








Baltijos skaitmeninių inovacijų centro Darbo grupės posėdis Nr.3  

2018 m. lapkričio 8 d., 15:30 val.  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pastate, II aukšto 

posėdžių salė, J. Janonio g. 24 

 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Suderinti misiją ir strateginius tikslus; 

2. Suderinti veiklos kryptis ir teikiamas paslaugas, narių interesus; 

3. Suderinti Bendradarbiavimo sutartį, apsvarstyti ir patvirtinti valdymo struktūrą, kad būtų 

galima perduoti KP pasirašusių šalių teisininkams; 

4. Apsvarstyti Baltijos skaitmeninių inovacijų centro 2019 metų planuojamą biudžetą su tuom 

susijusį galimo nario mokesčio dydį; 

5. Dėl Apskrito stalo diskusijos lapkričio 14 d. 13 val. darbotvarkės ir turinio; 

 

Posėdyje dalyvavo:  

1. Ričardas Zulcas, Klaipėdos miesto savivaldybė,  

2. Elida Mantulova, Klaipėdos universitetas  

3. Dr.Aidas Šmaižys, Klaipėdos nafta,  

4. Leila Palionienė, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija  

5. Šarūnas Butkus Baltijos technologijų parkas,  

6. Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejus, 

7. Mindaugas Gudelis, Lietuvos jūrų muziejus, 

8. Valdas Grigonis, Uosto verslo centras 

9. Kęstutis Kvaraciejus, Baltijos technologijų parkas, 

10. Romualdas Petraitis, Baltijos technologijų parkas (įgaliotas atstovauti ir asociaciją 

INFOBALT) 

 

Svarstyta: Suderinti Skaitmeninių inovacijų centro misiją ir strateginius tikslus 

 

Nupręsta:  

Pritarti tokiam tekstui: 

Misija - kurti pažangą Baltijos jūros regione pasitelkiant skaitmenines technologijas ir tinklaveiką. 

 

Svarstyta:  Centro strateginiai tikslai. 

 

Nuspręsta: 

Patvirtinti pagrindiniai strateginiai tikslus:  

 inicijuoti ir išvystyti viešojo sektoriaus, verslo ir mokslo bendradarbiavimą skaitmeninių 

inovacijų srityje, taikant pažangiausias komunikavimo priemones.  

 sutelkti reikalingą infrastruktūrą moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai 

(MTEP), inicijuoti naujų produktų ir paslaugų kūrimą, vykdyti produktų prototipų kūrimą ir 

bandymus, kokybės patvirtinimą (validaciją), standartizavimą, sertifikavimą, pramoninį 

dizainą, teikti skaitmeninių inovacijų projektų valdymo konsultacijas,  

 dalyvauti ES ir nacionalinėse bei kitose programose.  

 sutelkti tinklaveikai Klaipėdos regiono skaitmeninės ekosistemos dalyvius ir kurti įmonėms 

pridėtinę vertę. 

 

Svarstyta: Centro pavadinimas lietuvių ir anglų kalba 

Romualdas Petraitis pasiūlė naują pavadiną anglų kalboje Maritime Digital Innovation Hub tam jog 

būtų aiškus išskirtinumas, nes Baltijos pavadinimas apimtų per plačią teritoriją. 

Maritime DIH, lietuvių kalboje Jūros / jūrinis skaitmeninių inovacijų centras; 

Olga Žalienė pritarė tokiam pasiūlymui, kadangi esame geografiškai prie jūros, o kokios bus vykdomos 

veiklos neturėtų rištis prie pavadinimo. 

Leila Palionienė pasiūlė pavadinimą Marine DIH dėl reikšmių skirtumų, kad Maritime labiau susiję su 

uostu, su logistika ir pervežimais, o Marine šis pavadinimas būtų artimesnis mūsų centrui. 



Elida Mantulova paminėjo jog Klaipėdos universitetas orientuotas į Jūrinę kryptį, todėl pritaria 

Maritime DIH pavadinimui. 

 

Nuspręsta:   

Keisti pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis bei trumpinius: 

 Baltijos skaitmeninių inovacijų centras / InnoCentras (trumpinys) 

 Baltic Maritime Digital Innovation Hub / Baltic Maritime DIH (trumpinys) 

 

Palikti laiko dar pasvarstyti koks atitikmuo geriausiai atspindėtų mūsų centro formatą, pasikeisti 

nuomonėmis virtualiai ir priimti galutinį sprendimą lapkričio 16 d. 

 

Svarstyta: veiklos kryptys ir teikiamos paslaugos; 

Romualdas Petraitis pasiūlė galutinai nuspręsti dėl veiklos krypčių kada bus identifikuoti visų šalių 

skaitmenizavimo ir inovacijų poreikiai. 

Mindaugas Gudelis pasiūlė pagalvoti dėl web platformos, ar ji būtų veiksminga ir naudinga. 

Ričardas Zulcas pritarė idėjai dėl platformos, nes tokia numatyta Klaipėda 2030 strategijoje, jis pasiūlė, 

kad Centras būtų projektų ir veiklų iniciatorius ne tik teiktų paslaugas.  

Aidas Šmaižys pasiūlė, kad įmonės keistusi gerąja skaitmenizavimo ir inovacijų plėtros praktika viena 

su kita. 

 

Nuspręsta: iš esmės pritarti veiklos kryptims ir paslaugoms, pavesti koordinatoriams jas pakoreguoti 

ir papildyti.  

 

Svarstyta: Bendradarbiavimo sutartis, apsvarstyti valdymo struktūrą ir formą, kad būtų galima 

perduoti derinimui KP pasirašiusių šalių teisininkams;  

Leila Palionienė kalbėjo, kad KVJUD yra valstybės įmonė ir dalyvauti valdymo struktūrose bei mokėti 

nario mokestį būtų sudėtinga, pasiūlė neskubėti ir bendradarbiavimo sutartį prietaikyti visoms šalims, 

kad būtų suderinti visų šalių interesai. 

Romualdas Petraitis pasiūlė suderinti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį gruodžio mėn., kad 

sekančiais metais galėtume pradėti praktines veiklas. 

  

Nupręsta: Visoms KP pasirašusioms šalims pateikti pasiūlymus ir pastabas virtualiai iki lapkričio 16 

d. darbo pabaigos. 

 

Svarstyta: Skaitmeninių inovacijų centro 2019 metų planuojamas biudžetas ir galimas nario mokesčio 

dydis 

Leila Palionienė kalbėjo, kad KVJUD negali mokėti nario mokesčio, kad reikėtų ieškoti kitokių formų 

Elida Mantulova išsakė nuomonę jog šis klausimas per ankstyvas, kad jis galėtų būti svarstomas kai 

bus aiškiai išvardinti veiklos tikslai, paslaugos ir pan. 

 

Nuspręsta:  
Biudžetą svarstymą atidėti iki bus suderintos bendradarbiavimo sutarties sąlygos ir paaiškės InnoCentro 

veiklos planai. 

 

Svarstyta: Apskrito stalo diskusijos lapkričio 14 d. 13 val. darbotvarkė ir turinys. 

 

Nuspręsta: Pritarti Apskrito stalo diskusijos darbotvarkei ir turiniui 

 


