
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 


