
Nr. Uždaviniai ir veiksmai Rodikliai Laikotarpis Pradžia Pabaiga
Atsakinga 

institucija

Susijusios 

institucijos
Papildomi komentarai

1. Sukurti palankias sąlygas verslui, investuotojams ir talentams

1.1.
Kokybiškai ir sparčiai teikti viešąsias paslaugas, susijusias su 

migracija, statybomis, verslo ir investuotojų aptarnavimu

– KMSA teikiamų prioritetinių sričių 

paslaugų pasitenkinimo vertinimas (%)
2018 2030 KMSA

 Klaipėda ID, 

KPA, KPPAR, 

KVJUD, LEZ

1.1.1.

Optimizuoti prioritetinių sričių paslaugų teikimo procesus ir didinti 

kokybę, mažinant administracinę naštą verslui ir gyventojams, 

teikiant paslaugas vieno langelio principu, trumpinant paslaugų 

teikimo terminus, diegiant pažangius vadybos metodus (pvz., LEAN), 

automatizuojant procesus ir perkeliant paslaugų teikimą į el. erdvę, 

trumpesniais nei tipiniais terminais priimant sprendimus dėl 

prioritetinių projektų ir iniciatyvų

- Paslaugų, kurių teikimo procesai buvo 

supaprastinti ir sutrumpinti, skaičius (vnt.)

– Įdiegta teikiamų paslaugų klientų pa-

sitenkinimo sistema 

- Priimta greitų sprendimų priėmimo KMSA 

procedūra teikiant viešąsias pas-laugas 

(vnt.) 

- Parengti ir patvirtinti tvarkos aprašai

Trumpas 2019 2022 KMSA KMSA

*Pakeista pagal EPT 2019-11-21 protokolą 

Nr. EPT-5, sujungiant su 1.1.2.                                                                                                                          

*Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą 

Nr. KEPS3-3                                       

1.1.2.

Apibrėžti spartaus paslaugų teikimo (prioritetinių klausimų 

sprendimo) tvarką ir procedūras, kurios leistų trumpesniais nei 

tipiniais terminais teikti paslaugas ir priimti sprendimus dėl 

- 2019 - 2020 metais parengti ir patvirtinti 

3-5 tvarkos aprašai, bent per pusę 

mažinantys paslaugų verslui suteikimo 

Trumpas 2018 2020 KMSA
VL, KPA, KVJUD, 

KPPAR

Pakeista pagal EPT 2019-11-21 protokolą Nr. 

EPT-5, sujungiant su 1.1.2.

1.1.3.

Nustatyti, įvertinti ir formalizuoti savivaldos, verslo įmonių, verslo 

asociacijų ir kitų susijusių institucijų bendradarbiavimo priemones ir 

kanalus. Pagal parengtą bendradarbiavimo planą proaktyviai 

informuoti verslo įmones ir susijusias organizacijas apie numatomus 

reglamentavimo pakeitimus, organizuoti darbines diskusijas dėl 

planuojamų pakeitimų ir kartu su verslo asociacijomis vykdyti 

periodines verslo el. apklausas dėl probleminių sričių

– Viešos konsultacijos su verslu verslui 

aktualiais klausimais - 4 kartus per metus

– Informacijos apie verslui aktualius 

pokyčius pateikimo prenumeratoriams 

sistemos įdiegimas

Trumpas 2018 2022 KMSA
KPA, KVJUD, 

KPPAR, LEZ

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.1.4.

Sudaryti sąlygas gauti investuotojams ir talentams aktualias viešąsias 

paslaugas ir dokumentus anglų kalba: parengti dvikalbius dokumentų 

šablonus, teikti paslaugas ir priimti dokumentus, užpildytus anglų 

kalba

– Viešųjų paslaugų, kurias galima gauti 

anglų kalba, dalis (%) - 2021 m. - 20 proc.                                                                                                   

– Savivaldybėje priimami anglų kalba 

pildyti dokumentai (vnt.)

Vidutinis 2018 2022  KMSA KMSA
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.1.5.

Įdiegti veiklos rezultatų stebėsenos sistemą, pagrįstą procesų 

rodiklių matavimu, ir susieti ją su darbuotojų vertinimo ir 

motyvavimo sistema

– Įdiegta rezultatų stebėsenos sistema 

(vnt.)
Trumpas 2018 2022 KMSA

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.1.6.
Tobulinti Klaipėdos atvirų duomenų platformą, užtikrinant patogią 

naudotojo sąsają ir atitiktį atvirų duomenų teikimo standartams

– Savivaldos ir savivaldos valdomų įmonių 

atvirų duomenų rinkinių skaičius (vnt.)                                                       

– Surengti programuotojų maratonai 

(„hakatonai“) atvirų duomenų naudojimo 

tema (vnt.)                                                        

– Savivaldybės valdomų įmonių atvertų 

duomenų rinkinių skaičius (vnt.)

Vidutinis 2018 2030 KMSA IVPK, Klaipėda ID

1.1.7.

Įkurti savivaldybės inovatyvumo komandą, kuri būtų atsakinga už 

nuolatinio tobulėjimo kultūros savivaldybėje ugdymą, inovatyvių 

technologinių ir vadybinių sprendimų taikymo plėtrą

– Įgyvendinti bandomieji inovatyvūs 

paslaugų teikimo sprendimai (vnt.)
Vidutinis 2020 2030 KMSA VL, KMSA

1.2.
Sukurti integruotą investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo 

programą

1,5 mlrd. EUR naujų TUI

- 100 naujų TUI projektų
2018 2030  Klaipėda ID IL, KMSA, LEZ

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.2.1.

Klaipėda ID paversti daugiafunkcių paslaugų investuotojams centru, 

vieno langelio principu teikiančiu investuotojams skirtas paslaugas, 

apimančias visą investicijų ciklą. Teikiamos paslaugos: vietos 

pristatymas (informacijos struktūrizavimas, jos platinimas, tiesioginis 

dalyvavimas investuotojų vizituose), pagalba įgyvendinant 

investicinius projektus (leidimai, koordinavimas su kitomis 

institucijomis, reikiamos kompetencijos darbuotojų suradimas), 

nuolatinių ryšių palaikymas (nuomonės tyrimai, tiesioginis kontakto 

palaikymas, partnerių paieška)

– Paslaugų, apimančių visą investicijų ciklą, 

žemėlapis (vnt.)                                                   

–  Klaipėda ID darbuotojai, atliekantys su 

investicijų pritraukimu susijusį darbą (vnt.)                                                   

–  Klaipėda ID suteiktos individualios 

konsultacijos užsienio verslininkams ir 

investuotojams (vnt.)

Vidutinis 2018 2030 KMSA
IL, Klaipėda ID, 

LEZ



1.2.2.

Nustatyti, įvertinti ir formalizuoti bendradarbiavimo su „Investuok 

Lietuvoje“ ir regioninėmis investicijų pritraukimo institucijomis 

priemones ir kanalus, siekiant perimti gerąją patirtį ir išvengti 

paslaugų dubliavimo

Parengtas bendradarbiavimo su IL 

modelis, kuriame apibrėžiamas funkcijų ir 

atsakomybės pasiskirstymas pagal visą 

investicijų pritraukimo ciklą (vnt.)                                                                     

– Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 

IL (vnt.)

Trumpas 2018 2018 Klaipėda ID
IL, „GO Vilnius“, 

„Kaunas IN“

1.2.3.

Atlikti prioritetinių augimo sričių vertės grandinės analizes ir užpildyti 

atitinkamų vertės grandinių trūkumus. Analizės padėtų nustatyti 

esamas problemas ir vertės grandinės trūkumus, kuriuos vėliau būtų 

galima pašalinti pritraukiant tikslines įmones

 – Parengtos 6 prioritetinių augimo sričių 

vertės grandinės analizių ataskaitos, 

kuriose nustatyti vertės grandinės spragos 

ir jų šalinimo veiksmų planai

– Pritrauktos 2 įmonės užpildančios vertės 

grandinių spragas

Trumpas 2018 2024 Klaipėda ID
IL, LEZ, KPA, 

KVJUD

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.2.4.

Kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ sukurti nuolatinę tikslinių užsienio 

ir Lietuvos įmonių, kurios paskatintų prioritetinių augimo sričių 

vystymąsi, nustatymo ir santykių palaikymo sistemą

– Nustatytos 6 prioritetinių augimo sričių 

svarbiausios įmonės;

- Sukurta santykių palaikymo sistema;

Trumpas 2018 2030 Klaipėda ID
IL, LEZ, KPA, 

KVJUD

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.2.5.

Suformuoti investicijų pritraukimo motyvacinius paketus, kurie būtų 

kuriami atsižvelgiant į investuojančios įmonės poreikius ir apimtų, 

pvz., reikiamos infrastruktūros išvystymą, finansines subsidijas 

(atleidimas nuo žemės mokesčio, nuomos subsidijos ir kt.), žemės 

plotų suradimą, pagalbą surandant ir mokant reikiamos 

kompetencijos darbuotojus

Suformuoti Klaipėdos vertės pasiūlymai - 

4/metus
Trumpas 2018 2030 Klaipėda ID

IL, KMSA, LEZ, 

KVJUD, KPA, 

LJKKA, KPPAR

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.2.6.

Struktūrizuoti ir tinkamais kanalais platinti informaciją apie miesto 

investicinę aplinką ir investicinius projektus. Tai būtų informacija 

apie esamas ekosistemas, kompetencijas ir darbo jėgą, paslaugas 

investuotojams ir motyvacinius paketus. Komunikaciniai kanalai 

apimtų informacinius portalus (klaipedaid.lt, investinklaipeda.com), 

informacinius straipsnius kituose el. portaluose, regiono atstovų 

dalyvavimą renginiuose.

Sukurta investicinių objektų duomenų 

bazė (vnt.)                                                                          

– klaipedaid.lt  svetainės lankytojų skaičius 

(vnt.)                                                                           

– Parodų ir kitų renginių, kuriuose 

pristatytos investavimo Klaipėdoje 

galimybės, skaičius (vnt.)                                                                          

– Organizuotų verslo delegacijų vizitų 

skaičius (vnt.)                                                                          

– Informacinių pranešimų ir straipsnių apie 

Klaipėdos miesto ekonomikos galimybes 

skaičius (vnt.)

Trumpas 2018 2030 Klaipėda ID
IL, KMSA, LEZ, 

KTMP

1.2.7.
Įkurti miesto prekės ženklo platformą, kuri būtų atsakinga už miesto 

prekės ženklo sukūrimą, miesto pristatymo medžiagos kuravimą

– Sukurta miesto rinkodaros platforma;

– Sukurta miesto ir miesto prekės ženklo 

rinkodarinė medžiaga (Brandbook) (Iki 

2019 12 31) 

– Parengtas kasmetinis rinkodaros 

priemonių įgyvendinimo kalendorius 

Trumpas 2018 2030 KMSA Klaipėda ID, KTIC
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.3. Išvystyti smulkiam verslui palankią ekosistemą 2000 naujų įmonių iki 2030 m. 2018 2030 Klaipėda ID VL, KPPAR, KMTP
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.3.1.

Paversti Klaipėda ID  daugiafunkcių paslaugų verslui centru. Klaipėda 

ID turėtų tapti visaverte savivaldos, verslo įmonių ir investuotojų 

partnere, koordinuojančia verslumo, SVV konkurencingumo ir 

integracijos į tarptautines vertės grandines skatinimo sritis.

– Sudarytas paslaugų, kurios teikiamos 

naujo verslo pradžiai ir plėtrai, žemėlapis 

(vnt.)                                                                                

– Klaipėda ID darbuotojų, atliekančių su 

verslumu ir verslo gebėjimų skatinimu 

susijusias užduotis, skaičius (vnt.)                                                                    

- SVV internacionalizavimo skatinimo 

veiklų ar projektų skaičius, vnt.

Vidutinis 2018 2030 KMSA
VL, Klaipėda ID, 

KPPAR, KMTP

Pakeista pagal EPT 2020-11-24 protokolą Nr. 

KEPS3-26 papildyta 3-iu rodikliu



1.3.2.

Nustatyti, įvertinti ir formalizuoti Klaipėda ID, savivaldos, verslo 

įmonių ir susijusių institucijų bendradarbiavimo priemones ir 

kanalus. Pagal parengtą bendradarbiavimo planą rengti periodinius 

kuruojamus el. tinklaraščius, vykdyti periodines sektorines el. 

apklausas, organizuoti teminius darbo susitikimus ir kitų formų 

bendradarbiavimą, jų pagrindu rengti rekomendacijas atitinkamoms 

institucijoms dėl verslo sąlygų gerinimo

Parengtas bendradarbiavimo planas (vnt.)                                                                   

– Nustatytos skirtingų institucijų pareigos 

ir jų teikiamos paslaugos, sudarytos 

bendradarbiavimo sutartys (vnt.)                                                                   

– Klausimynų skaičius (vnt.)                                                                   

– El. naujienlaikraščių skaičius (vnt.)                                                                   

– Suorganizuotų teminių susitikimų 

skaičius (vnt.)

Vidutinis 2018 2030 Klaipėda ID

KMSA, KPA, 

KVJUD, KPPAR, 

KMTP

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.3.3.

Įvertinti ir plėtoti esamų verslo inkubatorių galimybes padėti 

prioritetinių sričių startuoliams augti, sukuriant reikiamas erdves ir 

„minkštąją“ infrastruktūrą. „Minkštoji“ infrastuktūra apimtų 

rezidentams skirtų bendradarbiavimo veiklų organizavimą, tikslinės 

informacijos apie regioninius, tarptautinius renginius ir finansavimo 

galimybes teikimą.

– Inkubuojami startuoliai (vnt.)                                                         

– Inkubuojami prioritetinių sričių 

startuoliai (vnt.)

Vidutinis 2018 2025 Klaipėda ID KMTP, KU
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.3.4.

Įsteigti mėlynosios ekonomikos verslų vystymo akseleratorių – 

struktūrizuotą keleto mėnesių programą, kuriai atrinkti startuoliai, 

padedami pirmaujančių Klaipėdos regionų verslo atstovų, turėtų per 

numatytą laiką realizuoti savo idėjas ir išleisti į rinką naujus 

produktus

   Akseleruojamų startuolių skaičius 2030 

m. - 10 / metus

– Išleistų į rinką naujų produktų/paslaugų 

skaičius - 15% nuo startuolių sk.

Trumpas 2019 2030 KMSA

Klaipėda ID, KPA, 

LEZ, KVJUD, 

KMTP, KU, BTP

*Pagal EPT 2020-11-24 protokolą Nr. KEPS3-

26 koreguotas priemonės pavadinimas;                                                 

*Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą 

Nr. KEPS3-3

1.3.5.

Remti patalpų, tinkančių bendradarbystei, konversiją ir 

bendradarbystės patalpų įkūrimą talentams patraukliose vietose, 

dalinai finansuojant patalpų įsteigimo kaštus, perleidžiant 

savivaldybės valdomas erdves

Bendradarbystės patalpų skaičius (vnt.)                                                                   

– Bendradarbystės patalpų užimtumas (%)                                                                        

– Bendradarbystės patalpose veikiančių 

verslų skaičius (vnt.)

Ilgas 2018 2030 KMSA
Klaipėda ID, 

KMTP

1.3.6.
Koordinuoti ir tinkamais kanalais platinti informaciją apie verslumo 

skatinimo renginius ir programas

– Parengtas ir nuolat pildomas Klaipėdos 

regiono verslumo skatinimo renginių 

kalendorius (vnt.)

Vidutinis 2018 2030 Klaipėda ID KMTP, KPPAR

1.3.7.
Organizuoti nišinius tarptautinius megarenginius, susijusius su 

prioritetinių sričių, verslumo skatinimo temomis

– Suorganizuotos teminės konferencijos, 

pritraukusios daugiau nei 500 dalyvių (vnt.)
Vidutinis 2019 2030 KMSA

Klaipėda ID, 

KMTP, KPA, 

KVJUD

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.3.8.
Organizuoti verslumo skatinimo renginių ciklą, apimantį esmines 

verslo steigimo ir plėtros temas (nuo idėjos iki pardavimų)

Parengtas verslumo skatinimo renginių 

planas, apimantis renginių koncepciją 

(temas, auditoriją, kanalus ir 

periodiškumą) (vnt.) 

– Suorganizuotų verslumo skatinimo 

renginių skaičius (vnt.) 

Trumpas 2019 2030  Klaipėda ID
KMTP, VL, 

UKMIN, MITA

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.3.9. Sukurti savivaldos ir startuolių bendradarbiavimo mechanizmą

– Įkurtas KMSA poreikių bankas, apimantis 

problemas, prie kurių sprendimo galėtų 

prisidėti startuoliai (vnt.)

Vidutinis 2018 2030 Klaipėda ID KMSA

1.3.10. Sukurti startuolių finansavimo mechanizmą

Pritrauktos lėšos Klaipėdos regiono 

startuoliams (EUR) – Sukurtas startuolių 

finansavimo fondas (vnt.)

Vidutinis 2018 2030 Klaipėda ID KMSA, KU

1.3.11.

Rengti ir tinkamais kanalais platinti informaciją apie SVV finansavimo 

šaltinius (ES, nacionalinius, savivaldybių paramos fondus, rizikos 

kapitalą ir kitus alternatyvius finansavimo šaltinius), teikti 

individualias konsultacijas

Klaipėdos regiono įmonėms suteiktos ES, 

nacionalinės ar savivaldos paramos lėšos 

(EUR)                                                                                

– Klaipėdos regiono įmonėms suteiktos 

rizikos kapitalo paramos lėšos (EUR)

Vidutinis 2018 2030 Klaipėda ID

VL, INVEGA, 

rizikos kapitalo 

įmonės

1.4.
Didinti Klaipėdos gebėjimą eksportuoti ir integruotis į tarptautines 

vertės grandines

– Lietuviškas eksportas, tenkantis vienam 

gyventojui (EUR)
2018 2030 Klaipėda ID VL, KPPAR



1.4.1.

Išvystyti Klaipėdos įmonių konkurencingumo centrą (veikiantį 

Klaipėda ID), kurio tikslas – didinti Klaipėdos įmonių valdymo brandą 

ir gebėjimą plėsti eksportą esamose ir naujose rinkose; kartu su VL 

centralizuotai rinkti ir viešinti informaciją apie svarbių Klaipėdos 

regiono įmonių ir klasterių eksporto tikslines rinkas, sukurti ir 

palaikyti vietinių įmonių duomenų bazę, padėti užmegzti kontaktus 

su užsienio įmonėmis, teikti tiesiogines konsultacijas dėl įmonių 

veiklos tobulinimo, pasirengimo eksportui ir plėtros planų bei 

finansavimo

Sudarytas Klaipėdos įmonėms teikiamų 

paslaugų, skirtų eksporto plėtrai, 

žemėlapis (vnt.)                                                                          

– Klaipėda ID darbuotojų, dirbančių su 

Klaipėdos įmonių konkurencingumo 

centru, skaičius (vnt.)                                                                              

– Išplatintos eksporto rinkų sektorinės 

apžvalgos (vnt.)                                                                              

– Konsultuojamų įmonių eksporto 

apimties pokytis (EUR)

Vidutinis 2018 2030 Klaipėda ID

VL, KMTP, 

„Creditinfo“ / 

Registrų centras, 

KPPAR

1.4.2.

Nustatyti, įvertinti ir formalizuoti bendradarbiavimo su VšĮ „Versli 

Lietuva“ priemones ir kanalus, siekiant perimti gerąją patirtį ir 

išvengti paslaugų dubliavimo

– Parengta bendradarbiavimo su VL 

galimybių ataskaita (vnt.)

– Pasirašyta formalaus bendradarbiavimo 

sutartis su VL (vnt.)

Vidutinis 2018 2018 Klaipėda ID VL

1.4.3.

Parengti eksporto skatinimo teminių renginių (konferencijų, 

programavimo maratonų („hakatonų“), seminarų ir kt.) 

organizavimo planą, apimantį renginių koncepciją (temas, auditoriją, 

periodiškumą); pagal planą organizuoti renginius

– Eksporto renginių skaičius (vnt.) Vidutinis 2018 2030 Klaipėda ID KMTP, KPPAR

1.4.4.

Didinti tikslinių kokybės ir procesų standartų taikymą įmonėse, 

bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline standartizacijos 

institucija, periodiškai rengti ir viešinti konkrečiam sektoriui skirtas 

santraukas apie aktualius standartus, jų naudą SVV, susijusias 

sėkmės istorijas ir papildomus informacijos šaltinius

– Klaipėdos regiono įmonių, atitinkančių 

nustatytus kokybės ir (ar) procesų 

standartus, skaičius (vnt.)

Vidutinis 2022 2023 Klaipėda ID LSD, VL, KPPAR

1.5. Sudaryti sąlygas pritraukti ir išlaikyti talentus
– Vidinių imigrantų skaičius (vnt.)

– Tarptautinių imigrantų skaičius (vnt.)
2018 2030 Klaipėda ID KTIC, KMSA

1.5.1.

Daugiafunkcių paslaugų talentų pritraukimo, integracijos ir išlaikymo 

centras, atsakingu už miesto rinkodarą, susijusią su talentų 

pritraukimu, ir programų koordinavimą su nacionalinėmis įstaigomis 

(VL, LSA) ir NVO, aukštosiomis mokyklomis ir universitetais 

integruojant baigusius pirmąją pakopą užsienio universitetuose į 

Lietuvos švietimo sistemos tolesnies studijas

 – Sudarytas paslaugų, skirtų aukštos 

kvalifikacijos emigrantams pritraukti ir 

integruoti, žemėlapis

– Teikiamų paslaugų, skirtų talentams 

pritraukti (sk.) - 5

– 2019 m. - sistemos sukūrimas ir rodiklių 

įvardinimas

Trumpas 2018 2030 KMSA VL, Klaipėda ID

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3 apjungiant 1.5.1.-1.5.3. priemones į 

1.5.1.      

1.5.2. Nustatyti tikslinių talentų grupes ir regionus, į kuriuos bus 

orientuotos talentų pritraukimo programos

Parengta tikslinių talentų grupių ir regionų 

ataskaita (vnt.)
2018 2018 KEPA KU

Apjungta į 1.5.5. priemonę pagal EPT 2021-

03-12 protokolą Nr. KEPS3-3    

1.5.3.

Rengti ir tinkamais kanalais platinti su talentų pritraukimu, išlaikymu 

ir integracija susijusią aktualią informaciją (apie aukštos 

kompetencijos darbo vietas, inovatyvius darbdavius, gyvenimo 

sąlygas)

– Parengti talentams skirtos aktualios 

informacijos apie Klaipėdą paketai (vnt.) – 

Talentams aktuali informacija, integruota į 

KEPA portalą (vnt.) – Talentams aktuali 

informacija, integruota į nacionalinius tale

2018 2019 KEPA VL, KMSA, KTIC
Apjungta į 1.5.5. priemonę pagal EPT 2021-

03-12 protokolą Nr. KEPS3-3     

1.5.4.

Stiprinti ryšius su Klaipėdos išeiviais: įsteigti Klaipėdos miesto 

alumnų tinklą, dalyvauti „Globalios Lietuvos“ ir kitose nacionalinėse 

iniciatyvose, organizuoti mentorystės programas, padėti Klaipėdos 

išeiviams susirasti praktikos vietą ar darbą Klaipėdoje

Įsteigtas alumnų tinklas

- 100 aktyvių alumnų narių 2030 m.

- 500 Lietuvos išeivių persikraustė į 

Klaipėdą 2030 m.

Trumpas 2018 2030 Klaipėda ID
KMSA, LSA, KTIC, 

GLL

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3



1.5.5.

Sukurti į tikslinius talentus orientuotus motyvacinius paketus, 

nustačius jų turinį (tiesioginė finansinė parama, persikėlimo ir 

gyvenimo Klaipėdoje kaštų dalinis ar visiškas dengimas), tikslinių 

talentų vertinimo kriterijus (aukštasis išsilavinimas, MTEP veikla ir 

kt.) ir paketų suteikimo kanalus ir sąlygas (pvz., įsidarbinus KPA 

partnerių MTEP veiklos srityje ar įkūrus inovatyvų startuolį)

 – Paruoštas talentų pritraukimo planas

– Suformuotų motyvacinių talentų 

pritraukimo paketų skaičius - bus įvardinta 

po studijos

– Sukurtas ir įgyvendintas rinkodaros 

priemonių planas orientuotas į talentų 

pritraukimą 

– Sukurtų svetingumo paslaugų paketų 

(patalpos kūrybai, gyvenamosios patalpos, 

specialios stipendijos) talentams - sk 

įvardintas po studijos (vnt.) 

– Atvestų į miestą talentų sk. vnt. - sk. 

nustatytas po studijos

Trumpas 2018 2025 KMSA

Klaipėda ID, KPA, 

LEZ, KVJUD, 

Klaipėda ID

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

1.5.6.

Įvertinti klaipėdiečių tolerancijos ir gebėjimo dirbti su užsieniečiais 

skatinimo kanalus ir iniciatyvas, parengti šios tematikos renginių ir 

rinkodaros organizavimo planą.

Teikti atvykusiems integracijos paslaugas: padėti integruotis į 

Klaipėdos socialinį ir kultūrinį gyvenimą, rasti darbus antrosioms 

pusėms, atvykusioms kartu su talentais

– Parengtas klaipėdiečių gebėjimo dirbti su 

užsieniečiais iniciatyvų planas (vnt.)

– Įvertintos KMSA galimybės teikti 

integracijos paslaugas, orientuotas į 

aukštos kompetencijos užsieniečius

– Sukurta aptarnavimo paslauga/paketas

– Užsieniečių, pasinaudojusių teikiamomis 

integracijos paslaugomis, skaičius (vnt.)

– Suorganizuotų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Trumpas 2019 2030 KMSA

Klaipėda ID, LEZ, 

KVJUD, KPA, 

KMSPC

Pakeista pagal EPT 2019-11-21 protokolą Nr. 

EPT-5, sujungiant 1.5.6 su 1.5.7.

1.5.7.

Įvertinti klaipėdiečių tolerancijos ir gebėjimo dirbti su užsieniečiais 

skatinimo kanalus ir iniciatyvas (seminarai, anglų kalbos kursai ir kt.), 

parengti šios tematikos renginių ir rinkodaros organizavimo planą, 

– Parengtas klaipėdiečių gebėjimo dirbti su 

užsieniečiais iniciatyvų planas (vnt.)                                                                           

– Suorganizuotų iniciatyvų skaičius (vnt.)

2018 2030 KMSA KTIC, KEPA
Pakeista pagal EPT 2019-11-21 protokolą Nr. 

EPT-5, sujungiant 1.5.6 su 1.5.7.

2. Plėtoti inovatyvią ir ateities ekonomikos poreikius atitinkančią švietimo, mokslo ir studijų sistemą

2.1.

Didinti Klaipėdos mokslo ir studijų institucijų (toliau – aukštoji 

mokykla) konkurencingumą, tarptautiškumą, orientuojantis į 

ateities ekonomikos poreikius ir prioritetines biotechnologijų, 

jūrines ir

energetikos sritis

 – 2019 m. visos Klaipėdos aukštosios 

mokyklos sėkmingai duomenis pateikia 

pasirinktoms reitingų agentūroms

– 2019 m. miestas patenka į 

universitetinių miestų reitingus (jaunimui 

patrauklių akademinių miestų)

– 2019 programos (2 vnt.), atitinkančių 

prioritetines ekonomikos augimo sritis, 

patekimas į pasirinktą tarptautinį reitingą

Trumpas 2018 2030 Konsorciumas
KMSA, LJAM, 

KVK, LCC, SMM

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.1.1.

Sukurti ir išvystyti aukštųjų mokyklų konsorciumą su valdymo ir 

finansavimo mechanizmu, kuris apimtų aukštąsias mokyklas, 

valstybę, savivaldybę, regiono ir tarptautinius verslus

– Sukurtas valstybinių aukštųjų mokyklų 

konsorciumas

– Parengti nuostatai ir veiklos dokumentai, 

suformuota valdyba

Trumpas 2018 2025 KMSA
LAJM, KVK, 

KMSA, KU, SMM

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.1.2.

Stiprinti tikslines studijų sritis naudojant tikslinį finansavimą, 

steigiant naujas programas ir (ar) jungtines programas su užsienio 

aukštosiomis mokyklomis, pritraukiant aukštos kvalifikacijos 

dėstytojų

– Studentų, besimokančių programose, 

atitinkančiose prioritetines ekonomikos 

augimo sritis, skaičius (vnt.)

– Programų, atitinkančių prioritetines 

ekonomikos augimo sritis, skaičius (vnt.)

– Aukštos kvalifikacijos dėstytojų iš 

užsienio, dėstančių programose, 

atitinkančiose prioritetines ekonomikos 

augimo sritis, skaičius (vnt.)

Trumpas 2019 2022 Konsorciumas KU, LCC
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.1.3.
Sudaryti sąlygas aukštojo mokslo studijų horizontaliajam ir 

vertikaliajam integralumui bei tęstinumui

Studijų programų pagal modelį (3 + 2 + 4) 

skaičius (vnt.)                                                                          

– Studentų mobilumas tęsiant studijas 

skirtingose aukštojo mokslo institucijose 

(vnt.)                                                                            

Trumpas 2019 2022 Konsorciumas

LAJM, KVK, 

KMSA, ŠMM, KU, 

LCC

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3



2.1.4.

Didinti Klaipėdos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą su 

pirmaujančiomis Lietuvos ir tarptautinėmis aukštosiomis 

mokyklomis, steigiant jungtines mokslo ir studijų programas ir 

dalyvaujant tarptautinėse bendradarbiavimo programose

– Jungtinių studijų ir bendradarbiavimo 

programų skaičius (vnt.)
Trumpas 2018 2022 Konsorciumas

KU, LAJM, KVK, 

KMSA, LCC, LT ir 

užsienio 

universitetai

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.1.5.
Pritraukti į Klaipėdą aukštos studijų kokybės tarptautinio 

universiteto, orientuoto į technologinius mokslus, padalinį

Tarptautinio universiteto, reitinguojamo 

tarp 500 geriausių, padalinys (vnt.)
Trumpas 2018 2022 Klaipėda ID KMSA

2.1.6. Suformuoti KU „svajonių komandą“ -          Sukurta komanda  2020  2021 KU
Išbraukta pagal EPT 2021-03-12 protokolą 

Nr. KEPS3-3

2.2.
Pritaikyti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sistemą vietinių ir 

atvykusių gyventojų poreikiams
– Pritaikytų švietimo įstaigų skaičius (vnt.) 2018 2030 KMSA

2.2.1.
Įsteigti tarptautinių ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų, kuriose 

būtų mokoma tarptautine mokymo programa anglų ir kitomis k.

 - Tarptautinius standartus atitinkanti 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga (-os), kuri 

patenkina visus angliakalbių vaikų 

poreikius

- Tarptautinius standartus atitinkanti 

bendrojo ugdymo įstaiga (-os), kuri 

patenkina visus angliakalbių vaikų 

poreikius

Trumpas 2018 2021 KMSA

Klaipėdos 

bendrojo ugdymo 

institucijos, ŠMM

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.2.2.

Įsteigti įvairiose ugdymo įstaigose universitetinių klasių ir 

universitetinę gimnaziją, kur ugdymo turinys būtų derinamas su 

Klaipėdos universitetu ir/arba kitais KMSA sprendimu parinktais 

universitetais

 – 2019 m. Universitetinės klasės 2 

gimnazijose

– 2020 m. Įsteigta universitetine gimnazija

Trumpas 2018 2023 KMSA

KU, Klaipėdos 

bendrojo ugdymo 

institucijos, ŠMM

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.2.3.

Didinti mokinių, kurie mokosi pagal pagilintas gamtos mokslų, 

technologijų ir inžinerijos, matematikos bei menų ugdymas (STEAM) 

programas skaičių      

                                                                 – 

Mokinių baigusių pagilinto ugdymo STEAM 

programas, dalis nuo viso bendro 

abiturientų skaičiaus - 25%

Trumpas 2019 2030 KMSA

Klaipėdos 

bendrojo ugdymo 

institucijos, ŠMM

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.2.4.
Įsteigti gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos, matematikos ir 

menų (STEAM) centrą
2020 m. įsteigtas STEAM centras Trumpas 2018 2030 KU

KMSA, Klaipėdos 

bendrojo ugdymo 

institucijos, 

ŠMM, KPA

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.2.5. Kelti mokytojų kvalifikacija STEAM centre
Mokytojų pakėlusių STEAM kvalifikaciją 

per metus - 50
Vidutinis 2020 2030 KU

KMSA, Klaipėdos 

bendrojo ugdymo 

institucijos, 

ŠMM, KPA

Įtraukta nauja priemonė pagal EPT 2021-03-

12 protokolą Nr. KEPS3-3

2.3.
Sukurti į inovacijas orientuotą švietimo, mokslo ir verslo 

bendradarbiavimo ekosistemą

– Bendrosios investicijos į patentus

ir licencijas (EUR)

– MTEP projektų skaičius (vnt.)

– Pajamos iš mokslinių tyrimų ir 

taikomosios veiklos (EUR)

2018 2030 Konsorciumas
KU, LEZ, KVJUD, 

KMSA

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.3.1.

Išvystyti Klaipėdos mokslo ir technologijų parką kaip Klaipėdos 

regiono inovacijų, technologijų ir jų komercializavimo centrą, 

skatinantį inovacijas, inovatyvių produktų kūrimą Klaipėdai 

aktualiose srityse (jūrinėje, bioekonomikos, gamybos ir energetikos)

KMTP komercializuotų produktų skaičius 

(vnt.) - 10/metus

– Pajamos iš produktų komercializavimo 

veiklos (EUR) - 1 mln. EUR/metus

Trumpas 2018 2030 KMTP KU, LEZ
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.3.2.
Didinti doktorantų, rengiančių disertacijas, aktualias Klaipėdos 

įmonėms, bendradarbiaujant su verslu ir pramone, skaičių

 - 2022 m. atlikti tyrimą kiek Klaipėdos 

įmonėse dirba mokslo laipsnį turinčių 

darbuotojų

– Įmonių bendradarbiavusių rengiant 

disertacijas sk. 2030 m. - 10

– Padvigubinti mokslininkų dirbančių 

Klaipėdos įmonėse skaičius

Trumpas 2018 2030 KU KPA, LEZ, KMTP
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3



2.3.3.

Sukurta probleminių klausimų, kuriuos potencialiai galima spręsti 

dalyvaujant tarptautinėse MTEP programose, aktualizavimo mokslo 

ir verslo partnerių platforma

 - Sukurta mechanizmas

- Problemų ir projektų sąrašas

- Kofinansavimo modelio sukūrimas

Trumpas 2018 2021 KU

KMTP, Klaipėda 

ID, KPA, KVJUD, 

LEZ 

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.3.4. KU inovacijų ir technologijų perdavimo optimizavimas

 - KU inovacijų ir technologijų perdavimo 

koordinatorius - 2019 m.

- Suteiktos KU MTEP paslaugos verslo 

įmonėms vieno langelio principu

– Gautas „excellence“ centro statusas - 

2025 m.

– Suteiktos paslaugos nacionalinėms 

subjektams - 80%, Suteiktos paslaugos 

užsienio subjektams - 20%

– 10% nuo KU biudžeto - komercinės 

pajamos

Trumpas 2018 2030 KU KMSA
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.4.
Išvystyti modernią specialistų perkvalifikavimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo sistemą
– Nedarbo lygis (%) 2018 2030 KMSA

Klaipėda ID, KPA, 

profesinės 

mokyklos

2.4.1.

Sukurti pilotines pameistrystės arba analogiškas schemas 

prioritetiniuose sektoriuose, bendradarbiaujant su Klaipėdos regiono 

įmonėmis, didinti pameistrystės programų patrauklumą darbdaviams 

ir būsimiems studentams, teikiant teisinę ir reglamentavimo 

pagalbą, plėtojant pameistrystės programas ir jas viešinant

– 10 pameistrystės programų 

prioritetiniuose sektoriuose

– Šias programas baigusių mokinių skaičius 

- 400/metus

Trumpas 2018 2030 KPA

LEZ, KVJUD, 

Klaipėda ID, 

profesinės 

mokyklos, KPPAR

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.4.2.

Inicijuoti Klaipėdos mieste veikiančių perkvalifikavimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo įstaigų (organizacijų) tarpinstitucinį susitarimą dėl 

tikslinių įgūdžių ugdymo programų ir mokymų, orientuotų į miesto 

ekonomikos poreikius ir prioritetines miesto plėtros sritis

 – Tarpinstitucinis susitarimas - 2018 m.

- Modelio parengimas - 2019 m.
Trumpas 2018 2030  Konsorciumas 

 Darbo birža, KU 

Tęstinių studijų 

institutas, 

Klaipėda ID, KPA, 

KPPAR, 

profesinės 

mokyklos

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.4.3. Rengti pedagogus miesto ir regiono pažangai

 – Parengtų ir įsidarbinusių ugdymo 

įstaigose pedagogų skaičius - 1500

– Pažangios pedagogų praktikos bazės 

sukūrimas

Trumpas 2018 2030 KU KMSA, KVK
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

2.4.4.

Sukurti karjeros ugdymo modelį, kurio paskirtis būtų padėti 

mokiniams, studentams ir kitoms miesto gyventojų tikslinėms 

grupėms ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai 

pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ir (arba) darbinę veiklą, pereiti 

iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau siekti profesinio 

tobulėjimo; stiprinti teikiamų paslaugų viešinimą

 - Konsoliduotas karjeros centrų veiklos 

modelis (KMSA) ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo institucijose 

- Bendras karjeros centras aukštosioms 

mokykloms

Trumpas 2018 2030 Konsorciumas 

KMSA Švietimo 

skyrius, KU, LCC, 

LJAM, KVK, KPA, 

KVJUD, LEZ

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

3. Tapti patraukliu, įtraukiančiu ir pasiekiamu regiono centru

3.1. Įgyvendinti ambicingą urbanistinės plėtros programą
– Investicijos, skirtos ar pritrauktos 

miesto urbanistinei plėtrai (EUR)
2018 2030 KMSA

3.1.1.

Atnaujinti miesto planavimo dokumentus, atsižvelgiant į miesto 

vystymo zonų prioritetus, kuriant policentrinę miesto urbanistinę 

struktūrą. Stiprinti miesto istorinį centrą ir pacentrius, sudarant 

galimybes panaudoti teritoriją įvairioms funkcijoms

– Patvirtintas bendrasis planas Trumpas 2018 2022 KMSA
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

3.1.2.

Suformuoti mieste efektyviai veikiančią nekilnojamojo turto objektų 

vystymo plėtros funkciją (apibrėžti struktūrą, priemones, 

kompetencijas), kuri sudarytų sąlygas naudoti VPSP mechanizmus 

urbanistiniams ir NT projektams aktyviai vystyti

 – Išvystyta organizacinė struktūra (KMSA, 

Klaipėda ID ar naujos organizacijos 

pagrindu), priemonės ir kompetencijos, 

reikalingos VPSP projektų proaktyviai 

paieškai ir įgyvendinimui - 2021 m.

– VPSP būdu inicijuoti urbanistinės plėtros 

projektai - 8 iki 2030 m.

Trumpas 2018 2030 KMSA
Klaipėda ID, 

CPVA, LEZ

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3



3.1.3.

Išvystyti buvusią „Laivitės“ teritoriją, joje pastatant išskirtinės 

architektūros objektą. Potencialios objekto sritys: KMSA 

administracijos konsolidacija ir perkėlimas, KVJUD perkėlimas, 

kultūros objektai

– Investicijos, skirtos ar pritrauktos 

buvusios „Laivitės“ teritorijos plėtrai (EUR)
Vidutinis 2018 2024 KMSA

Klaipėda ID, 

KVJUD

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

3.1.4. Išvystyti piliavietės teritoriją

 - Priešpilio gatvė - 2020 m.

- Bokštas - 2021 m.

- Koncesija likusiai pilies daliai - 2022 m.

Trumpas 2018 2024 KMSA Klaipėda ID
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

3.1.5.
Intensyvinti linijinį centrą Taikos prospekto ašyje, suformuojant 

patrauklias teritorijas komercijos ir paslaugų centrams steigti

– Darbuotojai, dirbantys Taikos pr. 

įsikūrusiose įmonėse (vnt.)
Vidutinis 2018 2030 KMSA

3.1.6.

Skatinti pramonės įmonių perkėlimą iš miesto centrinės dalies, 

buvusių jų teritorijų pertvarkymą į gyvenamosios, laisvalaikio ir 

komercinės paskirties teritorijas; pramonines teritorijas koncentruoti 

LEZ ir pietinėje miesto dalies teritorijoje

– Pramonės įmonės, persikėlusios iš 

miesto istorinio centro (vnt.)                                                                              

– Kultūros, meno ir laisvalaikio poreikiams 

pritaikytų objektų (erdvių) skaičius (vnt.)

Ilgas 2018 2024 KMSA

3.1.7.
Miesto centrinėje dalyje, aplink Danės upę, vystyti mišrios 

gyvenamosios ir komercinės paskirties zonas

Naujų NT projektų teritorijoje aplink Danę 

skaičius (vnt.)                                                                                

– Sutvarkytų erdvių, esančių prie Danės 

upės, skaičius (vnt.)                                                                             

– Pastatytas Bastionų tiltas (vnt.)                                                                          

– Investicijos, skirtos ar pritrauktos 

teritorijos aplink Danę plėtrai (EUR)

Ilgas 2018 2030 KMSA

3.1.8.

Paversti Smiltynę kurortine teritorija: sukurti infrastruktūrą, 

reikalingą kurortinės teritorijos statusui įgyti, traukos objektų, didinti 

Smiltynės pasiekiamumą

 – Smiltynės pripažinimas kurortine 

teritorija - 2020 m.

– Pietinėje dalyje naują keltų linija - 2025

– Investicijos, skirtos ar pritrauktos 

Smiltynės plėtrai iki 2030 m. 50 mln.

Trumpas 2018 2030 KMSA

KTIC, AB 

„Smiltynės 

perkėla“, Kuršių 

nerijos 

nacionalinio 

parko direkcija

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

3.1.9.

Paversti Girulius kurortine teritorija: plėtoti turistinę infrastruktūrą ir 

įkurti rekreacinių centrų (pvz., pastatyti SPA centrų, išnaudojančių 

geoterminius vandenis)

– Girulių pripažinimas kurortine teritorija 

(vnt.)

– Giruliuose veikiančių rekreacijos centrų 

skaičius (vnt.)

– Investicijos, skirtos ar pritrauktos Girulių 

plėtrai (EUR)

– Erdvių, esančių prie vandens telkinių, ir 

kitų rekreacijai skirtų vietų pritaikymas 

kultūros ir meno reikmėms (vnt.)

Ilgas 2018 2030 KMSA KTIC, Klaipėda ID

3.1.10.

Įrengti mažųjų ir pramoginių laivelių uostą prie Kuršių marių. 

Išnaudoti Vilhelmo kanalo rekreacinį potencialą ir išvystyti teritoriją 

tarp Vilhelmo kanalo ir marių

– Įrengta marina (vnt.)

– Parengta teritorijos išvystymo koncepcija 

(vnt.)

– Vilhelmo kanalas sujungtas su Kuršių 

mariomis (vnt.)

– Investicijos, skirtos ar pritrauktos 

teritorijai vystyti (EUR)

– Teritorijoje VPSP principu įgyvendintų 

projektų skaičius (vnt.)

– Pritraukta investicijų ir (ar) VPSP 

projektų (vnt.)

Vidutinis 2018 2030 KMSA KVJUD

3.1.11. Išvystyti senąją turgavietę

– Investicijos, skirtos ar pritrauktos 

senosios turgavietės vystymui 

(modernizacijai) (EUR)

Vidutinis 2018 2030 KMSA

3.1.12

Įvertinti galimybę miesto centrinėje dalyje pastatyti išskirtinės 

traukos objektą, kuris būtų unikalus 500 km spinduliu ir veiktų kaip 

turistų traukos centras

– Parengtas objekto investicinis projektas 

(vnt.)
Vidutinis 2018 2030 KMSA Klaipėda ID



3.1.13.
Vystyti viešųjų erdvių gerinimo programas ir lokalius urbanistinės 

struktūros atgaivinimo projektus

 – Naujai suformuotų ar atnaujintų 

(humanizuotų) viešųjų erdvių pietinėje ir 

šiaurinėje miesto dalyse skaičius - 8 iki 

2022 m.

Trumpas 2018 2030 KMSA
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

3.1.14.
Didinti miesto transporto rūšių integralumą, įgyvendinant 

priemones, numatytas Klaipėdos miesto darnaus judumo plane

– Įgyvendintos priemonės, numatytos 

Klaipėdos miesto darnaus judumo plane 
Vidutinis 2018 2030 KMSA

Išbraukta pagal EPT 2019-11-21 protokolą 

Nr. EPT-5

3.2.
Optimaliai subalansuoti tarptautinius ir regioninius transporto 

ryšius

– Kelto linijų skaičius (vnt.)

– Skrydžių krypčių į Palangos oro uostą ir 

iš jo skaičius (vnt.)

2018 2030 KMSA

Klaipėdos 

regiono 

savivaldybių 

administracijos, 

LG, KVJUD, LOU

3.2.1.

Nustatyti ir pritraukti tikslinius tarptautinius oro ir vandens 

transporto kelius, atsižvelgiant į tikslines talentų grupes ir 

prioritetinių sektorių pasaulines įmones, kurių investicijas bandoma 

plėsti ar pritraukti

 – Parengta tikslinių tarptautinių oro ir 

vandens transporto krypčių ataskaita - 

2019 m.

– Finansavimo modelis, leidžiantis plėtoti 

regiono pasiekiamumo didinimo projektus - 

2020 m.

– Pritraukti ir išlaikyti tikslinius skrydžius į 

PLQ - sk. nustatytas po ataskaitos

– Pritraukti ir išlaikyti tikslines keltų linijas - 

sk. nustatytas po ataskaitos

Trumpas 2018 2030 KMSA
KU, AKR, LOU, 

CKT, Klaipėda ID

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3 apjungiant 3.2.1.-3.2.3. priemonės į 

3.2.1. priemonę, koreguojant 3.2.1. 

rodikliius   

3.2.2.
Pritraukti tikslinių tarptautinių ir regioninių skrydžių į Palangos oro 

uostą

– Oro linijų bendrovių, skraidančių į 

Palangos oro uostą ir iš jo, skaičius (vnt.)                                                                             

– Skrydžių krypčių į Palangos oro uostą ir iš 

2018 2030 KMSA

Klaipėdos 

regiono 

savivaldybių 

Pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. KEPS3-3 

apjungtos 3.2.1.--3.2.3. priemonės į 3.2.1. 

priemonę

3.2.3. 
Pritraukti papildomų tikslinių kelto linijų. Prioritetinės kryptys – 

Gdanskas (Lenkija) ir Stokholmas (Švedija)

– Keleivių, keliaujančių keltais, skaičius 

(vnt.)                                                                              

– Keltų linijų skaičius (vnt.)

2020 2030 KMSA

KVJUD, Klaipėdos 

regiono 

asociacija, CKT

 Pagal EPT2021-03-12 protokolą Nr. KEPS3-3 

apjungtos 3.2.1.--3.2.3. priemonės į 3.2.1. 

priemonę

3.2.4. Didinti regioninį ir tarptautinį pasiekiamumą traukiniais

– Kelionės traukiniu maršrutu 

Klaipėda–Vilnius laikas (min.)

– Tarptautinių traukinių maršrutų, 

pasiekiamų iš Klaipėdos, skaičius (vnt.)

Ilgas 2020 2030 KMSA LG, AKR

3.2.5.
Sukurti Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimo finansavimo 

mechanizmą (siekiant pritraukti skrydžių ir vandens transporto linijų)

Sukurtas ir patvirtintas teisinis paketas, 

leidžiantis finansuoti regiono 

pasiekiamumo didinimo projektus

2018 2030 KMSA

Klaipėdos 

regiono 

savivaldybių 

administracijos, 

KEPA

3.3. Išvystyti kokybišką ir konkurencingą infrastruktūrą 2018 2030 KMSA
KVJUD, LEZ, 

LAKD, LG

3.3.1. Nutiesti tinkamo pralaidumo pietinį aplinkkelį

– Nutiestas pietinis Klaipėdos aplinkkelis 

(vnt.)

– Įrengtos gatvės (km)

Vidutinis 2018 2024 KMSA KVJUD

3.3.2.
Modernizuoti centrinį transporto įvadą (Baltijos prospekto 

sankryžos)
– Rekonstruotos sankryžos (vnt.) Trumpas 2018 2024 KMSA

3.3.3.
Nutiesti Statybininkų pr. tąsą nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 

kelio.
Rekonstruota Lypkių g. Trumpas 2018 2024 KMSA LEZ

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

3.3.4.

Formuoti pagrindinę greitojo viešojo transporto ašį, įrengiant 

tramvajaus sistemą ar įsigyjant kitų transporto alternatyvų. Skatinti 

vietinių įmonių elektrinio transporto priemonių gamybą, atnaujinant 

Klaipėdos viešąjį transporto parką

  – Atsisakyti dyzelinių viešojo transporto 

priemonių iki 2030 m.

– Elektrinių autobusų dalis Klaipėdos 

viešojo transporto tinkle - 20%

Trumpas 2018 2030 KMSA
Sujungta pagal EPT 2019-11-21 protokolą 

Nr. EPT-5 su 6.1.2. priemone



3.3.5 Vystyti Klaipėdos miesto infrastruktūrą švaraus transporto principais

Elektrinės stotelės:

– 2018 m. 6 stotelės mieste

– 2030 m. 15 stotelių mieste

- Eko-zonos senamiestyje ir rekreacinėse 

zonose - 2020 m.

- Skystųjų dujų naudojamų kaip kuras 

infrastruktūra 

Trumpas 2020 2026 KMSA

„Gatvių 

apšvietimas“, 

ESO

Pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. KEPS3-3   

įtraukta nauja priemonė 

3.4. Didinti regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą
– Tarptautinių ir regioninių projektų 

skaičius (vnt.)
2018 2030 KMSA

Klaipėdos 

regiono 

asociacija

3.4.1.

Formuoti Vakarų Lietuvos regiono bendradarbiavimo platformą, kuri 

aprėptų Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir Šiaulių apskritis ir atitiktų 

planuojamą funkcinį regioną

Sukurtas regiono bendradarbiavimo 

modelis
Trumpas 2018 2022 AKR

KMSA, Vakarų 

Lietuvos 

savivaldybės

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

3.4.2.
Plėsti Klaipėdos apskrities, vienijančios 7 savivaldybes, 

bendradarbiavimą sprendžiant viso regiono patrauklumo klausimus

Bendrų Klaipėdos apskrities projektų vertė - 

6 mln. EUR iki 2030 m.
Trumpas 2018 2030 AKR

KMSA, Klaipėdos 

apskrities 

savivaldybės

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

3.4.3.

Įsitraukti į tikslinius tarptautinius tinklus, vienijančius Baltijos ir 

platesnio regiono miestus, ir dalyvauti darbo grupėse ir jungtiniuose 

projektuose ekonomikos skatinimo temomis. Tinklai, kurių narys jau 

yra Klaipėdos miestas: VASAB, „Eurocities“

Klaipėdos miesto įsitraukimas į su 2030 

strategijos kryptimis susijusių miestų tinklą 

- 2020 m.

Trumpas 2018 2030 KMSA Klaipėda ID, AKR
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

3.4.4

Įsitraukti į tikslines nacionalines darbo grupes, sprendžiančias 

Klaipėdos regionui svarbius ekonominės plėtros klausimus, pvz., 

sumaniųjų specializacijų

– Nacionalinių darbo grupių identifikacija ir 

monitoringas

– Klaipėdos lobistų biuro sukūrimas

Trumpas 2018 2030 KMSA
AKR, KMTP, 

Klaipėda ID

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

4. Tvariai naudoti jūrą

4.1. Vystyti jūrinio sektoriaus įmonių tarpsektorinį bendradarbiavimą – Jūrinio klasterio projektų skaičius (vnt.) 2018 2030 KMTP  KVJUD                  
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

4.1.1.

Įvertinti ir esant poreikiui formuoti jūrinį klasterį, įtraukiant uosto 

krovos, laivybos, laivų gamintojų, logistikos įmones bei švietimo 

institucijas ir užtikrinant aktyvų klasterio narių bendradarbiavimą

 – Jūrinio klasterio projektų skaičius - 

10/metus

- Klasterio narių skaičius 2030 m. - 30

Trumpas 2018 2030 KMTP
KVJUD, LG, LAKD, 

LEZ, LJKKA, LKA

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

4.1.2. Plėtoti švaraus kuro technologijas

– 2030 m. Klaipėdoje - didžiausias Baltijos 

jūros regione vykdomų švaraus kuro 

operacijų skaičius;

– Įvykdytų perkrovos skaičius naudojantis 

Klaipėdos infrastruktūra - 30/metus

– Kasmetinė metinė konferencija 

Klaipėdoje

2018 2030 KMTP KN, KVJUD

Pagal EPT2021-03-12 protokolą Nr. KEPS3-3   

įtraukta nauja priemonė sujungus 4.3. ir 

4.3.1.-4.3.4. priemones

4.2.

Plėsti Klaipėdos uostą užtikrinant suderinamumą su gyventojų 

interesais ir panaudojant plėtrą pridėtinės vertės augimo ir 

investicijų pritraukimo tikslams

– Įvykdytų perkrovos skaičius naudojantis 

Klaipėdos infrastruktūra - 30/metus
Trumpas 2018 2030 KVJUD KMSA

4.2.1.
Ties Melnrage pastatyti mišrios paskirties išorinį giliavandenį uostą, 

tenkinantį uosto ir miesto poreikius

 – Pastatytas 30 mln t. pajėgumų išorinis 

uostas

– Plotas skirtas komercinės, rekreacinės 

paskirties objektų statybai ir plėtrai 

Trumpas 2018 2040 KVJUD KMSA, LJKKA
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

4.2.2.
Suformuoti ir išplėtoti pietinės Klaipėdos (ties Kiaulės nugara) uosto 

teritoriją

Išplėtota 100 ha teritorija pietinėje uosto 

dalyje
Trumpas 2018 2030 KVJUD KMSA, LJKKA

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

4.2.3.
Gilinti Klaipėdos uostą (17 m), užtikrinant galimybę priimti Baltijos 

jūroje plaukiojančius maksimalios grimzlės „Baltmax“ tipo laivus

Šiaurinės Klaipėdos uosto akvatorijos gylis - 

17 m.
Trumpas 2018 2030 KVJUD KMSA, LJKKA

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

4.3. SGD technologijų panaudojimo plėtra

– Su SGD technologijomis susijusių įmonių 

darbuotojų skaičius (vnt.)

– Su SGD technologijomis susijusių įmonių 

pajamos (EUR)

2018 2030 KMTP

Pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. KEPS3-

3, 4.3. ir 4.3.1.-4.3.4. priemonės sujungtos į 

4.1.2. priemonę „Plėtoti švaraus kuro 

technologijas“

4.3.1. Plėsti SGD klasterį

Klasterio narių skaičius (vnt.)                                                                           

– Klasterio jungtinių projektų skaičius 

(vnt.)                                                                    

Trumpas 2018 2030 KMTP KN

Pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. KEPS3-3 

4.3. ir 4.3.1.-4.3.4. priemonės sujungtos į 

4.1.2. priemonę „Plėtoti švaraus kuro 



4.3.2.
Didinti SGD naudojimą Baltijos šalyse                                                  

Tapti SGD distribucijos centru Baltijos jūrios regione

– Įmonių Lietuvoje, naudojančių SGD, 

skaičius (vnt.)                                                                           

– Tarptautinė SGD metinė konferencija 

Klaipėdoje (vnt.)                                                                       

Trumpas 2018 2030 KMTP KN

Pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. KEPS3-3 

4.3. ir 4.3.1.-4.3.4. priemonės sujungtos į 

4.1.2. priemonę „Plėtoti švaraus kuro 

technologijas“

4.3.3.
Įsteigti industrinių doktorantūros programų, aktualių Klaipėdos SGD 

įmonėms

– Industrinių doktorantūros programų 

skaičius (vnt.)
2018 2030 KU KPA, LEZ, KMTP

Pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. KEPS3-3 

4.3. ir 4.3.1.-4.3.4. priemonės sujungtos į 

4.1.2. priemonę „Plėtoti švaraus kuro 

4.3.4.
Sukurti SGD laikymo ir platinimo infrastruktūrą, bunkeriavimo 

stotelių

Klaipėdos regione veikiančių SGD 

bunkeriavimo stotelių skaičius (vnt.)                                                                          

– SGD bunkeriavimo laivai (vnt.)

2018 2030 KMTP KN, KVJUD

Pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. KEPS3-3 

4.3. ir 4.3.1.-4.3.4. priemonės sujungtos į 

4.1.2. priemonę „Plėtoti švaraus kuro 

4.4. Plėtoti jūrinių mokslų MTEP veiklą ir jai reikalingą infrastuktūrą
– MTEP projektų skaičius jūrinių mokslų 

srityje (vnt.)
2018 2030 KU KMTP

4.4.1. Plėsti Jūrinio slėnio įveiklinimą

 – Dalyvauti bent viename Horizon Europe 

(ar jo atitikmens) projekte lead-partneriu, 

kasmet dalyvauti kaip projekto partneriu

– Sukurti jūriniam sektoriui aktualius 

technologinius sprendimus ir produktus - 

10/metus

Trumpas 2018 2030 KU KMTP
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

4.4.2. Įkurti ir išplėtoti jūrinių kompetencijų centrą

– Jūrinių kompetencijos centro teikiamų 

paslaugų skaičius (vnt.)

– Įmonių, pasinaudojusių jūrinių 

kompetencijų centro teikiamomis 

paslaugomis, skaičius (vnt.)

Vidutinis 2018 2030 KMTP KN, KU

4.5.
Plėtoti jūrinį turizmą, apimantį sveikatingumo ir aktyvaus turizmo 

elementus

– Turistų, aplankančių Klaipėdą, skaičius 

(vnt.)
2018 2030 KMSA KTIC

4.5.1. Išvalyti Danės upę, pastatyti ir išplėtoti mažus uostelius.

– Danės upėje veikiančių uostelių skaičius 

(vnt.)

– Danės upėje priimamų jachtų skaičius 

(vnt.)

Ilgas 2018 2030 KMSA KTIC

4.5.2. Atidaryti II kruizinių laivų prieplauką Memelio miesto teritorijoje Kruizinių laivų krantinė - 1 Trumpas 2020 2030 KVJUD   KTIC, KVJUD, 
Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

4.5.3. Gerinti dviračių infrastruktūrą „EuroVelo“ pajūrio trasose

 – Visi Lietuvos pajūrio teritorijoje esančių 

dviračių takai atitinka „EuroVelo“ 

reikalavimus („EuroVelo“ 10 ir 13 trasose)

Trumpas 2018 2024 KMSA

Klaipėdos 

regiono 

asociacija, 

Klaipėdos 

regiono 

savivaldybės

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

4.5.4.
Įtraukti Klaipėdos turistinius objektus į regioninius turizmo maršrutus 

ir išnaudoti juos pozicionuojant tarptautiniame kontekste

– Klaipėdos objektų, įtrauktų į regioninius 

turizmo maršrutus, skaičius (vnt.)
Vidutinis 2018 2020 KMSA

KTIC, Klaipėda ID, 

Klaipėdos 

regiono 

asociacija

5. Kurti bio- ir švariąsias technologijas

5.1.

Plėtoti bioekonomikos įmonių tarpsektorinį bendradarbiavimą ir 

integraciją į tarptautines rinkas 2018 2030 KPA KEPA

5.1.1.

Stiprinti ir plėtoti medienos perdirbimo ir susijusios gamybos 

klasterį, jungiantį regiono medienos, medienos gaminių ir baldų 

gamintojus, kitas susijusias verslo įmones ir švietimo institucijas

Tapti nacionalinio medienos klasterio 

strateginiais partneriais - 2019 m.
Trumpas 2018 2030 KMTP

KEPA, LEZ, LKA, 

KPA

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

5.1.2.

Plėtoti tarptautines partnerystes su Skandinavijos ir Vokietijos 

bioekonomikos klasteriais, ypač nustatant tarptautinės vertės 

grandinių spragas, kurias galėtų užpildyti Klaipėdos įmonės

Tarptautinių partnerysčių (bendrų 

projektų) su tiksliniais klasteriais ar verslo 

asociacijomis skaičius (vnt.)

Ilgas 2018 2030 KMTP
KPA, LEZ, 

Klaipėda ID

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

5.2. Plėtoti bioekonomikos MTEP veiklą

– Tikslinių MTEP programų, kuriose 

dalyvauja Klaipėdos MTEP institucijos, 

skaičius (vnt.)

2018 2030 KU



5.2.1.

Įkurti bioekonomikos žinių centrą ir užtikrinti jo tęstinę veiklą, 

apimančią Lietuvos ir užsienio šalių bioekonomikos technologijų 

kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse MTEP programose

– Bioekonomikos žinių centro darbuotojų 

skaičius (vnt.)
Vidutinis 2018 2030 KU KMTP

5.2.2. Skatinti bioresursų panaudojimą

 - Atlikti bioresursų esančių Klaipėdos 

regione tyrimą - 2019 m.

- Po tyrimo parengti planą bioresursų 

esančių regione panaudojimui - 2020 m.

Trumpas 2018 2030 AKR
KMSA, KU, KMTP, 

Klaipėda ID

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

5.2.3.
Įsteigti industrinių doktorantūros programų, aktualių Klaipėdos 

biotechnologijų ir švariųjų technologijų sektoriams

– Industrinių doktorantūros programų 

skaičius (vnt.)
Ilgas 2018 2030 KU KPA, LEZ

Pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. KEPS3-3 

sujunginta su priemone 6.1.1.

5.3.
Skatinti naujų bioproduktų kūrimą ir bioekonomikos startuolių 

atsiradimą

– Pajamos iš komercializuotų biologinių 

produktų (EUR)– Sukurtų arba pritrauktų 

bioekonomikos startuolių skaičius (vnt.)

2018 2030 KMSA

5.3.1.
Skatinti naujų bioproduktų kūrimą, bandomųjų bioproduktų gamybą, 

technologijų tyrimus, technologines ekspertines konsultacijas

Sukurtų naujų bioproduktų dalyvaujant KU - 

15
Trumpas 2018 2030 KU KMTP

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

5.3.2.

Rengti ir viešinti informaciją apie finansinę paramą bioekonomikos 

startuoliams, kuria dalinai finansuojama verslo kūrimo pradžia, 

bandomųjų bioproduktų kūrimas ir demonstravimas

– Parengta bioekonomikos startuoliams 

skirta informacija (vnt.)
Vidutinis 2020 2030 Klaipėda ID KMTP

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

5.3.3.

Didinti įmonių produktų kūrimo ir parengimo rinkai inovacinius 

gebėjimus per ikiprekybinius pirkimus (savivaldybės užsakymus 

MTEP) socialiniams uždaviniams spręsti

– Savivaldybės bioekonomikos srities 

ikiprekybinių pirkimų skaičius (vnt.)
Vidutinis 2018 2030 KMSA KMTP

5.4. Išnaudoti Klaipėdos regiono energinį potencialą
– Instaliuotoji vėjo energijos jūroje galia 

(MW)
2018 2030 KMSA

5.4.1. Panaudoti Baltijos jūros pajėgumus energijai gaminti: vėjo ir bangų – Išgautos energijos kiekis (MW) Vidutinis 2018 2030 KU PTPI

5.4.2.

Kurti ir diegti bioenergetikos sprendinius Klaipėdos regiono 

pramonėje, siekiant sumažinti energijos bei išteklių sąnaudas ir 

optimizuoti generuojamos energijos srautus, leisiančius užtikrinti 

tvarią bioekonomikos ekosistemą

– Sukurtas pavyzdinis įvairių energijos 

šaltinių (saulės, vėjo, bangų, geoterminės 

energijos, biomasės (atliekų perdirbimo, 

biokuro) ir SGD) skirstymo centras 

(ENERGY SMART GRID) optimaliai pagal 

poreikį generuojant elektros, šilumos ir 

šalčio energijos kiekius

– Sukurti produktai pasinaudojant smart 

grid infrastruktūra - bus nuspręsta 

įgyvendinus infrastruktūrą.

Trumpas 2018 2030 KMTP
KEPA, LEZ, LKA, 

KPA

6. Tapti pažangios pramonės kompetencijų centru

6.1. Sudaryti sąlygas aukštos pridėtinės vertės gamybos plėtrai

– Apdirbamosios gamybos sektoriaus 

pridėtinė vertė darbuotojui (EUR)

– Apdirbamosios gamybos sektoriaus 

darbuotojų skaičius (EUR)

2018 2030 LEZ

6.1.1.

Įsteigti automatizacijos ir skaitmenizacijos sprendimų plėtros 

kompetencijų centrą, orientuotą į sprendimų kūrimą pramonei, 

transportui ir logistikai

 - Parengta paraiška finansavimui - 2019 m.

- Infrastruktūra paruošta - 2022 m.

– Funkcionuojantis skaitmenizacijos ir 

automatizacijos sprendimų plėtros centras 

- 2023 m.                                                                   

- Industrinių doktorantūros programų 

skaičius (vnt.)

Trumpas 2019 2030 KMTP
LEZ, KU, Klaipėda 

ID, KPA

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

6.1.2.

Skatinti vietinių įmonių elektrinio transporto priemonių gamybą, 

vykdant ikiprekybinius pirkimus ir atnaujinant Klaipėdos autobusų 

parką

Elektrinių autobusų skaičius Klaipėdos 

autobusų parke (vnt.)
Trumpas 2018 2030 KMSA LEZ, KMTP

Sujungta pagal EPT 2019-11-21 protokolą 

Nr. EPT-5 su 3.3.4

6.1.3.
Pritraukti švaraus kuro varomų transporto priemonių (lokomotyvų, 

sunkvežimių, autobusų) arba komponentų gamintojų

Klaipėdos regiono pagamintų transporto 

dalių ir priemonių vertė (EUR) - 100 mln iki 

2030 m.

Trumpas 2019 2030 LEZ
Klaipėda ID, 

KMTP

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3



6.1.4. Kurti elektrinio transporto priemonių klasterį Klasterio dalyvių skaičius (vnt.) 2018 2024
Asociacija 

„Visata“ 

KEPA, KPMT, KU, 

LEZ, „Vėjo 

projektai“

Išbraukta pagal EPT EPT 2021-03-12 

protokolą Nr. KEPS3-3

6.1.5.
Sukurti Klaipėdos regione elektriniam transportui pritaikytą 

infrastruktūrą
– Įkrovos stotelių skaičius (vnt.) 2018 2030 KMSA

„Gatvių 

apšvietimas“, 

ESO

Išbraukta pagal EPT EPT 2021-03-12 

protokolą Nr. KEPS3-3

6.1.6. Plėtoti inovatyvių produktų kūrimą ir gamybą

– Įkurtas Klaipėdos regiono „Verslo 

angelų“ konsorciumas, skirtas Klaipėdos 

regiono inovatyvių verslo įmonių kūrimusi 

2018 2030 KMTP
KEPA Klaipėda ID, 

KMSA

Išbraukta pagal EPT EPT 2021-03-12 

protokolą Nr. KEPS3-3

7. Plėtoti skaitmeninės kūrybos ir profesines paslaugas

7.1. Pritraukti profesinių paslaugų centrų
– Profesinių paslaugų centrų, veikiančių 

Klaipėdos mieste, skaičius (vnt.)
2018 2030 Klaipėda ID KMSA

7.1.1.
Sukurti patrauklių motyvacinių investicijų pritraukimo paketų 

pirmiesiems profesinių paslaugų centrams

Sukurti profesinių paslaugų centrų 

pritraukimo motyvaciniai paketai (vnt.)
Trumpas 2018 2020 Klaipėda ID KMSA

7.1.2.
Bendradarbiaujant su „Investuok Lietuvoje“, struktūrizuotai 

pozicionuoti Klaipėdą kaip patrauklų regioną mažiems ir vidutinio 

Klaipėda pozicionuojama kaip profesinių 

paslaugų centrams patrauklus regionas 
Trumpas 2018 2030 Klaipėda ID KMSA, IL

7.2. Didinti kūrybinių industrijų pritaikymą gamyboje
– Kūrybinių industrijų įmonių skaičius 

(vnt.)
2018 2030 Klaipėda ID KU

7.2.1.
Atlikti pramonės ir verslo įmonių paklausos atskiruose KI sektoriuose 

tyrimą, įvertinti šių KI sektorių išteklius
KI pritaikymo pramonėje poreikio tyrimas Trumpas 2018 2030 Klaipėda ID

LEZ, KVJUD, KPA, 

LINPRA, KU

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

7.2.2.
Sukurti kūrybinių industrijų įgūdžių pritaikymo gamyboje skatinimo 

programą ir akseleratorių

– Sukurta jungtinė skatinimo programa ir 

(arba) akseleratorius (vnt.)

– Programoje dalyvaujančių dalyvių 

skaičius (vnt.)

Vidutinis 2019 2024 Klaipėda ID KTMP, KMSA

7.2.3.
Įsteigti Kultūros fabrike KI / IT edukacijos centrą, kuriame būtų 

galima kurti ir dirbti visą parą

– Įsteigtas KI / IT edukacijos centras (vnt.)

– Naudojant verslo partnerių finansavimą 

centre įsteigtų darbo vietų skaičius (vnt.)

Vidutinis 2018 2024 Klaipėda ID KMSA

7.2.4.

Nustatyti, įvertinti ir vykdyti visos miesto kūrybinių industrijų 

bendruomenės tinklaveikos ir verslumo iniciatyvas ir bendrus 

projektus

Bendruomenės renginių - 15/metus

- Iniciatyvų miestui - 5/metus
Trumpas 2018 2030 Klaipėda ID KMSA, KMTP

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

7.3. Išplėtoti verslo ir renginių turizmo skatinimo mechanizmą
– Klaipėdoje vykstančių tarptautinių 

renginių skaičius (vnt.)
2020 2030 KTIC KMSA, KEPA

7.3.1.
Sukurti nuolatinę tarptautinių integruotų renginių pritraukimo ir 

plėtros komandą

 1 darbuotojas KTIC ar VšĮ „Klaipėdos 

šventės“, atliekančių su renginių 

pritraukimu susijusį darbą

Trumpas 2020 2030 
VšĮ „Klaipėdos 

šventės“

KTIC, KMSA, 

Klaipėda ID

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

7.3.2. Plėtoti konferencinio turizmo infrastruktūrą

– Pritrauktos privačių investuotojų lėšos 

tarptautinio lygio konferencijų centrui, 

kurio didžiausioje salėje tilptų 3000–5000 

konferencijų dalyvių ir kuris turėtų 

pakankamus maitinimo pajėgumus, 

plenarinių posėdžių sales ir nedidelę 

ekspozicijų salę, kurti (EUR)

– Konferencijų centrų, galinčių talpinti 

bent 500 dalyvių vienoje salėje, skaičius 

(vnt.)

Vidutinis 2020 2030 KMSA

Klaipėda ID, KTIC, 

VšĮ „Klaipėdos 

šventės“

7.3.3.
Pritraukti į tarptautinę auditoriją orientuotą tarptautinį megarenginį 

ir jį išvystyti į platesnės koncepcijos ir ilgesnės trukmės įvykį

 – Megarenginių skaičius (vnt.)

– One-stop shop konferencijų 

organizatorių aptarnavimui

Ilgas 2024 2030 
VšĮ „Klaipėdos 

šventės“

KTIC, KMSA,  

Klaipėda ID

Pakeista pagal EPT 2021-03-12 protokolą Nr. 

KEPS3-3

7.3.4 Pritraukti ne žemesnės nei 4 žvaigždučių klasifikacijos viešbučių
– Viešbučių, kurie vertinami bent 4 

žvaigždutėmis, skaičius (vnt.)
Vidutinis 2020 2030 Klaipėda ID KTIC


