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Radvila, Reda Švelniūtė, Alina Velykienė, Ričardas Zulcas. 

 
DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2020 metų SVVT ataskaitos aptarimo; 

2. Dėl 2021 m. veiklos plano ir prioritetų aptarimo ir tvirtinimo; 

3. Dėl išlaidų kompensavimo konkurso sąlygų aprašo papildymo. 

 

Posėdžio pirmininkas V. Radvila pristatė posėdžio darbotvarkę. Pastabų ar pasiūlymų 

darbotvarkei nebuvo. Posėdyje dalyvauja 8 nariai, kvorumas yra. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl 2020 metų SVVT ataskaitos aptarimo. 

V. Radvila informavo, kad 2020 metų SVVT ataskaita buvo pateikta visiems nariams, vyko 

elektroninis balsavimas, jai buvo pritarta. Apžvelgti 7 vykę posėdžiai, pateiktas 2020 metų veiklos 

plano įvykdymas. SVVT nariai klausimų, pastabų ar siūlymų neturi. 

 
NUTARTA: Bendru sutarimu pritarti 2020 metų SVVT ataskaitai. 

 
2. SVARSTYTA. Dėl 2021 m. veiklos plano ir prioritetų aptarimo ir tvirtinimo. 

V. Radvila informavo apie SVVT 2021 metų planą ir numatomus prioritetus. 

R. Švelniūtė informavo, kad SVVT nariams buvo siunčiam užklausa su prašymu siūlyti 

temas/problemas, kurias planuojama svarstyti 2021 metų posėdžiuose. Išvardinti EPG klausimai 

įtraukti į SVVT 2021 metų veiklos planą. 

A. Petkūnienė pažymėjo, kad dauguma svarstytinų klausimų iškyla darbo eigoje, atkreipė 

dėmesį, kad 2021 m. sausio mėn. posėdyje buvo diskutuojama lengvatų klausimu, bet nepateiktas 

diskusijai parkavimo mokesčio klausimas. 

V. Radvila pritarė pastabai dėl informavimo apie ruošiamus sprendimus rekomendacijų ir 

pasiūlymų teikimui. 

R. Zulcas pasiūlė apsvarstyti naujų paskatų ekonomikai ir verslui galimybes. Siūloma diskutuoti 

naujosios ekonomikos tema, kuri taip pat bus aptariama ĮVG. 

V. Radvila pasiteiravo, apie galimybę SVVT pristatyti KEPS2030 situaciją, įgyvendinimo 

pažangą, jos sąsajas su SVV sektoriumi. 



R. Zulcas informavo apie sukurtą el. įrankį, kuriame visi partneriai turi suvesti savo priemones, 

R. Švelniūtė jau suvedė KMS priemones, kovo 17 d. vyko konferencija ir buvo pristatyti visi 

įgyvendinti projektai. Siūloma SVVT pristatyti už 1-2 mėn. 

A. Velykienė pasiūlė 2021 metais analizuoti Klaipėdos miesto verslo liudijimų ir individualios 

veiklos pažymų skaičių, tendencijas (2020-2021), diskutuoti apie verslo liudijimų kainų nustatymą 

2022 metams, lauko prekybos vietų praplėtimą Klaipėdos mieste (Administracijos direktoriaus 

įsakymas). Rekomenduojama galvoti apie kitokią verslo formą, skaitmeninės ekonomikos skatinimą, 

pridėtinės vertės kūrimą šiems verslams. Analizuoti senamiesčio tuščių patalpų situaciją (tuščių 

patalpų skaičius, skatinimas įveiklinti, paramos priemonės, veiklos pobūdis), kad senamiestis būtų 

gyvesnis. Peržiūrėti Savivaldybės įmonių UAB „Senasis turgus“ ir UAB „Naujasis turgus“ paslaugų 

kainas, rinkodarą, pateikti įžvalgas. Susitikti su Klaipėdos LEZ, „Light House“ bendruomenėmis, 

sužinoti planus, idėjas, būti ambasadoriais, skatinant jų veiklų įgyvendinimą. 

R. Zulcas pateikė Berlyno pavyzdį apie vienos teritorijos įveiklinimą ir su tuo susijusias 

pasekmes. 

R. Švelniūtė siūlo numatyti atsakingus asmenis, kurie gilintųsi į pateiktų temų analizę, 

informacijos pateikimą, pristatymą. 

V. Pajaujis informavo, kad „Klaipėda ID“ prisidės prie informacijos teikimo, informuota, kad 

šiuo metu dirbama prie paskatų talentų pritraukimui, nuomos paslaugų centrams ir konferencinio 

turizmo skatinimo. 

R. Švelniūtė informavo, kad EPG įgyvendina URBACT projektą, kurio veiklos taip pat bus 

pristatomos SVVT. Remiantis anksčiau atlikta sezoniškumo mažinimo analize, buvo akcentuota, kad 

senamiesčio bendruomenė turėtų vieną ženklą ir komunikacijos kanalą. Pastebėta, kad šiuo metu 

Savivaldybė teikia įvairias paskatas, bet jos neveikia, todėl šiuo projektu siekiama patvirtinti arba 

paneigti anksčiau iškeltą idėją, kad senamiesčio bendruomenei susivienijus, sukūrus bendrą ženklą ir 

komunikacijos kanalą, galima pasiekti norimų tikslų. Planuojama 1 mėnesį, kiekvieną penktadienio 

vakarą ir šeštadienį uždaryti 1 senamiesčio gatvę (Turgaus g.), kviesti verslo atstovus plėsti kavinių 

teritorijas, sukurti jaukią aplinką laisvalaikio leidimui, vykdyti aktyvią komunikaciją šia tema, 

skaičiuoti senamiesčio lankytojų pokytį. 

 
NUTARTA: 2021 m. veiklos planą varstyti ir tvirtinti birželio mėnesio posėdyje. 

 
3. SVARSTYTA. Dėl išlaidų kompensavimo konkurso sąlygų aprašo papildymo. 

R. Švelniūtė informavo, kad dalinio finansavimo konkursas jau paskelbtas, gegužės 26 d. baigiasi 

projektų paraiškų teikimo terminas. Išlaidų kompensavimo konkursas bus skelbiamas metų 

pabaigoje, bet komunikacija apie šią paskatą bus vykdoma po korekcijų. Po diskusijos su VšĮ „Versli 

Lietuva“ vadove Indre Kazlauskiene, atkreiptas dėmesys, kad Aprašo nuostata „Kompensuojamos 

komercinės paskirties nekilnojamojo turto (išskyrus sandėliavimo) arba darbo vietos Klaipėdos 

mieste nuomos mokesčio išlaidos.”, sukelia riziką, kad į kompensaciją pretenduos ir bus remiami 

verslai, kurie nėra Klaipėdos miesto savivaldybės prioritetas. Tikslas – skatinti kompiuterizuotų 

darbo vietų nuomą, kūrybinių industrijų, IT ir finansinių paslaugų sektorių plėtrą. Siūloma naudotis 

„Spiečiaus“ patirtimi ir EVRK kodais išskirti konkrečias, planuojamas remti sritis. Bus persiųsta 

informacija SVVT nariams diskusijai. 

A. Barbšys siūlo atsižvelgti į gerąją patirtį, atsirinkti tinkamas veiklos sritis pagal išskirtus 

prioritetus. Siūloma siųsti sąrašą su VšĮ „Klaipėda ID“ pasiūlymais ir numatyti galimybę papildyti. 

A. Velykienė siūlo kiekvienam nariui išskirti po 5 prioritetines sritis. 



V. Radvila siūlo KMSA paruošti el. formą su siūlomais EVRK kodais pagal išskiriamas 

prioritetines veiklos kryptis, aptarti atsižvelgiant į SVVT narių ir VšĮ „Klaipėda ID“ siūlymus ir 

galutinį sprendimą priimti kitame SVVT posėdyje. 

 
NUTARTA: Persiųsti SVVT nariams siūlomą EVRK kodų sąrašą el. forma prioritetams 

nustatyti. 

Posėdžio pirmininkas                Vytis Radvila 

Posėdžio sekretorė Edita Šukytė 


