
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
KLAIPĖDOS MIESTO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO (NUOTOLINIO) 

PROTOKOLAS 

 
2021-07-05 Nr. TAR1-143. 

Posėdis įvyko 2021-06-29, 10:00 val. MC Teams video konferencijų platformoje. 

Posėdžio pirmininkas Vytis Radvila 

Posėdžio sekretorė Edita Šukytė 

Dalyviai: Arūnas Barbšys, Indrė Kazlauskienė, Živilė Kirstutienė, Viktoras Krolis, Virgilijus 

Pajaujis, Aurelija Petkūnienė, Vytis Radvila, Reda Švelniūtė, Alina Velykienė. 

 
DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2021 metų dalinio finansavimo konkurso paraiškų finansavimo rekomendacijų 

Administracijos direktoriui; 

2. Dėl 2021 – 2022 m. veiklos plano aptarimo ir tvirtinimo; 

3. Dėl išlaidų kompensavimo konkurso sąlygų aprašo papildymo; 

4. Dėl SVVT posėdžių viešo transliavimo. 

 

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

nebuvo. Posėdyje dalyvauja 9 nariai, kvorumas yra. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl 2021 metų dalinio finansavimo konkurso paraiškų finansavimo 

rekomendacijų Administracijos direktoriui. 

E. Šukytė pristatė bendrą informaciją apie dalinio finansavimo konkursą, gautų paraiškų kiekį ir 

poreikį bei ekspertų geriausiai įvertintus projektus. 

Komisijos nariai išsakė pastabą, kad nesusipažino su visomis gautomis projektų paraiškomis, todėl 

negali siūlyti skirti finansavimo. 

 
NUTARTA: visas projektų paraiškas persiųsti komisijos nariams susipažinti, vertinimą pateikti el. 

paštu iki 2021 m. liepos 2 d., esant poreikiui organizuoti posėdį. 

 
2. SVARSTYTA. Dėl 2021 – 2022 m. veiklos plano aptarimo ir tvirtinimo. 

A. Velykienė informavo, kad plane numatytus klausimus, susijusius su UAB Senasis turgus“ ir 

UAB „Naujasis turgus“, turi pristatyti vadovas V. Karmanov. Siūloma 2022 m. II ketvirtyje analizuoti 

ir įvertinti parkavimo mokesčio plėtros įtaką smulkiajam ir vidutiniam verslui (moderatorius: atstovas 

iš Transporto skyriaus), o 2022 m. I ketvirtyje įvertinti verslo liudijimų įkainių keitimą ir tendencijas 

(moderatorius: atstovas iš Licencijų ir leidimų skyriaus). 

A. Petkūnienė informavo, kad yra suinteresuota senamiesčiu, bet klausimas yra labai platus ir 

kaip moderatoriui neužteks kompetencijos. 

V. Radvila siūlo prie šio klausimo nagrinėjimo prisidėti VšĮ „Klaipėda ID“. 

V. Pajaujis informavo, kad VšĮ „Klaipėda ID“ atlieka nekilnojamojo turto analizę, pildo 

žemėlapį, tačiau neteikia prioriteto senamiesčio teritorijai, sutinka prisidėti prie 6 klausimo 

moderavimo. 



V. Krolis išreiškė poziciją, kad VšĮ „Klaipėdai ID“ buvo numatyta funkcija administruoti KEPS 

2030, tačiau ši įstaiga savo funkcijos neatlieka. 

R. Švelniūtė informavo, kad VšĮ „Klaipėdai ID“ neadministruoja KEPS 2030 strategijos, ši 

funkcija priskirta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Pažymėta, kad VšĮ „Klaipėdai ID“ 

įgyvendina savo priemones ir įstaigos strateginis planas yra susijęs KEPS 2030 įgyvendinimu bei 

aktyviai dalyvauja visose veiklose, susijusiose su KEPS 2030. 

V. Pajaujis pažymėjo, kad VšĮ „Klaipėdai ID“ pristatys ataskaitą, rezultatus ir įgyvendinamas 

priemones. 

V. Krolis pažymėjo, kad VšĮ „Klaipėdai ID“ buvo įsteigta prižiūrėti KEPS 2030 vykdymą, tačiau 

keitėsi įstaigos uždaviniai. 

R. Švelniūtė informavo, kad VšĮ „Klaipėdai ID“ tęsia numatytas KEPA funkcijas, kurios plėtėsi, 

bet KEPS 2030 administravimas per didelė našta įstaigai, kuri įgyvendina sudėtingas tęstines 

priemones: talentų pritraukimas ir išlaikymas, smulkiojo ir vidutinio verslo konsultavimas kultūros ir 

kūrybinių industrijų sektoriuje, investicijų pritraukimas ir investuotojų aptarnavimas. Minėtų 

priemonių įgyvendinimas yra svarbesnis uždavinys, negu KEPS 2030 administravimas. 

V. Radvila apibendrino siūlomus 2021-2022 metų veiklos plano pakeitimus, keičiant ir papildant 

6, 11 ir 13 klausimų moderatorius, įtraukiant 2 papildomus klausimus 2022 m. I ir II ketv. 

 
NUTARTA: Patvirtinti 2021-2022 m. veiklos planą su siūlomais pakeitimais (priedas Nr. 1). 

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

R. Švelniūtė informavo, kad buvo pristatytas išlaidų kompensavimo konkurso aprašo projektas, 

kuriame viena iš finansuojamų sričių – darbo vietos nuomos kompensavimas SVV. Buvo numatyta, 

kad, panaikinus sąvoką „bendradarbystės erdvėse“, atsiranda rizika sudaryti sąlygas teikti paraiškas 

visiems SVV subjektams, kurie nuomoja darbo vietą Klaipėdos mieste. Pasiūlyta siaurinti šią 

galimybę pagal EVRK kodus (pagrindas VšĮ „Versli Lietuva“ Spiečiaus praktika). Pristatyti atliktos 

apklausos rezultatai, pateikta 15 prioritetinių pozicijų ir prašoma narių apsispręsti dėl dar 2 pozicijų, 

kurios surinko po vienodą balsų skaičių (priedas Nr. 2). 

A. Barbšys teiraujasi, kokias darbo vietas buvo planuota finansuoti. Siūloma atsisakyti 10, 16 ir 

17 pozicijose esančių veiklų. 

R. Švelniūtė informavo, kad planuota remti IT ir kūrybinių verslų bendruomenę, atsižvelgiant į 

KEPS 2030 bei savivaldybės strateginius planus, 50 proc. kompensuoti šių verslų darbo vietos 

nuomos kaštus už 2021 metus. Pažymima, kad šiai priemonei skiriama 10 tūkstančių eurų. 

A. Velykienė informavo, kad siaurinimas, remiantis EVRK kodais laukiamo rezultato neduos, 

nes verslai gali lengvai keisti veiklą. Atkreipiamas dėmesys, kad, atsižvelgiant į priemonės 

finansavimo dydį, skiriamas per didelis dėmesys klausimui. Siūloma išskirti veiklas, kurias vykdantys 

SVV nebus nefinansuojami, t.y. vykdantys licencijuotą veiklą. 

R. Švelniūtė informavo, kad išskiriant nefinansuojamas veiklas sąrašas bus labai ilgas. 

V. Radvila pritaria minčiai, kad reikia numatyti, kokias veiklas vykdantys SVV gali būti 

finansuojami, siūlo pritarti pateiktam sąrašui, atsisakant 10, 16 ir 17 pozicijose esančių veiklų. 

 
NUTARTA: Patvirtinti EVRK kodų sąrašą su siūlomais pakeitimais. 

 
4. SVARSTYTA. Dėl SVVT posėdžių viešo transliavimo. 

V. Radvila pristatė informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės Reglamento komisijoje 

svarstomą galimybę viešai transliuoti Savivaldybės komisijų bei visuomeninių tarybų posėdžius bei 



tam tikrą laiko tarpą skelbti transliacijų įrašus savivaldybės interneto svetainėje bei Youtube kanale 

skaidrumo, atvirumo bei visuomenės įtraukties didinimo tikslu. 

A. Velykienė siūlo posėdžius organizuoti ZOOM platformoje. 

V. Radvila informavo, kad jeigu Taryba pritaria posėdžių viešam transliavimui, posėdžiai turės 

vykti ZOOM platformoje. 

 

NUTARTA. Pritarti siūlymui. 

 

 

 
Posėdžio pirmininkas Vytis Radvila 

 

 
Posėdžio sekretorė Edita Šukytė 

 

 

 

  



Priedas Nr. 1 

 

PATVIRTINTA  

Klaipėdos miesto savivaldybės SVV tarybos 

2021-07-05 protokolu Nr. TAR1-143 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA  

KLAIPĖDOS MIESTO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS  

2021-2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Prioritetinis klausimas Moderatorius Problemos 

nagrinėjimo laikas 

II ketvirtis (balandis, gegužė, birželis) 

1.  SVV projektų ir iniciatyvų 

skatinimas ir efektyvinimas: 

skelbiami dalinio finansavimo ir 

išlaidų kompensavimo konkursai 

 Balandžio – birželio 

mėn.  

2.  SVVT veiklos ataskaitos už 2020 

m. aptarimas ir 2021 m. veiklos 

plano tvirtinimas 

 Gegužės – birželio 

mėn. 

3.  SVV dalinio finansavimo projektų 

aptarimas ir finansavimo skyrimas 

EPG Birželio mėn. 

III ketvirtis (liepa, rugpjūtis, rugsėjis) 

4.  URBACT projekto „Gyvos 

gatvės“ pristatymas 

EPG Liepos mėn. 

5.  Lauko prekybos vietų praplėtimas 

Klaipėdos mieste 

Licencijų ir leidimų skyrius Liepos mėn. 

6.  Senamiesčio tuščių patalpų 

situacijos (tuščių patalpų skaičius, 

skatinimas įveiklinti, paramos 

priemonės, veiklos pobūdis) 

analizė. 

A. Petkūnienė, Klaipėda ID Liepos mėn. 

7.  Skaitmeninės ekonomikos 

skatinimas, pridėtinės vertės 

kūrimas  

R. Zulcas Rugpjūčio mėn. 

8.  Klaipėdos miesto verslo liudijimų 

ir individualios veiklos pažymų 

tendencijos (2020-2021), verslo 

liudijimų kainų nustatymas 2022 

metams 

Licencijų ir leidimų skyrius Rugsėjo mėn. 

9.  Susitikimas su Klaipėdos LEZ 

bendruomenės atstovu dėl 

susipažinimo su planais ir 

idėjomis.  

Klaipėda LEZ Rugsėjo mėn. 

IV ketvirtis (spalis, lapkritis, gruodis) 

10.  Susitikimas su „Light House“ 

bendruomenės atstovu dėl 

susipažinimo su planais ir 

idėjomis. 

UAB „Bendradarbystė 

Klaipėda“ 

Spalio mėn. 

11.  Savivaldybės įmonės UAB 

„Senasis turgus“ paslaugų kainų, 

rinkodaros analizė, įžvalgų 

pateikimas. 

UAB „Senasis turgus“ 

l.e.p. V. Karmanov  

Spalio mėn. 



12.  SVVT informavimas apie KMSA 

2022 m. planus/projektus 

susijusius su SVV 

EPG Lapkričio mėn. 

13.  Savivaldybės įmonės UAB 

„Naujasis turgus“ paslaugų kainų, 

rinkodaros analizė, įžvalgų 

pateikimas. 

UAB „Naujasis turgus“ 

V. Karmanov 

Lapkričio mėn. 

14.  SVV išlaidų kompensavimo 

projektų aptarimas ir finansavimo 

skyrimas 

EPG Gruodžio mėn. 

15.  KEPS 2030 rezultatų pristatymas EPG ir R. Zulcas Gruodžio mėn. 

I ketvirtis (sausis, vasaris, kovas) 

16.  SVVT reglamento keitimas  EPG Sausio mėn. 

17. Įvertinti verslo liudijimų įkainių 

keitimą, tendencijas  

Licencijų ir leidimų skyrius Vasario mėn. 

II ketvirtis (balandis, gegužės, birželis) 

18. Parkavimo rinkliavos plėtros įtaka 

smulkiajam ir vidutiniam verslui 

Transporto skyrius Balandžio mėn. 

 

 

SVVT pirmininkas Vytis Radvila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edita Šukytė, tel. (8 46) 39 60 14, el. p. edita.sukyte@klaipeda.lt 

  

mailto:edita.sukyte@klaipeda.lt


Priedas Nr. 2 

 

Organizuota apklausa dėl KMSA SVV subjektų patirtų išlaidų kompensavimo konkurso. SVVT nariai 

išsakė savo nuomonę kokie verslai (pagal EVRK kodus) galėtų kreiptis dėl darbo vietos nuomos išlaidų 

kompensavimo.  

Į šią apklausą įtraukti EVRK kodai yra pateikiami vadovaujantis VšĮ "Versli Lietuva" Spiečiuose 

naudojama praktika atrenkant verslo subjektus, kurie gali pretenduoti į jų pagalbos priemones. 

 
Apklausos rezultatai, .t. y. daugiausia balų surinkę EVRK kodai: 

Eil. 

Nr. 

EVRK 

kodas 

Veiklos pavadinimas 

1 62.0 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla 

2 62.01 Kompiuterių programavimo veikla 

3 62.02 Kompiuterių konsultacinė veikla 

4 62.09 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla 

5 70.21 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 

6 32.0 Informacinių paslaugų veikla 

7 63.11 Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla 

8 73.2 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 

9 90.0 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla 

10 93.2 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla 

11 70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla 

12 59.0 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos 

įrašų leidybos veikla 

13 82.2 Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla 

14 58.2 Programinės įrangos leidyba 

15 58.21 Kompiuterinių žaidimų leidyba 

Po lygiai balsų surinkę EVRK kodai: 

16 47.99 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse 

17 70.2 Konsultacinė valdymo veikla 

  

 
 


