministerijų, Užimtumo 
tarnybos, Invegos ir kt.) apie pagalbos priemones 
karantino laikotarpiu

 19 seminarų/mokymų susijusių su karantinu
 23 pranešimai MVA nariams dėl seminarų/konferencijų 
 34 pranešimai/patarimai dėl karantino lengvatų
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MVA sveikina savo narius jubiliejaus proga 
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Kitos įsimintinos 2020 m. akimirkos...

N. Akmenės 
verslo 
centro 

atidarymas
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Nemokamas seminaras MVA 

nariams dėl ES finansinių 

priemonių keičiantis 

programavimo periodams ir kaip 

gauti didžiausią naudą verslui“.
Pranešėjas - Gytis Junevičius, 

Lietuvos inovacijų centro ekspertas, 

Enterprise Europe Network klasterių 

projektų darbo grupės narys. Mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros projektų 

(MTTP) konsultantas. Taip pat padeda 

nustatyti naujoviškus sprendimus 

mažoms ir vidutinėms įmonėms, 

konsultuoja dėl technologijų 

bendradarbiavimo skatinimo, MTTP 

rezultatų perkėlimo į rinką, ES 

struktūrinių fondų finansavimo. Turintis 

11 metų patirtį šioje srityse. 
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Susitikimo tikslas – pristatyti bendras Lietuvos pramonės 

tendencijas, iššūkius ir galimybes, apžvelgti Lietuvos ir 

pasaulio ekonomiką, padiskutuoti su įmonių atstovais apie 

pramonės skaitmeninimą, technologinius auditus, 

inovacijas, alternatyvius finansavimo įrankius verslui ir kita. 

LINPRA 

verslo 

pusryčiai 
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MVA pietūs

Svečiai:

Vaida Kazonienė

Klaipėdos apskrities 

Valstybinės mokesčių 

inspekcios mokestinių 

prievolių departamento 

atstovė

Alytė Čepienė

Valstybinės mokesčių 

insprekcijos Mažeikių 

informacijos 

departamento vyr. 

specialistė

Rita Jurkūnienė

Užimtumo 

tarnybos Mažeikių 

skyriaus vedėja 

Rita Jurkūnienė.

Išgirdome apie
ir

Užimtumo tarnybos 
informaciją apie darbo 
ir bedarbystės 
situaciją Mažeikiuose

PVM įstatymo 
pasikeitimus 
nuo 2020 metų
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Kol Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda Plungėje dalyvavo susitikime 

su Telšių apskrities merais, Mažeikių verslininkų asociacijos atstovai dalyvavo 

susitikime su Ekonominės ir socialinės politikos grupės vyriausiuoju patarėju Simonu 

Krėpšta, kuris atvyko į susitikimą su nevyriausybinių organizacijų atstovais bei verslo 

bendruomene. Taip pat dalyvavo Lietuvos Banko Ekonomikos ir finansinio

stabilumo tarnybos direktorius Gediminas Šimkus bei Verslios Lietuvos generalinė 

direktorė Daina Kleponė.

Susitikimo metu pranešėjai

trumpai pristatė 

Lietuvos padėtį rinkoje.

LR prezidento vizitas Plungėje
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Excel kursai pažengusiems 
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MVA narių ir 

draugų 

Paplūdimio 

Tinklinio 

Varžybos 

DĖKOJAME

UAB Vigesta už 

skanius prizus ir 

UAB Stega už 

pagalbą 

organizuojant 

šventę. 
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Akcijos metu ne tik sodinome, bet ir su D.Seiliumi ir jo 
gražia šeimyna sutvarkėme bei patręšėme MVA ąžuoliukus. 
Visi ąžuoliukai prigijo, tik vieną tereikės pavasarį persodinti.

...jau skleidžiasi
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2021 metų MVA Planai

 Trumpas Video apie kiekvieną MVA narį, kurį 
naudosime kaip reklamą viešojoje erdvėje

 Ekskursijos į Telšius, Plungę, Gargždus, kurių metu 
susitiksime su savivaldybių atstovais, verslininkais ir 
aplankysime šias įmones: 
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 Sporto šventė Balsių stovykloje

 Kalėdinė šventė MVA nariams

 Esant Visuotiniam MVA Narių pritarimui galimas 
stojimas į

 Plaukimas laivu Nidoje su MVA 
nariais ir draugais

 Verslo diena su vyriausybės 
atstovais
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VEIKLA 
BENDRADARBIAVIMAS
TRADICIJOS
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Ačiū už dėmesį
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