
Mažeikių verslininkų asociacijos
2021.04.01 – 2022.04.30 

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, UAB)

Tarybos narys

Rosita Kasperavičienė

(Medicinos bankas, UAB)

Tarybos narys

Renata Kiršytė

(Unilever Lietuva ledų 
gamyba, UAB)

Tarybos narys

Julius Gaižauskas

(Sinergija LT, UAB)

Edgaras Kateiva

(Taumona, UAB)

Tarybos narys 

Petras Dagelis

(ORLEN Service
Lietuva, UAB)

Tarybos narys

Darius Matiukas

(Mažeikių mėsinė, UAB)

Tarybos narys

Nerijus Baužys

(Hotrema, UAB)

Tarybos narys

Odeta Jasmontienė

(Šiaulių bankas, AB)
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Tarybos nariai
Posėdžių 

lankomumas

Deivydas Vyniautas (Grūstė, UAB) 11

Odeta Jasmontienė (Šiaulių bankas, AB) 9

Renata Kiršytė (Unilever Lietuva ledų gamyba, 

UAB)

7

Rosita Kasperavičienė (Medicinos bankas, 

UAB)

9

Julius Gaižauskas (Sinergija LT, UAB) 5

Petras Dagelis (ORLEN Service Lietuva, UAB) 6

Edgaras Kateiva (Taumona, UAB) 4

Nerijus Baužys (Hotrema, UAB) 9

Darius Matiukas (Mažeikių mėsinė, UAB) 10

2021.04.01-2022.04.30 įvyko 11 tarybos posėdžių, priimtas 41 nutarimas 
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❑2021 metais Asociaciją vienijo 47 įmonės

❑Įmonėse dirba apie 4000 darbuotojų

❑MVA įmonių bendri metiniai pardavimai sudaro 

apie 400 mln. EUR
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2021 metų MVA narių 

pokyčiai

Įstojo nauji nariai:

1. Kavos terasa, MB 

Mėja

2. ABF LT, UAB

3. Ligita, UAB

Iš MVA išstojo:

1. Vaizga, UAB

2. West Express, UAB

3. Kvistija, UAB

4. Edval, UAB
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Paslaugos (10 narių)
21%

Bankas (2 nariai)
4%

Telekomunikacija (2 
nariai)

Prekyba (7 nariai)
15%

Prekyba naftos 
produktais (2 nariai)

4%

Gamyba/Energetika (16 narių) 34%

Draudimas (3 nariai)
7%

Reklama ir ryšiai 
su visuomene (3 

nariai)

Logistika (2 nariai)
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MVA facebook
puslapio sekėjų        

1392
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Miestai Sekėjai

Mažeikiai 960

Vilnius 199

Klaipėda 78

Kaunas 35

Šiauliai 28

Viekšniai 25

Telšiai 20

Tirkšliai 21

Palanga 14

Plungė 12

Šalys Sekėjai

Lietuva 1285
Jungtinė 
Karalystė 35

Portugalija 26

Norvegija 20
Jungtinės 
Valstijos 7

Vokietija 5

Nyderlandai 5

Švedija 5

Airija 4



1. Lietuvos Pramonininkų Konfederacijai
2. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybai
3. Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos grupei
4.   Mažeikių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo 
rėmimo fondo komisijai
5.   Mažeikių miesto vietos veiklos grupės (VVG) valdybai
6.   Mažeikių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio 
plėtros plano rengimo darbo grupei dėl Ekonominės ir verslo 
aplinkos grupei
7.   Mažeikių r. sav. tarybai (asociacijos nariai yra tarybos 
nariai)
8.   Mažeikių r. sav. apdovanojimų komisijai
9.   Telšių regiono plėtros plano 2021–2027 metams rengimo 
darbo grupei
10. Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių 
skyriaus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir 
priežiūros komisijai
11.  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. Valstybinė darbo inspekcija

6. Akmenės klasteris

7. Akmenės verslo centras

8. AB Vakarų Laivų Gamykla

9. UAB Vlantana

10. Klaipėdos LEZ

11. AB ORLEN Lietuva

12. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

13. Lietuvos ambasada Latvijoje

14. Verslo finansavimas ir investicijos (kokybės klubas)

15. Versli Lietuva

16. Mažeikių rajono policijos komisariatas

17. Mažeikių politechnikos mokykla

18. Užimtumo tarnyba

19. UAB Eurointegracijos projektai

20. Alma Master webinarai

21. VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra

22. Verslo mokymai 

23. 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. 13
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MVA veikla

❑ MVA susivienijo su 45 asociacijomis ir kartu pateikė 33 raštus LR 

institucijoms dėl verslo sąlygų gerinimo 

❑ Vyko susirašinėjimai su LSVVT pirmininke Dalia Matukiene ir jos 

komanda, klausimais susijusiais su verslininkų lengvatomis, 

leidimais, paklausimais, pagalbomis karantino laikotarpiu (buvo gauti 

142 raštai)

❑ Išsiųsti pranešimai apie pagalbos priemones karantino laikotarpiu 

(VMI, LR ministerijų, Užimtumo tarnybos, Invegos ir kt.)

❑ Pasidalinta informacija apie organizuojamus seminarus, 

konferencijas, mokymus, verslo misijas, tarptautines parodas
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Nemokamos konsultacijos Mažeikių 

verslininkams

MVA kartu su UAB „Financed“ kvietė smulkų ir vidutinį verslą 

pasinaudoti galimybe ir išspręsti verslo problemas. Patyrusi Financed

komanda Mažeikių verslininkams suteikė nemokamą konsultaciją: 

išsamią finansinę konsultaciją, įžvalgas verslo rizikų valdymui, 

susistemintas rekomendacijas verslo stabilumui.

Tikslas - išrinkti ir išsamiai pakonsultuoti Mažeikių rajono savivaldybei 

priklausančias įmones, kad padėti joms valdyti verslo rizikas, išsispręsti 

kylančias problemas su apyvartiniu kapitalu, padėti susidėlioti prioritetus 

kaip pasiekti geresnių finansinių rodiklių ir pateikti rekomendacijas 

apyvartinio kapitalo valdymo ir balansavimo klausimais.
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❑ Kalbėta apie paramos verslui priemones. Akcentuoti galiojančių lengvatų 

gavimo būdai: investuojant ir kuriant naujas darbo vietas (atleidimas nuo 

valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių 

priklausomai nuo investicijų ir sukurtų naujų darbo vietų) ir prisidedant prie 

reikalingos bendros (visuomenės poreikiams ir įmonės naudojamos) 

infrastruktūros įrengimo savo lėšomis.

❑ Priminta, jog šiemet Tarybos sprendimu patvirtintas 100 tūkst. Eur smulkaus 

ir vidutinio verslo paramos fondas, kurio lėšos bus skirtos rajono smulkiajam 

ir vidutiniams verslui, kuriančiam naujas darbo vietas, paremti. 

❑ Aptarta pramonės parko situacija, papasakota apie bendradarbiavimą su 

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija dėl šio projekto 

įgyvendinimo ir apie jame planuojamą įrengti infrastruktūrą. 

❑ Pristatyta Mažeikių miesto vakarinio aplinkkelio (Pumpurų, Troškučių g.) 

statybos darbų eiga – ruošiamasi pirkti šiaurinio aplinkkelio techninį projektą. 

❑ Taip pat kalbėta apie AB „ORLEN Lietuva“ įgyvendinamų projektų įtaką 

rajono verslui, buvusio „Oruvos“ pastato likimą ir kitais aktualiais klausimais.

Mažeikių verslininkų asociacijos narių susitikimas 

su Savivaldybės administracija
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Mažeikių verslininkų asociacijos narių susitikimas 

su Savivaldybės administracija

.
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Savivaldai ir verslui reikalingas abipusis pasitikėjimas, 

bendravimas ir bendradarbiavimas – to nuosekliai ir  siekiame

Per 2021 metus vyko susitikimai su Mažeikių rajono savivaldybe, 

Užimtumo tarnyba, VMI, kurių metu buvo aptariami verslui aktualūs 

klausimai, teikiami pasiūlymai ir sprendžiamos problemos.

Svarstytos Lietuvoje galiojančias paramos priemonės verslui, 

kuriomis gali pasinaudoti Mažeikių regiono verslininkai.

Spręstos problemos ir pasekmės dėl karantino nukentėjusioms 

įmonėms. 

Aptartos nedarbo lygio mažinimo galimybės Mažeikių rajone. 



❑ 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, aikštelės ir kt.), jei ši 

infrastruktūra yra naudojama ir visuomenės poreikiams. 

Mažeikių savivaldybės prisidėjimas juridiniams asmenims yra 

iki 70 %.
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Investicijų skatinimo programa



❑ Savivaldybė aktyviai pasiruošusi skatinti naujų investicijų atėjimą 

į rajoną. Mažeikių savivaldybės Taryboje patvirtinta Investicijų 

skatinimo ir pramonės plėtros programa, kurios esmė yra tai, kad 

rajone siekiama paruošti stambiems pramonės projektams 

tinkamą sklypą.

❑ Pramonės parko sukūrimas numatytas 2019–2021 m. investicijų 

skatinimo ir pramonės plėtros Mažeikių rajone 

programoje. Teritorija – rajono bendrajame plane. Įvertinta 

tikslinės teritorijos, tinkamos pramonės parkui žemė, atlikta 

pramonės parko steigimo studija.

❑ Smulkaus ir vidutinio verslo paramos fondas skyrė 2021 m 

80000 tūkst. Eur  rajono smulkiajam ir vidutiniam verslui, 

kuriančiam naujas darbo vietas, paremti.
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2019 metais MVA pradėjo įgyvendinti ESFA projektą „Verslumo 

gebėjimų stiprinimas pažeidžiamiems asmenims“. Dėl Covid-19 

pandeminės situacijos projektas neplanuotai užsitęsė, tačiau 2021 

metais buvo baigtas.

Šio projekto tikslas - skatinti Mažeikių miesto pažeidžiamų, bedarbių ir 

ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumą. Taip pat didinti jauno 

verslo atstovų verslumo gebėjimus siekiant Mažeikių miesto gerovės. 

Dalyvavo 20 dalyvių, iš jų projekto pabaigoje 12 sėkmingai įsitvirtino. 

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, Caritas.
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MVA aiškiai supranta socialines problemas, kurios 

vyrauja Mažeikių mieste ir prisideda prie jų sprendimo 

įgyvendinant projektus
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Įgyvendinti projektai 2021 m
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas Projekto 
vykdytojas

Sutarties 
suma, Eur

Paramos 
lėšos, Eur

Panaudot
os lėšos, 
Eur

1. Socialinių paslaugų 
plėtra Mažeikių 
mieste

Biudžetinė 
įstaiga  
Mažeikių rajono 
socialinių 
paslaugų 
tarnyba

19 779,43 12 755,6 16 
836,52

2. Verslumo HUB'as 
SIEKSNIS

VšĮ „Edukacijos 
ambasadoriai“

48 541,08 42 873,08 47 
544,13

3. Verslumo gebėjimų 
stiprinimas 
pažeidžiamiems 
asmenims

Mažeikių 
verslininkų 
asociacija

19 221,56 17 788,38 18 
634,82

VISO: 87 542,07 73 417,06 83 015,47
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Susitikimo tikslas užmegzti naujas pažintis Vokietijoje, Estijoje, 
Latvijoje, pareklamuoti MVA narius, jų veiklą, rasti bendradarbiavimo 
galimybių, partnerių, investuotojų.
Gražios pažinties dėka Vokietijos tinklapyje atsiras, ir Lietuva, ir MVA 
nariai. Šiuo tinklapiu naudojasi Vokietijos verslininkai kai ieško 
gamintojų, partnerių ar kur investuoti kitose šalyse.

Įvyko pažintinis posėdis su Vokietijos verslininkų asociacijos iš Rostoko 
vadovais Ulrich Zinser ir Manuela Balan. Susitikime taip pat dalyvavo 
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Lietuvos biuro vadovė 
Vilniuje Audronė Gurinskienė su kolega biuro vadovu Tarmo Mutso
iš Estijos, Talino.

Pažintis su Vokietijos verslininkų 

asociacija ir verslininkais



MVA bendradarbiavimas su 

mokslo institucijomis 
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STIPRUS  bendradarbiavimas su 

Kvalifikuoti darbuotojai – svarbiausias veiksnys darbo rinkoje.

Verslas turi galimybę tiesiogiai įsitraukti į profesinio mokymo programų formavimą, 

kūrimą, atsižvelgiant į poreikius bei jų įgyvendinimą.

Aktyvus palaikymas ir dalyvavimas atviroje jaunimo erdvėje Mažeikiuose 

vykusiame seminare „Moksleivių socialiniai startuoliai – misija įmanoma“. 
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MVA, puoselėdama Lietuviškumą mokyklose, dalyvavo Respublikiniame 

istorinės tematikos komiksų ir animacijos konkurse “Signatarai”. Darbai 

susiję su nepriklausomybės aktų pasirašymu. Konkurso dalyviams, 5-6 ir 

7-8 klasių mokiniams, įsteigėme III vietos nugalėtojams prizus. 

Konkurso tikslas - puoselėti šalies istoriją, naudojant netradicines 

mokymosi formas, skatinti mokinių saviraišką, kūrybinę iniciatyvą, ugdyti 

meninį intelektą, pagilinti IT technologijų naudojimo įgūdžius.

MVA bendradarbiavimas 

su Mažeikių Ventos progimnazija
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MVA bendradarbiavimas su 

Lietuvos Junior Achievement

Lietuvos Junior Achievement „AcceleratorX“ projekto diegime 

Mažeikių mokyklose, kurio tikslas skatinti verslumą jau nuo 

moksleivių amžiaus. Tai puiki galimybė mokiniams patirti realią 

verslo patirtį dar mokyklos suole, suprasti ką reiškia kurti, vystyti, 

valdyti verslą, priimti reikšmingus sprendimus, įgyti žinių ir 

gebėjimų praversiančių kuriant verslą ateityje: išsiugdyti lyderio 

savybes ir bendradarbiavimo įgūdžius, kūrybiškumą, drąsą priimti 

nepatogius sprendimus.
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Lietuvos Junior Achievement „AcceleratorX“ projekto trukmė  

buvo 9 mėnesiai.

Mokinių jaunąją bendrovę kuravo mokykloje dirbantis mentorius 

Rima Meldaikienė.

Projekto verslo mentoriai – vadovai ir atstovai iš UAB 

Hotrema, UAB Vigesta, UAB Grūstė, UAB Ligita, AB Šiaulių 

Bankas, MB Mėja (kavinė Kavos Terasa), UAB Unilever Lietuva 

ledų gamyba.
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LPK vienija 61 asociaciją: 56 šakines, 5 regionines, ir 24 neasocijuotus narius, 

apjungiančias visas pagrindines pramonės šakas ir pagrindinę Lietuvoje gaminamą 

produkciją.

LPK nariai apima pagrindinius Lietuvos gamybos sektorius, kurie prie Lietuvos 

ekonomikos prisideda sudarydami 46 proc. Lietuvos BVP. LPK narės gamybos 

įmonės pagamina 83 proc. visos Lietuvos eksporto produkcijos, o eksportas yra 

pagrindinė Lietuvos ekonomikos varomoji jėga, sudaranti 87 proc. viso šalies BVP. 

Taigi LPK nariai atlieka svarbų vaidmenį stiprinant Lietuvos ekonomiką ir 

didinant jos konkurencingumą. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma Lietuvos 

gamybos įmonių, bet ir moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos, advokatų 

kontoros.

Kartu veikdami galėsime pasiekti bendrą tikslą, jog sąlygos gyvuoti ir plėstis verslui 

gerėtų, o tai leistų augti darbo vietų skaičiui ir didintų visos Lietuvos 

konkurencingumą.

MVA įstojo į Lietuvos 

Pramoninkų konfederaciją
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Narystės LPK privalumai

❑ Narių tiesioginis įtraukimas į teisėkūros procesą

❑ Profesionalus ir aktyvus narių interesų atstovavimas

valdžios institucijose

❑ Aktuali ir verslo plėtrai naudinga informacija

❑ Pagalba plečiant eksporto rinkas

❑ Narių interesų atstovavimas tarptautinėse organizacijose ir 

užsienio verslo institucijose

❑ Naudingų kontaktų plėtra

❑ Bendros projektinės veiklos galimybės
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❑ Švietimo politikos komitetas

❑ Transporto, infrastruktūros ir logistikos komitetas

❑ Energetikos ir klimato kaitos komitetas

❑ Užsienio prekybos ir ES reikalų komitetas

❑ Darbo ir socialinės politikos, žmogiškųjų išteklių komitetas

❑ Aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos komitetas

❑ Korporatyvinių reikalų ir teisės komitetas

❑ Ekonomikos ir verslo aplinkos komitetas

❑ Regioninės politikos komitetas

❑ Inovacijų, mokslinių tyrimų, technologijų komitetas

❑ Agromaisto ir bioekonomikos komitetas

LPK KOMITETAI
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LPK KOMITETŲ NARIAI

UAB „Hotrema" 

UAB „Prima Line"

UAB „Grūstė"

UAB "Sinergija LT "

UAB "Translandijos transportas"
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Rugsėjo 22-ąją minime Tarptautinę dieną be automobilio savivaldybės 

suorganizuotame konkurse.

Mažeikių miesto gyventojai aktyviai paminėjo šią dieną ir mielai 

sudalyvavo konkurse.

Konkurso dalyviai filmavo ir fotografavo savo keliones į ugdymo įstaigas 

ar darbovietes netaršiomis transporto priemonėmis.

MVA nariai: UAB Hotrema ir UAB Litvija apdovanojo judriausius ir

originaliausius konkurso dalyvius puikiais prizais (dviračių laikikliais).

MVA dalyvavimas įvairiose 

veiklose

Diena be automobilio
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Projektas „Mažeikių puodas“ 

Viename iš Mažeikių restoranų į bendrą veiklą – picų kepimą – susibūrė 10 

rajono bendruomenių: verslo, savivaldos, nevyriausybinių organizacijų, 

jaunimo, kultūros, sveikatos priežiūros, turizmo įstaigų, bažnyčios ir kt. Tai 

vienas iš šešių numatytų projekto „Mažeikių puodas“ užsiėmimų, kurio 

metu keptos picos, bendrauta, aptartos bendruomenių veiklos.
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Tikslas - padėti lengviau integruotis į darbo rinką mūsų Mažeikių mieste 

apsistojusiems ukrainiečiams, bei padėti jų vaikams susipažinti su užimtumo 

būreliais ir papildoma veikla.

Mugėje dalyvavo: 14-os įmonių atstovai, užimtumo tarnybos, Savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto, Viešosios tvarkos skyrių darbuotojai, bei 8 

neformalaus ugdymo įstaigos.

Renginyje apsilankė apie 150 darbo galimybėmis besidominančių ukrainiečių 

drauge su savo vaikais.

„Kontaktų popietės darbo mugė“ ukrainiečiams su 

potencialiais darbdaviais
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Susitikimo tikslas: apžvelgti bendras sektoriaus tendencijas, iššūkius ir

galimybes, pramonės skaitmeninimą, robotizaciją, inovacijas, įmonių

konkurencingumą, technologijų sektoriaus potencialą Žemaitijoje,

padiskutuoti su įmonių ir švietimo įstaigų atstovais apie pramonei

reikalingų talentų ugdymą.

Verslo pusryčiai su LINPRA
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Tęsiama tradicija - MVA Bendri 

Pietūs

Su Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu Vidmantu 

Janulevičiumi ir kolegomis, taip Mažeikių politechnikos 

mokyklos direktore Tatjana Kinčiniene.

Aptarta šiandieninė 

geopolitinė padėtis, 

Rusijos karo Ukrainoje 

įtaka Lietuvos 

ekonomikai ir 

problemos su kuriomis 

susiduria verslas.
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Po susitikimo su LPK prezidentu rastas MVA rūpimų 

klausimų sprendimas:

❑ VMI viešas ir išsamus išaiškinimas dėl NPD taikymo 

ukrainiečiams

❑ FNTT pradėtas skelbti sankcionuotų įmonių sąrašas

Naudingas LPK prezidento vizitas
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MVA laisvalaikis

Praėjusių metų vasarą MVA nariams buvo suorganizuota laisvalaikio

ekskursiją į Nidą. Plaukėme laivu ir mėgavomės nuostabiomis

akimirkomis ir mūsų bendryste kartu. Vaikščiojome po Nida lydimi gido ir

lankydami žymiausias vietas. Turėjome galimybę pirmieji pamatyti privatų

Mizgirių gintaro muziejų, galėjome pasigėrėti įspūdingais dirbiniais ir video

programa
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Smagiai praleistas laikas prie boulingo takelių. Nepakartojamos 

akimirkos ir laikas kartu..

MVA boulingo turnyras

“Kartu – mes jėga”
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Visuotinė švaros akcija „DAROM“

Balandžio mėnuo - švaros metas 
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MVA Kalėdos

MVA nariai buvo pakviesti į Mažeikių kultūros rūmuose vykusį Sauliaus 

Prūsaičio koncertą „Naujametinis show“. Po koncerto vyko jaukus 
pasisėdėjimas, lengvas ir pozityvus pabendravimas. 
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MVA GEROVĖS PAKETAS

http://www.dubgiris.lt/tinklapis/
https://mazeikiuverslininkuasociaci-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/admin_mazeikiuverslininkuasociaci_onmicrosoft_com/Ecul4vOqDmVGr8H9zaKxIo4Bi3aKxaQp0c0fz8cY12Smpw


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

Per 2021 metus MVA nariai pildamiesi kurą su specialia MVA

nuolaida SUTAUPĖ daugiau kaip 35 000 EUR.
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Kuras MVA nariams pigiau
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MVA  sveikinimai

❑Mes turime gražią tradiciją įmonės veiklos jubiliejinio 

gimtadienio proga aplankyti ir pasveikinti savo narius

❑ Taip pat yra užsakomas jubiliejinis gimtadienio 

sveikinimas ir Mažeikių rajono laikraštyje „SANTARVĖ“



➢ Ekskursija su MVA nariais
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2022 metų MVA planai 

➢ Sporto šventė Balsių stovykloje

➢ MVA 20 jubiliejus ir Kalėdinė šventė

➢ Verslo diena



✓VEIKLA 
✓BENDRADARBIAVIMAS
✓TRADICIJOS
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Ačiū už dėmesį
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