Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030
Ataskaita už 2018-2020 m.
Nr.

Uždaviniai ir veiksmai
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Laikotar
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institucijos

2018
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KMSA

Klaipėda
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KPPAR,
KVJUD,
LEZ

2019

2022

KMSA

KMSA

Plano
pakeitimai

Įgyvendinimas už 2018-2020 m.

1 tikslas. Sukurti palankias sąlygas verslui, investuotojams ir talentams
1.1.

1.1.1.

Kokybiškai ir sparčiai teikti
viešąsias paslaugas,
susijusias su migracija,
statybomis, verslo ir
investuotojų aptarnavimu

KMSA teikiamų prioritetinių
sričių paslaugų
pasitenkinimo vertinimas
(%)

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.

1. Paslaugų, kurių teikimo
procesai buvo supaprastinti
ir sutrumpinti, skaičius (vnt.)
2. Įdiegta teikiamų paslaugų
klientų pasitenkinimo
sistema
3. Priimta greitų sprendimų
priėmimo KMSA procedūra
teikiant viešąsias paslaugas
(vnt.)
4. Parengti ir patvirtinti
tvarkos aprašai

Trumpas

*Pakeista
pagal EPT
2019-1121
protokolą
Nr. EPT-5,
sujungiant
su 1.1.2.
*Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Statistinių duomenų nėra, kadangi per ataskaitinį
laikotarpį KMSA 2018-2020 m. nevykdė prioritetinių
sričių paslaugų pasitenkinimo vertinimo. Vis dėlto
įgyvendinamo projekto rėmuose vyksta pokyčiai,
kurių detali informacija bus pateikta 2021 m.
pabaigoje.
2020 m. įgyvendinimas. Priemonės įgyvendinimas
susietas su projekto „Paslaugų teikimo gyventojams
kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse".
Projekto tikslas - ugdyti KMSA darbuotojų
kompetencijas siekiant didinti šiose savivaldybėse
gyvenančių asmenų aptarnavimo kokybę ir teikiamų
paslaugų prieinamumą. Pagrindinės Projekto tikslinės
grupės yra asmenys, kurie naudojasi KMSA
teikiamomis viešosiomis paslaugomis. Šių tikslinių
grupių poreikis – viešųjų paslaugų teikimo
efektyvumas ir aukšta paslaugų kokybė, kuri bus
pasiekta po Projekto įgyvendinimo. Projekto
įgyvendinimo terminas - nuo 2020 m. lapkričio iki
2021 m. rugsėjo mėn.
Projekto metu analizuojami šie procesai (pateikti tik
tie procesai, kurie aktualūs šiai priemonei):
1. Teritorijų planavimo proceso inicijavimas
2. Leidimų kasinėjimo darbams atlikti bei teritorijos
atitvėrimui ir (ar) eismo apribojimui išdavimas
3. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
4. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako
gaminiais išdavimas
5. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais išdavimas
6. Fizinių/ juridinių asmenų prašymų, skirtų Miesto
tvarkymo skyriui, priėmimas ir nagrinėjimas
7. Gautų sąskaitų apmokėjimas

8. Prekybos ir paslaugų teikimo leidimų išdavimas
renginių metu
9. Neplaninis statinių techninės priežiūros
patikrinimas
10. Prašymai pritarti inžinerinių tinklų schemai
11. Rangos darbų organizavimo procesas (nuo idėjos
iki perdavimo naudotojui)
12. Įmokos grąžinimas už statybą leidžiantį
dokumentą
13. Skundų nagrinėjimas dėl galimai neteisėtai
vykdomų statybos darbų
14. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės
sklypo paskirties keitimo
15. Miesto plėtros projektų įgyvendinimas (ES lėšos)
16. Savivaldybės nekilnojamojo turto, kuris yra
perduotas pagal panaudos sutartis ir išnuomotas,
draudimo vykdymo kontrolė
17. Civilinės saugos būklės patikrinimas ūkio
subjektuose ir kitose įstaigose.
Analizė dėl projekto metu ar pasėkoje įgyvendintų
projektų bus daroma po rugsėjo 30 d.
1.1.2.

1.1.3.

Apibrėžti spartaus paslaugų
teikimo (prioritetinių
klausimų sprendimo) tvarką
ir procedūras, kurios leistų
trumpesniais nei tipiniais
terminais teikti paslaugas ir
priimti sprendimus dėl
prioritetinių projektų ir
iniciatyvų
Nustatyti, įvertinti ir
formalizuoti savivaldos,
verslo įmonių, verslo
asociacijų ir kitų susijusių
institucijų
bendradarbiavimo
priemones ir kanalus. Pagal
parengtą bendradarbiavimo
planą pro aktyviai
informuoti verslo įmones ir
susijusias organizacijas apie
numatomus
reglamentavimo pakeitimus,

- 2019 - 2020 metais
parengti ir patvirtinti 3-5
tvarkos aprašai, bent per
pusę mažinantys paslaugų
verslui suteikimo terminus.
Prioritetines sritis patvirtina
susijusios institucijos

Trumpas

2018

2020

KMSA

VL, KPA,
KVJUD,
KPPAR

Pakeista
pagal EPT
2019-1121
protokolą
Nr. EPT-5,
sujungiant
su 1.1.2.

1. Viešos konsultacijos su
verslu verslui aktualiais
klausimais - 4 kartus per
metus
2. Informacijos apie verslui
aktualius pokyčius pateikimo
prenumeratoriams sistemos
įdiegimas

Trumpas

2018

2022

KMSA

KPA,
KVJUD,
KPPAR, LEZ

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. Konsultacijos su verslu vykdomos keliais būdais:
- per Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybą, kuri yra
visuomeninė patariamoji institucija, skatinanti
smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų ir Klaipėdos
miesto viešojo administravimo institucijų
bendradarbiavimą. Taryba sudaroma iš asocijuotų
Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo
organizacijų, kurių nariai yra verslo subjektai, ir
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atstovų. SVVT
posėdžių statistika: 2018 m. - 0 kartų, 2019 m. - 4
kartus; 2020 m. - 7 kartus;
- konsultacijos SVV subjektams dėl dalyvavimo KMSA

organizuoti darbines
diskusijas dėl planuojamų
pakeitimų ir kartu su verslo
asociacijomis vykdyti
periodines verslo el.
apklausas dėl probleminių
sričių

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

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

1. Viešųjų paslaugų, kurias
galima gauti anglų kalba,
dalis (%): 2021 m. - 20 proc.
2. Savivaldybėje priimami
anglų kalba pildyti
dokumentai (vnt.)

Vidutinis

2018

2022

KMSA

Įdiegti veiklos rezultatų
stebėsenos sistemą,
pagrįstą procesų rodiklių
matavimu, ir susieti ją su
darbuotojų vertinimo ir
motyvavimo sistema

1. Įdiegta rezultatų
stebėsenos sistema (vnt.)

Trumpas

2018

2022

KMSA

Tobulinti Klaipėdos atvirų
duomenų platformą,
užtikrinant patogią
naudotojo sąsają ir atitiktį

1. Savivaldos ir savivaldos
valdomų įmonių atvirų
duomenų rinkinių skaičius
(vnt.)
2. Surengti programuotojų

Vidutinis

2018

2030

KMSA

KMSA

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
IVPK,
Klaipėda ID

dalinio finansavimo konkursuose. Konsultacijų
statistika: 2020 m. 2 bendros konsultacijos ir virš 30
individualių konsultacijų;
- per KEPS2030 grupes, kuriose 7 partneriai
bendradarbiauja: Ekonominės plėtros taryba,
Įgyvendinimo valdymo grupė ir Rinkodaros taryba.
Grupių susitikimų statistika: 2018 m. - 4 partnerių
susitikimai (2 - EPT, 2 - ĮVG), 2019 m. - 20 susitikimų (3
- EPT, 11 - ĮVG, 6 - RT), 2020 m. 17 susitikimų (6 - EPT,
6 – ĮVG, 5 - RT);
- 2020 m. sukurtas el. paštas verslas@klaipeda.lt,
kuriuo verslas pateikia užklausas, o Ekonominės
plėtros grupės specialistai į jas atsako;
- per individualias konsultacijas, kurias vykdo Finansų
skyrius, Licencijų ir leidimų skyrius bei Ekonominės
plėtros grupė.
2. KMS svetainėje jau kelinti metai yra galimybė
prenumeruotis naujienlaiškį, atskirai galima pasirinkti
tik Verslo skilties naujienas.
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. KMSA priemonės įgyvendinimui ruošiasi. Visos
paslaugos investuotojams užsienio kalba yra teikiamos
per VšĮ "Klaipėda ID", kuri veikia kaip vienas langelis
investuotojams ir verslui.
2. Savivaldybėje dokumentai priimami visomis
kalbomis. Tikslios statistikos kiek dokumentų priimta
anglų kalba nėra galimybės pateikti dėl dokumentų
valdymo sistemos „Avilys“ specifikos ir fakto, kad visi
gauti dokumentai išverčiami į lietuvių kalbą. Turima
statistika: 2018 m. anglų kalba gautų dokumentų
skaičius – 19, 2019 m. – 16, 2020 m. – 39.
Priemonės įgyvendinimas planavimo stadijoje
1. Priemonė susieta su projekto „Paslaugų teikimo
gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono
savivaldybėse" (daugiau prie 1.1.1. priemonės)

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2020 m. buvo pasinaudota naujai sukurto Lietuvos
atvirų duomenų portalo teikiamais funkcionalumais ir
iki 2020-06-01 sukelti KMSA ir jos valdomų biudžetinių
įstaigų turimi atviri duomenys, įkelta 16 atvirų

1.1.7.

1.2.

atvirų duomenų teikimo
standartams

maratonai („hakatonai“)
atvirų duomenų naudojimo
tema (vnt.)
3. Savivaldybės valdomų
įmonių atvertų duomenų
rinkinių skaičius (vnt.)

Įkurti savivaldybės
inovatyvumo komandą, kuri
būtų atsakinga už nuolatinio
tobulėjimo kultūros
savivaldybėje ugdymą,
inovatyvių technologinių ir
vadybinių sprendimų
taikymo plėtrą

1. Įgyvendinti bandomieji
inovatyvūs paslaugų teikimo
sprendimai (vnt.)

Sukurti integruotą
investuotojų pritraukimo ir
aptarnavimo programą

1. 1,5 mlrd. EUR naujų TUI
2. 1 mlrd. EUR vietinių
investicijų
3. 100 naujų TUI projektų

Vidutinis

2020

2030

KMSA

VL, KMSA

2018

2030

Klaipėda
ID

IL, KMSA,
LEZ

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

duomenų rinkinių. KMSA vienintelė ir pirmoji iš
Lietuvos savivaldybių naudojasi šia valstybine
platforma, kuri ilgainiui turėtų tapti vieninteliu ir
didžiausiu atvirų duomenų portalu Lietuvoje.
2. KMSA hakatonų neorganizuoja, dažniausiai
prisijungia prie partnerių.
3. Savivaldybės įmonių duomenų atvėrimą tvarko
KMSA, todėl visi atverti duomenys skaičiuojami prie
pirmojo rodiklio.
2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. Inovatyvumo komanda KMSA yra įkurta
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-05
įsakymu Nr. AD1-1200.
Projektai:
- KMSA padidino 4 ir 5 brandos lygio teikiamų
paslaugų skaičių. Ketvirto lygio paslaugų padaugėjo 11
vienetų, penkto – 10 vnt.
- Pradėjo veikti 3D Klaipėdos miesto GIS informacinis
modelis. 3D žemėlapis yra įrankis nagrinėjant
projektuojamų statinių sąveiką su kaimyniniais
pastatais – ar nebus užstojama saulės, vaizdo,
prognozuojant, kokį poveikį nauji objektai turės
miesto vizualinei panoramai. Sukurtas 3D modelis
leidžia vaizdžiau matyti esamą situaciją, efektyviau
planuoti, vystyti investicinius projektus, kurti saugesnį
bei geriau valdomą miestą. Žemėlapiu nemokamai gali
naudotis visi norintys. Žemėlapį galite rasti adresu:
http://arcg.is/1v1L4X
1. TUI Klaipėdos mieste (pagal Lietuvos Statistikos
Departamentą (LSD)):
- 2018 m. - 945,60 mln. Eur. (1,2 mln. Klaipėdos
apskr.) (10,6 mln. (LEZ)),
- 2019 m. - 1 094,87 mln. Eur. (1 474,78 mln.
Klaipėdos apskr.) (10 mln. (LEZ),
- 2020 m. - statistinių duomenų nėra
2. LT investicijos Klaipėdos mieste (pagal LSD
„Materialinės investicijos to meto kainomis“):
- 2018 m. – 0,548 mln. Eur.
- 2019 m. - 1 170, 69 mln. Eur.
- 2020 m. - statistinių duomenų nėra
3. TUI projektai:
- 2018 m. - 2 (LEZ; 3 LT investiciniai projektai)

- 2019 m. - 2 (LEZ; 3 LT investiciniai projektai)
- 2020 m. - 1 (LEZ; 2 LT investiciniai projektai)
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

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)

1. Paslaugų, apimančių visą
investicijų ciklą, žemėlapis
(vnt.)
2. Klaipėda ID darbuotojai,
atliekantys su investicijų
pritraukimu susijusį darbą
(vnt.)
3. Klaipėda ID suteiktos
individualios konsultacijos
užsienio verslininkams ir
investuotojams (vnt.)

Vidutinis

2018

2030

KMSA

IL,
Klaipėda
ID, LEZ

Nustatyti, įvertinti ir
formalizuoti
bendradarbiavimo su
„Investuok Lietuvoje“ ir
regioninėmis investicijų
pritraukimo institucijomis
priemones ir kanalus,
siekiant perimti gerąją
patirtį ir išvengti paslaugų
dubliavimo

1. Parengtas
bendradarbiavimo su IL
modelis, kuriame
apibrėžiamas funkcijų ir
atsakomybės pasiskirstymas
pagal visą investicijų
pritraukimo ciklą (vnt.)
2. Pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis
su IL (vnt.)

Trumpas

2018

2018

Klaipėda
ID

IL, „GO
Vilnius“,
„Kaunas
IN“

Atlikti prioritetinių augimo
sričių vertės grandinės
analizes ir užpildyti
atitinkamų vertės grandinių
trūkumus. Analizės padėtų

1. Parengtos 6 prioritetinių
augimo sričių vertės
grandinės analizių
ataskaitos, kuriose nustatyti
vertės grandinės spragos ir

Trumpas

2018

2024

Klaipėda
ID

IL, LEZ,
KPA,
KVJUD

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą

2018-2020 m. įgyvendinimas.
VšĮ "Klaipėda ID" (KID) yra KMSA išlaikoma įstaiga, kuri
siekia užtikrinti, kad Klaipėdos investicinė aplinka
atitiktų modernaus verslo poreikius, auginti miesto
ekonomikos strategijoje numatytas prioritetines
kryptis, viešinti miesto investicinį patrauklumą bei
sudaryti sąlygas Klaipėdoje dirbti ir gyventi
aukščiausio lygio specialistams. Finansavimas
agentūrai yra skiriamas iš KMSA: 2017-2019 m.
finansavimo periodu - 370 438 Eur. (2017 m. - 104 038
Eur., 2018 m. - 132 400 Eur., 2019 m. - 134 000 Eur.).
2020 m. buvo pasirašyta nauja KID finansavimo
sutartis 2020-2022 m. periodui, kurios bendra vertė 1 368 494 Eur. KID finansavimo sutartyje yra
numatytos įgyvendinti KID priskirtos KEPS2030
priemonės.
1. Paslaugų, apimančių visą investicijų ciklą, žemėlapis
yra kuriamas, suplanuota jį baigti 2021 m.
2. 2019 - 2020 m. 2 KID darbuotojai dirbo su
investicijų pritraukimu susijusį darbą;
3. Dėl 2019 - 2020 m. vykusios KID darbuotojų kaitos
duomenys pateikiami nuo 2020 m. 2020 m. KID
suteikė 6 konsultacijas užsienio verslui ar
potencialiems investuotojams (12 konsultacijų vietos
verslui ir investuotojui).
2020 m. įgyvendinta.
1. Parengtas bendradarbiavimo su IL modelis, kuriame
apibrėžiamas funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymas
pagal visą investicijų pritraukimo ciklą.
Bendradarbiavimo modelis peržiūrimas nuolat kintant
partnerių organizacijų struktūrai bei strategijai.
2. 2020-05-20 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ (toliau – Investuok
Lietuvoje), pagal kurią numatyta lygiateisiška
partnerystė gerinant investicinę aplinką, pritraukiant
investicijas ir reinvesticijas į Klaipėdą.
2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. Vertės grandinių analizės atliktos 2019 metais
formuojant "investicinius produktus" pristatymams produktų vienlapiai pasiekiami VšĮ „Klaipėda ID“

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

nustatyti esamas problemas
ir vertės grandinės
trūkumus, kuriuos vėliau
būtų galima pašalinti
pritraukiant tikslines įmones
Kartu su VšĮ „Investuok
Lietuvoje“ sukurti nuolatinę
tikslinių užsienio ir Lietuvos
įmonių, kurios paskatintų
prioritetinių augimo sričių
vystymąsi, nustatymo ir
santykių palaikymo sistemą
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

jų šalinimo veiksmų planai
2. Pritrauktos 2 įmonės
užpildančios vertės
grandinių spragas

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

1. Nustatytos 6 prioritetinių
augimo sričių svarbiausios
įmonės
2. Sukurta santykių
palaikymo sistema

Trumpas

2018

2030

Klaipėda
ID

IL, LEZ,
KPA,
KVJUD

1. Suformuoti Klaipėdos
vertės pasiūlymai - 4/metus

Trumpas

2018

2030

Klaipėda
ID

IL, KMSA,
LEZ,
KVJUD,
KPA,
LJKKA,
KPPAR

1. Sukurta investicinių
objektų duomenų bazė
(vnt.)
2. klaipedaid.lt svetainės
lankytojų skaičius (vnt.)
3. Parodų ir kitų renginių,
kuriuose pristatytos
investavimo Klaipėdoje
galimybės, skaičius (vnt.)
4. Organizuotų verslo
delegacijų vizitų skaičius
(vnt.)

Trumpas

2018

2030

Klaipėda
ID

IL, KMSA,
LEZ, KTMP

Nr. KEPS33

internetinėje svetainėje. 2022 metais numatoma
pakartoti vertės grandinių analizes.

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2020 m. įgyvendinimas.
1. Nevykdoma
2. 2020-05-20 sudaryta bendradarbiavimo sutartis su
VšĮ „Versli Lietuva“. Sutartimi siekiama užtikrinti
lygiateisišką partnerystę gerinant investicinę aplinką
Klaipėdoje, skatinant investicijas ir reinvesticijas joje
2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2019 m. Klaipėdos miesto taryboje buvo
patvirtintas paramos teikimo investuotojams
Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis
tvarkos aprašas. Ši paskata yra skirta paslaugų centrų
steigimui ir plėtrai Klaipėdos mieste paskatinti. 20202021 m. paskatos įgyvendinimui buvo skirta 76 tūkst.
Eur. Paskatos efektyvų įgyvendinimą sutrukdė COVID19 pandemija, sustabdžiusi įmonių plėtros planus.
2019 m. KID ir KMSA iniciatyva stambiam
investuotojui buvo sukurta "Žaliojo koridoriaus"
paskata, kurios tikslas pagreitinti statinių statybos
leidimo stambiam investuotojui išdavimą. Paskata
sėkmingai buvo pritaikyta 2020 m. "Rehau" įmonės
atveju.
2021 m. parengtos 2 naujos
paskatos, nukreiptos į aukštos pridėtinės vertės
specialistų pritraukimą į Klaipėdos miestą bei
konferencinio turizmo skatinimą mieste. Dėl paskatų
patvirtinimo turės balsuoti miesto taryba.
2020 m. įgyvendinimas.
1. KMSA yra perdavusi savo projektų, kuriems
reikalingi investuotojai poreikį. KID turi investicinių
objektų bazę.
2. 2018 – 6 359
2019 – 17 156
2020 – 22 278
3. 2020 m. dalyvauta 5 teminiuose renginiuose
užsienyje, pristatant investavimo Klaipėdoje
galimybes. Taip pat Vilniuje organizuotas renginys,
skirtas verslo atstovams ir tarpininkams „Klaipėda
verslui“ - https://www.vz.lt/verslo-

1.2.7.

1.3.

portalus (klaipedaid.lt,
investinklaipeda.com),
informacinius straipsnius
kituose el. portaluose,
regiono atstovų dalyvavimą
renginiuose.

5. Informacinių pranešimų ir
straipsnių apie Klaipėdos
miesto ekonomikos
galimybes skaičius (vnt.)

Įkurti miesto prekės ženklo
platformą, kuri būtų
atsakinga už miesto prekės
ženklo sukūrimą, miesto
pristatymo medžiagos
kuravimą

1. Sukurta miesto rinkodaros
platforma;
2. Sukurta miesto ir miesto
prekės ženklo rinkodarinė
medžiaga (Brandbook) (Iki
2019 12 31)
3. Parengtas kasmetinis
rinkodaros priemonių
įgyvendinimo kalendorius

Išvystyti smulkiam verslui
palankią ekosistemą

2000 naujų įmonių iki 2030
m.

Trumpas

2018

2030

KMSA

Klaipėda
ID, KTIC

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2018

2030

Klaipėda
ID

VL, KPPAR,
KMTP

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

plinka/2020/01/29/ekspertai-kad-suklestetu-klaipedaturi-eiti-va-bank. Renginys organizuotas kartu su
Klaipėdos LEZ bei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija.
4. 2020 m. nebuvo vykdoma dėl COVID-19 pandemijos
5. 2020 m. viso publikuoti 28 straipsniai: 17 straipsnių
publikuota nacionalinėje žiniasklaidoje, 9 - regioninėje
ir 2 - užsienio.
2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. Miesto ekonominės miesto rinkodaros klausimai
yra diskutuojami Rinkodaros taryboje (RT) prie
KEPS2030. RT dirba visų KEPS partnerių deleguoti
rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai, kurių
pagrindinis tikslas yra sukurti ir įgyvendinti ekonominę
miesto rinkodarą.
2. 2019 m. buvo parengta ekonominė miesto
rinkodaros strategija "Daugiau erdvės". 2020 m.
keičiantis KID vadovams parengta strategija nebuvo
pradėta įgyvendinti, o rugpjūčio mėn. paaiškėjo, kad
pagrindinį strategijos šūkį "Daugiau erdvės" pradėjo
naudoti LRT. Spalio - gruodžio mėn. RT sprendė ar
galima toliau naudoti seną šūkį, ar reikia kurti naują.
Buvo pasirinkta kurti naują šūkį. KID gruodžio mėn.
atliko paslaugos pirkimą ir 2021 m. sausio mėn. RT
buvo pristatyta atnaujinta ekonominė miesto
rinkodaros strategija su nauju šūkiu "Judantis
miestas". Strategijai RT pritarė. KID per 2021 m. pagal
strategiją planuoja sukurti vizualinį identitetą ir
įvaizdinę kampaniją. Dėl tolimesnio strategijos
įgyvendinimo bus sprendžiama 2020 m. II pusmetyje.
3. KID Savivaldybei yra pateikusi 2020 m. rinkodaros
planą.
Nustatytą rodiklį yra sudėtinga sekti, kadangi LSD
neteikia tokios informacijos, arčiausias LSD rodiklis
yra veikiančių įmonių skaičių metų pradžioje:
2018 m. – 5469 vnt.
2019 m. – 5443 vnt.
2020 m. – 5550 vnt.

1.3.1.

1.3.2.

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.

1. Sudarytas paslaugų,
kurios teikiamos naujo
verslo pradžiai ir plėtrai,
žemėlapis (vnt.)
2. Klaipėda ID darbuotojų,
atliekančių su verslumu ir
verslo gebėjimų skatinimu
susijusias užduotis, skaičius
(vnt.)
3. SVV internacionalizavimo
skatinimo veiklų ar projektų
skaičius, vnt.

Vidutinis

2018

2030

KMSA

VL,
Klaipėda
ID, KPPAR,
KMTP

Pakeista
pagal EPT
2020-1124
protokolą
Nr. KEPS326
papildyta
3-iu
rodikliu

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

1. Parengtas
bendradarbiavimo planas
(vnt.)
2. Nustatytos skirtingų
institucijų pareigos ir jų
teikiamos paslaugos,
sudarytos bendradarbiavimo
sutartys (vnt.)
3. Klausimynų skaičius (vnt.)
4. El. naujienlaikraščių
skaičius (vnt.)
5. Suorganizuotų teminių
susitikimų skaičius (vnt.)

Vidutinis

2018

2030

Klaipėda
ID

KMSA,
KPA,
KVJUD,
KPPAR,
KMTP

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2020 m. įgyvendinimas.
KID yra KMSA išlaikoma įstaiga, kuri siekia užtikrinti,
kad Klaipėdos investicinė aplinka atitiktų modernaus
verslo poreikius, auginti miesto ekonomikos
strategijoje numatytas prioritetines kryptis, viešinti
miesto investicinį patrauklumą bei sudaryti sąlygas
Klaipėdoje dirbti ir gyventi aukščiausio lygio
specialistams. Finansavimas agentūrai yra skiriamas iš
KMSA: 2017-2019 m. finansavimo periodu - 370 438
Eur. (2017 m. - 104 038 Eur., 2018 m. - 132 400 Eur.,
2019 m. - 134 000 Eur.). 2020 m. buvo pasirašyta
nauja KID finansavimo sutartis 2020-2022 m. periodui,
kurios bendra vertė - 1 368 494 Eur. KID finansavimo
sutartyje yra numatytos įgyvendinti KID priskirtos
KEPS2030 priemonės.
Papildomai KMSA skiria finansavimą kultūros ir
kūrybinių industrijų inkubatoriaus "Kultūros fabrikas",
kuris yra KID dalis, finansavimui. 2018-2021 m.
finansavimo sutarties vertė - 251 700 Eur. 2021 m. bus
pasirašyta nauja sutartis 2021-2024 m. periodui.
Sutarties vertė - 376 300 Eur.
1. Paslaugų žemėlapis yra rengiamas, planuojama jį
pabaigti 2021 m. viduryje.
2. 2020 m. 3 KID darbuotojai dirba su verslumu.
3. Priemonė į planą buvo įtraukta 2020 m. II pusėje,
todėl jos įgyvendinimas nepradėtas. Įvertinant
turimus KMSA įrankius skatinti SVV
internacionalizavimo veiklas planuojama šią kryptį
nustatant kaip vieną iš finansavimo krypčių SVV
dalinio finansavimo konkurso apraše.
Priemonės įgyvendinimas vyksta pagal KID poreikį

1.3.3.

1.3.4.

bendradarbiavimą, jų
pagrindu rengti
rekomendacijas
atitinkamoms institucijoms
dėl verslo sąlygų gerinimo
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.

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

1. Inkubuojami startuoliai
(vnt.)
2. Inkubuojami prioritetinių
sričių startuoliai (vnt.)

Vidutinis

2018

2025

Klaipėda
ID

KMTP, KU

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

1. Akseleruojamų startuolių
skaičius 2030 m. - 10 /
metus
2. 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
2020-1124
protokolą
Nr. KEPS326
koreguotas
priemonės
pavadinim
as
*Pakeista
pagal EPT
2021-03-

2018-2020 m. įgyvendinimas.
Savivaldybė skiria finansavimą kultūros ir kūrybinių
industrijų inkubatoriaus "Kultūros fabrikas", kuris yra
KID dalis, finansavimui. 2018-2021 m. finansavimo
sutarties vertė - 251 700 Eur. 2021 m. bus pasirašyta
nauja finansavimo sutartis 2021-2024 m. periodui,
kurioje numatyta sukurti ir vykdyti kultūros ir
kūrybinių industrijų subjektų inkubavimo programą.
Sutarties vertė - 376 300 Eur. "Kultūros fabriko"
(KUFA) veikla nėra tiesiogiai nukreipta į startuolių
inkubavimą, įstaiga orientuojasi į inkubavimo
paslaugų smulkiajam verslui teikimą.
1. KUFA patalpose inkubuojamų verslų statistika:
2018 m. - 20
2019 m. - 32
2020 m. - 34.
2020 m. tarp UAB "Vakarų laivų gamykla" ir KID buvo
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl "Pilies
dirbtuvių" projekto vystymo. "Pilies dirbtuvėse" veiklą
vykdo apie 40 kūrybinių industrijų subjektų, kuriems
KUFA nuo sutarties pasirašymo teikia inkubavimo
paslaugas.
2. KID veiklos prioritetas yra kultūros ir kūrybinės
industrijos, todėl visi inkubuojami verslai atstovauja
šiai sričiai.
2019-2020 m. įgyvendinimas.
Savivaldybė akseleratoriaus įkūrimą ir vystymą yra
delegavusi KID per 2020-2022 m. finansavimo sutartį.
Akseleratorius yra planuojamas kurti 2022 m.
2019 m. KMTP pradėjo įgyvendinti tarptautinį
projektą "Baltijos “mėlynųjų” biotechnologijų
aliansas+" (ALLIANCE+. Baltic Blue Biotechnology
Alliance+ /_). Projektas baigtas 2021 m.
Pagrindinis projekto ALLIANCE tikslas yra paspartinti
„mėlynųjų“ biotechnologijų produktų ir paslaugų
plėtrą, sistemingai telkiant jo partnerių galimybes.
Projektas skirtas kurti ir išbandyti paslaugas bei plėtoti
strategiją, kaip teikti ir finansuoti tokias paslaugas po

12
protokolą
Nr. KEPS33

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Remti patalpų, tinkančių
bendradarbystei, konversiją
ir bendradarbystės patalpų
įkūrimą talentams
patraukliose vietose, dalinai
finansuojant patalpų
įsteigimo kaštus,
perleidžiant savivaldybės
valdomas erdves

1. Bendradarbystės patalpų
skaičius (vnt.)
2. Bendradarbystės patalpų
užimtumas (%)
3. Bendradarbystės
patalpose veikiančių verslų
skaičius (vnt.)

Ilgas

2018

2030

KMSA

Klaipėda
ID, KMTP

Koordinuoti ir tinkamais
kanalais platinti informaciją
apie verslumo skatinimo
renginius ir programas
Organizuoti nišinius
tarptautinius
megarenginius, susijusius su
prioritetinių sričių, verslumo
skatinimo temomis

1. Parengtas ir nuolat
pildomas Klaipėdos regiono
verslumo skatinimo renginių
kalendorius (vnt.)
1. Suorganizuotos teminės
konferencijos, pritraukusios
daugiau nei 500 dalyvių
(vnt.)

Vidutinis

2018

2030

Klaipėda
ID

KMTP,
KPPAR

Vidutinis

2019

2030

KMSA

Klaipėda
ID, KMTP,
KPA,
KVJUD

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

projekto realiojo laikotarpio pabaigos. Tarptautinio
projekto ALLIANCE+ rėmuose sukurtas į mėlynąsias
biotechnologijas orientuotas akseleratorius, kuris
padeda inovatyvioms idėjoms iš viso Baltijos jūros
šalių regiono tapti apčiuopiamais produktais ir
paslaugomis. KMTP drauge su kitais ALLIANCE+
partneriais subūrė tarptautinę ekspertų komandą,
mokslo ir tyrimų centrus su laboratorijomis.
Akseleratorius yra atviras Klaipėdos regiono ir
Lietuvos startuoliams.
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. Šiuo metu bendradarbystės patalpos Klaipėdos
mieste yra šios: Lighthouse, KUFA, KMTP ir Pilies
dirbtuvės. KMSA finansuoja dvi bendradarbystės
erdves - KUFA ir Pilies dirbtuves (kartu su UAB VLG
nuo 2020 m. rugsėjo mėn.);
2. Bendradarbystės patalpų užimtumas siekia apie 60
proc. (KUFA - 80 proc.);
3. KUFA nuolat reziduoja apie 30 SVV subjektų, Pilies
dirbtuvėse - apie 40. Iš viešai prieinamos informacijos
bendradarbystės patalpose iš viso veikia daugiau nei
140 SVV subjektų.
2020 m. įgyvendinta.
1. KID svetainėje www.klaipedaid.lt veikia verslumo
skatinimo renginių kalendorius. Kalendorius nuolat
naujinamas
Priemonės įgyvendinimas planavimo stadijoje.
2021 m. I pusmetyje yra parengtas konferencinio
turizmo paskatos projektas, kurio tikslas yra paskatinti
profesinių (KEPS sričių) konferencijų organizavimą
Klaipėdoje. Paskata yra pristatyta miesto tarybos
frakcijoms ir bus teikiama tarybos tvirtinimui 2021 m.
rudenį. Paskatą patvirtinus Savivaldybė planuos jos
finansavimą nuo 2022 m.
Klaipėdos mieste nėra konferencinio turizmo
infrastruktūros 500 dalyvių konferencijoms
organizuoti. Tarptautinių konferencijų (dalyvių sk. nuo
101 iki 300 ir daugiau) statistika pagal Klaipėdos TIC
atliktą apklausą: 2018 m. – 12, 2019 m. – 17, 2020 m.
– 6.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

Organizuoti verslumo
skatinimo renginių ciklą,
apimantį esmines verslo
steigimo ir plėtros temas
(nuo idėjos iki pardavimų)

1. Parengtas verslumo
skatinimo renginių planas,
apimantis renginių
koncepciją (temas,
auditoriją, kanalus ir
periodiškumą) (vnt.)
2. Suorganizuotų verslumo
skatinimo renginių skaičius
(vnt.)
1. Įkurtas KMSA poreikių
bankas, apimantis
problemas, prie kurių
sprendimo galėtų prisidėti
startuoliai (vnt.)

Trumpas

2019

2030

Klaipėda
ID

KMTP, VL,
UKMIN,
MITA

Vidutinis

2018

2030

Klaipėda
ID

KMSA

Sukurti startuolių
finansavimo mechanizmą

1. Pritrauktos lėšos
Klaipėdos regiono
startuoliams (EUR)
2. Sukurtas startuolių
finansavimo fondas (vnt.)

Vidutinis

2018

2030

Klaipėda
ID

KMSA, KU

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

1. Klaipėdos regiono
įmonėms suteiktos ES,
nacionalinės ar savivaldos
paramos lėšos (EUR)
2. Klaipėdos regiono
įmonėms suteiktos rizikos
kapitalo paramos lėšos
(EUR)

Vidutinis

2018

2030

Klaipėda
ID

VL,
INVEGA,
rizikos
kapitalo
įmonės

Sukurti savivaldos ir
startuolių
bendradarbiavimo
mechanizmą

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
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2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. KID padalinys KUFA kas metai pagal numatytą planą
organizuoja renginius SVV subjektams aktualiomis
temomis.
2. Verslumo skatinimo renginių, organizuotų KUFA,
statistika: 2019 m. - 90, 2020 m. - 30.

Priemonė nepradėta vykdyti.
2020 m. išanalizavus esamą situaciją nustatyta, kad
priemonės įgyvendinimui reikalingas ilgas pasiruošimo
etapas, kurio metu turi būta išdiskutuota startuolių
vystymo kryptis/specializacija, sukurta komandą iš
mieste veikiančių suinteresuotų įmonių, užtikrintas
reikalingas finansavimas ilguoju periodu. Planuojama,
kad priemonių įgyvendinamas startuos 2022 m.
Priemonė nepradėta vykdyti.
2020 m. išanalizavus esamą situaciją nustatyta, kad
priemonės įgyvendinimui reikalingas ilgas pasiruošimo
etapas, kurio metu turi būta išdiskutuota startuolių
vystymo kryptis/specializacija, sukurta komandą iš
mieste veikiančių suinteresuotų įmonių, užtikrintas
reikalingas finansavimas ilguoju periodu. Planuojama,
kad priemonių įgyvendinamas startuos 2022 m.
2018-2020 m. įgyvendinimas.
Informacija apie finansavimo šaltinius nuolat
atnaujinama Savivaldybės ir KID svetainėse bei
skelbiama Klaipėda ID bei KMSA socialinių tinklų
paskyrose.
1. Remiantis www.esinvesticijos.lt duomenimis 20182020 m. Klaipėdos regiono įmonėms skirta daugiau
nei 17,5 mln. Eur. ES finansavimo (pateikta paraiškų
už 103,8 mln. Eur. (483 paraiškos)). Klaipėdos miesto
įmonės pateikė 237 paraiškas už 42,9 mln. Eur., skirtas
finansavimas - 6,1 mln. Eur.
Informacijos dėl nacionalinės paramos nėra.
Informacija dėl savivaldos paramos gali būti pateikta
tik iš KMSA: 2018 m. - 13 835 Eur., 2019 m. - 26 099
Eur., 2020 m. - 564 792 Eur.
2. Duomenų nėra

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Didinti Klaipėdos gebėjimą
eksportuoti ir integruotis į
tarptautines vertės
grandines

Lietuviškas eksportas,
tenkantis vienam
gyventojui (EUR)

2018

2030

Klaipėda
ID

VL, KPPAR

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
Nustatyti, įvertinti ir
formalizuoti
bendradarbiavimo su VšĮ
„Versli Lietuva“ priemones
ir kanalus, siekiant perimti
gerąją patirtį ir išvengti
paslaugų dubliavimo
Parengti eksporto skatinimo
teminių renginių
(konferencijų,
programavimo maratonų
(„hakatonų“), seminarų ir
kt.) organizavimo planą,
apimantį renginių
koncepciją (temas,
auditoriją, periodiškumą);

1. Sudarytas Klaipėdos
įmonėms teikiamų paslaugų,
skirtų eksporto plėtrai,
žemėlapis (vnt.)
2. Klaipėda ID darbuotojų,
dirbančių su Klaipėdos
įmonių konkurencingumo
centru, skaičius (vnt.)
3. Išplatintos eksporto rinkų
sektorinės apžvalgos (vnt.)
4. Konsultuojamų įmonių
eksporto apimties pokytis
(EUR)

LSD duomenimis Klaipėdos regiono Lietuviškos
kilmės eksporto statistika:
2018 m. - 3 048,5 mln. Eur.
2019 m. - 2 971,3 mln. Eur.
2020 m. - 3 219,3 mln. Eur.
Priemonė nepradėta vykdyti.
"Įmonių konkurencingumo centras" veikiantis
Klaipėda ID nėra įsteigtas. Tokia funkcija šiuo metu
KID nėra atliekama.

Vidutinis

2018

2030

Klaipėda
ID

VL, KMTP,
„Creditinfo
“/
Registrų
centras,
KPPAR

1. Parengta
bendradarbiavimo su VL
galimybių ataskaita (vnt.)
2. Pasirašyta formalaus
bendradarbiavimo sutartis
su VL (vnt.)

Vidutinis

2018

2018

Klaipėda
ID

VL

Priemonė įgyvendinta.
1. Nebuvo identifikuotas poreikis
2. 2020-05-21 sudaryta bendradarbiavimo sutartis su
VšĮ „Versli Lietuva“. Sutartimi siekiama užtikrinti
lygiateisišką partnerystę gerinant investicinę aplinką
Klaipėdoje, skatinant investicijas ir reinvesticijas joje.

1. Eksporto renginių skaičius
(vnt.)

Vidutinis

2018

2030

Klaipėda
ID

KMTP,
KPPAR

2018-2020 m. įgyvendinimas.
Eksporto skatinimo renginiai yra planuojami atskirai
KMTP bei KPPAR.

pagal planą organizuoti
renginius

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

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
Sudaryti sąlygas pritraukti
ir išlaikyti talentus

1. Klaipėdos regiono įmonių,
atitinkančių nustatytus
kokybės ir (ar) procesų
standartus, skaičius (vnt.)

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
tolesnes studijas

1. Sudarytas paslaugų, skirtų
aukštos kvalifikacijos
emigrantams pritraukti ir
integruoti, žemėlapis
2. Teikiamų paslaugų, skirtų
talentams pritraukti (sk.) - 5
3. 2019 m. - sistemos
sukūrimas ir rodiklių
įvardinimas

Vidutinis

1. Vidinių imigrantų skaičius
(vnt.)
2. Tarptautinių imigrantų
skaičius (vnt.)

Trumpas

2022

2023

Klaipėda
ID

LSD, VL,
KPPAR

Priemonė nepradėta vykdyti.
Kol kas Klaipėda ID nėra įkurtas "Klaipėdos įmonių
konkurencingumo centras", kuriam būtų priskirta šita
užduotis.

2018

2030

Klaipėda
ID

KTIC,
KMSA

1. Vidinių imigrantų skaičius pagal LSD:
2018 m. – 3 344
2019 m. – 3 785
2020 m. – 3 020
2. Tarptautinių imigrantų skaičius (pagal LSD):
2018 m. – 1 981
2019 m. – 3 231
2020 m. – 3 548

2018

2030

KMSA

VL,
Klaipėda ID

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
apjungiant
1.5.1.1.5.3.
priemones
į 1.5.1.

2020 m. įgyvendinimas.
Savivaldybė priemonės įgyvendinimą yra delegavusi
KID per finansavimo sutartį. 2020 - 2022 m. sutarties
vertė - 1 368 494,00 Eur.
1. 2020 m. startavo naujoji KID svetainė, kurioje
pateikta svarbiausia informacija planuojantiems
persikelti į Klaipėdos miestą: gyvenamoji aplinka,
karjera, darbo skelbimai. Ši informacija yra softlanding
paketo dalis, kita dalis - tai 2 KID specialistai, kurie
dirba su talentų ugdymo, pritraukimo ir išlaikymo
klausimais. Specialistai konsultuoja planuojančius
persikelti į Klaipėdą, įgyvendina projektus su
aukštosiomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis. 2021
m. papildant jau kuriamą sistema yra parengta į
aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimą į Klaipėdą
orientuota paskata. Dėl jos finansavimo turės
apsispręsti Miesto taryba.
2. 2020 m. teikiamos 2 paslaugos.
3. Sistema nėra iki galo sukurta.

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

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
1. Įsteigtas alumnų tinklas
2. 100 aktyvių alumnų narių
2030 m.
3. 500 Lietuvos išeivių
persikraustė į Klaipėdą 2030
m.

2018

2019

KEPA

VL, KMSA,
KTIC

Trumpas

2018

2030

Klaipėda
ID

KMSA,
LSA, KTIC,
GLL

Trumpas

2018

2025

KMSA

Klaipėda
ID, KPA,
LEZ,
KVJUD,
Klaipėda ID

1.5.4.

1.5.5.

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
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)

1. Paruoštas talentų
pritraukimo planas
2. Suformuotų motyvacinių
talentų pritraukimo paketų
skaičius - bus įvardinta po
studijos
3. Sukurtas ir įgyvendintas
rinkodaros priemonių planas
orientuotas į talentų
pritraukimą
4. Sukurtų svetingumo
paslaugų paketų (patalpos
kūrybai, gyvenamosios
patalpos, specialios
stipendijos) talentams - sk

Apjungta į
1.5.5.
priemonę
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
Apjungta į
1.5.5.
priemonę
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2020 m. įgyvendinimas.
Savivaldybė priemonės įgyvendinimą yra delegavusi
KID per finansavimo sutartį. 2020 - 2022 m. Sutarties
vertė - 1 368 494,00 Eur.
1. Įkurtas ir nuolat pildomas.
2. 2020 m. - 73.
3. Statistika nevedama.

2019-2020 m. įgyvendinimas.
Savivaldybė priemonės įgyvendinimą yra delegavusi
KID per finansavimo sutartį. 2020 - 2022 m. sutarties
vertė - 1 368 494,00 Eur.
1. Planas nėra paruoštas.
2. Studija dėl talentų pritraukimo į Klaipėdos miestą
nėra parengta. 2021 m. yra parengta į aukštos
kvalifikacijos specialistų pritraukimą orientuota
paskata. Dėl jos finansavimo turės apsispręsti Miesto
taryba.
3. Į talentų pritraukimą yra orientuotos 2 KID
įgyvendinamos rinkodaros kampanijos: "Kol Jaunas",
skirta kviesti studijuoti į Klaipėdos miesto aukštąsias
mokyklas ir „Workation“, skirta kviesti vasaros sezonui
darbo vietas perkelti į pajūrį. Rinkodaros kampanijos

įvardintas po studijos (vnt.)
5. Atvestų į miestą talentų
sk. vnt. - sk. nustatytas po
studijos

1.5.6.

1.5.7.

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

1. Parengtas klaipėdiečių
gebėjimo dirbti su
užsieniečiais iniciatyvų
planas (vnt.)
2. Įvertintos KMSA
galimybės teikti integracijos
paslaugas, orientuotas į
aukštos kompetencijos
užsieniečius
3. Sukurta aptarnavimo
paslauga/paketas
4. Užsieniečių,
pasinaudojusių teikiamomis
integracijos paslaugomis,
skaičius (vnt.)
5. Suorganizuotų iniciatyvų
skaičius (vnt.)

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, apimantį renginių
koncepciją (temas,
auditoriją, periodiškumą),
pagal jį organizuoti
iniciatyvas ir renginius

– Parengtas klaipėdiečių
gebėjimo dirbti su
užsieniečiais iniciatyvų
planas (vnt.)
– Suorganizuotų iniciatyvų
skaičius (vnt.)

Trumpas

2019

2030

KMSA

Klaipėda
ID, LEZ,
KVJUD,
KPA,
KMSPC

Pakeista
pagal EPT
2019-1121
protokolą
Nr. EPT-5,
sujungiant
1.5.6 su
1.5.7.

2018

2030

KMSA

KTIC, KEPA

Pakeista
pagal EPT
2019-1121
protokolą
Nr. EPT-5,
sujungiant
1.5.6 su
1.5.7.

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

įgyvendintos 2019 ir 2020 m.
4. Studija dėl talentų pritraukimo į Klaipėdos miestą
nėra parengta. Šiuo metu Savivaldybė remia tokias
veiklas, prisidedančias prie talentų išlaikymo ir
pritraukimo į miestą: KID vykdomos veiklos (talentų
konsultavimas, softlanding paketas), stipendijų
inžinierinės ir IT krypties programų studentas
suteikimas, rinkodaros kampanijos, į aukštos
kvalifikacijos specialistų pritraukimą orientuota
paskata.
5. Šiuo metu duomenys nerenkami.
Priemonė vykdoma iš dalies/ priemonės
įgyvendinimas yra parengiamojoje stadijoje.
2020 m. VšĮ „Klaipėda ID“ (KID) priėmus naują žmogų
pradėta nuosekliai dirbti su integracijos paslaugomis
aukštos kvalifikacijos specialistams: KID interneto
svetainėje skelbiama informacija apie gyvenimo
galimybes Klaipėdoje, darbo skelbimus aukštos
kvalifikacijos specialistams, konsultuoja specialistus ir
jų šeimos narius įsikūrimo mieste, darbo paieškos
klausimais, buria profesionalų bendruomenes,
organizuoja jiems renginius ir pan.
2021 m. buvo parengtas aukštos kvalifikacijos
specialistų pritraukimo paskatos projektas, kuris
pristatytas miesto tarybos frakcijoms. Paskatos tikslas
– sukurti integracinių paslaugų paketą aukštos
kvalifikacijos specialistams, kuris būtų teikiamas vieno
langelio principu. Dėl paskatos įgyvendinimo turės
apsispręsti miesto taryba.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Didinti Klaipėdos mokslo ir
studijų institucijų (toliau –
aukštoji mokykla)
konkurencingumą,
tarptautiškumą,
orientuojantis į ateities
ekonomikos poreikius ir
prioritetines
biotechnologijų, jūrines ir
energetikos sritis

Sukurti ir išvystyti aukštųjų
mokyklų konsorciumą su
valdymo ir finansavimo
mechanizmu, kuris apimtų
aukštąsias mokyklas,
valstybę, savivaldybę,
regiono ir tarptautinius
verslus
Stiprinti tikslines studijų
sritis naudojant tikslinį
finansavimą, steigiant
naujas programas ir (ar)
jungtines programas su
užsienio aukštosiomis
mokyklomis, pritraukiant
aukštos kvalifikacijos
dėstytojų

Sudaryti sąlygas aukštojo
mokslo studijų
horizontaliajam ir
vertikaliajam integralumui
bei tęstinumui

1. 2019 m. visos Klaipėdos
aukštosios mokyklos
sėkmingai duomenis
pateikia pasirinktoms
reitingų agentūroms
2. 2019 m. miestas patenka
į universitetinių miestų
reitingus (jaunimui
patrauklių akademinių
miestų)
3. 2019 programos (2 vnt.),
atitinkančių prioritetines
ekonomikos augimo sritis,
patekimas į pasirinktą
tarptautinį reitingą
1. Sukurtas valstybinių
aukštųjų mokyklų
konsorciumas
2. Parengti nuostatai ir
veiklos dokumentai,
suformuota valdyba

Trumpas

2018

2030

Konsorci
umas

KMSA,
LJAM,
KVK, LCC,
SMM

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Konsorciumas nėra įsteigtas.
Nepakanka duomenų priemonės pažangai įvertinti

Trumpas

2018

2025

KMSA

LAJM, KVK,
KMSA, KU,
SMM

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2019-2020 m. su aukštosiomis mokyklos ir su KEPS
partneriais buvo diskutuota dėl Konsorciumo
steigimo. Sutarta, kad šis darinys reikalingas, bet kol
kas jis nėra įsteigtas.
2. Neįgyvendinta.

1. Studentų, besimokančių
programose, atitinkančiose
prioritetines ekonomikos
augimo sritis, skaičius (vnt.)
2. Programų, atitinkančių
prioritetines ekonomikos
augimo sritis, skaičius (vnt.)
3. Aukštos kvalifikacijos
dėstytojų iš užsienio,
dėstančių programose,
atitinkančiose prioritetines
ekonomikos augimo sritis,
skaičius (vnt.)
1. Studijų programų pagal
modelį (3 + 2 + 4) skaičius
(vnt.)
2. Studentų mobilumas
tęsiant studijas skirtingose
aukštojo mokslo
institucijose (vnt.)

Trumpas

2019

2022

Konsorci
umas

KU, LCC

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Nepakanka duomenų priemonės pažangai įvertinti

Trumpas

2019

2022

Konsorci
umas

LAJM, KVK,
KMSA,
ŠMM, KU,
LCC

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Nepakanka duomenų priemonės pažangai įvertinti

Didinti Klaipėdos aukštųjų
mokyklų bendradarbiavimą
su pirmaujančiomis Lietuvos
ir tarptautinėmis
aukštosiomis mokyklomis,
steigiant jungtines mokslo ir
studijų programas ir
dalyvaujant tarptautinėse
bendradarbiavimo
programose
Pritraukti į Klaipėdą aukštos
studijų kokybės tarptautinio
universiteto, orientuoto į
technologinius mokslus,
padalinį

1. Jungtinių studijų ir
bendradarbiavimo
programų skaičius (vnt.)

Trumpas

2018

2022

Konsorci
umas

KU, LAJM,
KVK,
KMSA,
LCC, LT ir
užsienio
universitet
ai

1. Tarptautinio universiteto,
reitinguojamo tarp 500
geriausių, padalinys (vnt.)

Trumpas

2018

2022

Klaipėda
ID

KMSA

2.1.6.

Suformuoti KU „svajonių
komandą“

-

2020

2021

KU

2.2.

Pritaikyti ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo sistemą
vietinių ir atvykusių
gyventojų poreikiams

1. Pritaikytų švietimo
įstaigų skaičius (vnt.)

2018

2030

KMSA

2.1.4.

2.1.5.

Sukurta komanda

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Nepakanka duomenų priemonės pažangai įvertinti

2018-2020 m. įgyvendinimas.
Priemonė buvo pradėta vykdyti 2017 - 2019 metais,
dirbant kartu su Cormack Consulting, Baltic Talents
Academy, siekiant pritraukti Bradford college, Teeside
University, ir Coventry University padalinius. 2021
metų pabaigoje Klaipėda ID organizuos diskusiją dėl
šios priemonės aktualumo, nes šiuo metu vyrauja
pozicija, kad tarptautiškumą užtikrina Klaipėdos
Universiteto dalyvavimas conexus.
QS University Rankings 2021 paskelbtame
pasauliniame augančios Europos ir Centrinės Azijos
universitetų reitinge (QS Emerging Europe & Central
Asia, EECA) Klaipėdos universitetas pagerino savo
pozicijas. 2020-ųjų reitinge Klaipėdos universitetas
buvo 116-oje pozicijoje iš 600 reitinguojamų regiono
universitetų, o 2021-aisiais šoktelėjo per keturias
pozicijas aukštyn ir šiuo metu užima 112 reitingo
sąrašo vietą.
KU tarp 200 200 geriausių pasaulyje universitetų
pagal okeanografijos mokslus
Išbraukta
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
2020 m. duomenimis pritaikytos 4 švietimo įstaigos.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Įsteigti tarptautinių
ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo įstaigų, kuriose
būtų mokoma tarptautine
mokymo programa anglų ir
kitomis k.

1. Tarptautinius standartus
atitinkanti ikimokyklinio
ugdymo įstaiga (-os), kuri
patenkina visus angliakalbių
vaikų poreikius
2. 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
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Įsteigti įvairiose ugdymo
įstaigose universitetinių
klasių ir universitetinę
gimnaziją, kur ugdymo
turinys būtų derinamas su
Klaipėdos universitetu
ir/arba kitais KMSA
sprendimu parinktais
universitetais
Didinti mokinių, kurie
mokosi pagal pagilintas
gamtos mokslų,
technologijų ir inžinerijos,
matematikos bei menų
ugdymas (STEAM)
programas skaičių

1. 2019 m. Universitetinės
klasės 2 gimnazijose
2. 2020 m. Įsteigta
universitetine gimnazija

Trumpas

2018

2023

KMSA

KU,
Klaipėdos
bendrojo
ugdymo
institucijos
, ŠMM

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Trumpas

2019

2030

KMSA

Klaipėdos
bendrojo
ugdymo
institucijos
, ŠMM

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

1. Mokinių baigusių
pagilinto ugdymo STEAM
programas, dalis nuo viso
bendro abiturientų skaičiaus
- 25%

2018-2020 m. įgyvendinta.
1. Nėra, nes nebuvo išreikšta poreikio.
2. 2020 m. startavo Klaipėdos licėjaus Tarptautinio
bakalaureato diplomo programa. Tarptautinio
bakalaureato diplomo programa – tai vidurinio
ugdymo (III ir IV gimnazijos klasės) programa,
pripažįstama tarptautiniu mastu, skirta 16–19 metų
mokiniams, norintiems geriau išmokti anglų kalbą,
sėkmingiau pasirengti studijoms ir darbo karjerai.
Tarptautinio bakalaureato klasėse dėstoma kalba yra
anglų kalba (išskyrus, lietuvių kalbos pamokas).
Nuo 2018 m. rugsėjo Klaipėdoje taip pat vykdoma
Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo 3–11
metų vaikams programa. Pagal ją vaikai ugdomi
Klaipėdos tarptautinėje mokykloje „Universa Via“.
Mokinių ir vaikų, ugdomų tarptautinėse švietimo
įstaigose, skaičius: 2020 m. - 87 mokiniai
(parengiamojoje klasėje – 54).
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. Klaipėdos Baltijos gimnazija, kartu su Klaipėdos
universitetu bei Klaipėdos verslo įmonėmis, ugdo
universitetinėse inžinerijos klasėse besimokančius
moksleivius per praktiką. 2021 m. Baltijos gimnazijoje
veiks 8 inžinerinės universitetinės klasės, kuriose
mokysis 217 mokinių.
2. 2021 m. rugsėjo mėn. pradės veikti Klaipėdos
„Žemynos“ universitetinė gimnazija.
2019-2020 m. įgyvendinimas.
Bendradarbiaujant Klaipėdos universitetui ir
savivaldybei universitete kuriamas Jūrinis STEAM
centras, kuriame veiks keturios mokiniams skirtos
laboratorijos: biologijos-chemijos, fizikos-inžinerijos,
robotikos-informacinių technologijų bei specializuota
jūros mokslų ir technologijų. Jūriniame STEAM centre
numatytos veiklos papildys Klaipėdos universitete jau
vykdomas moksleiviams skirtas iniciatyvas – „Išmani
jūra“, „Erdvėlaivis Žemė“, „Iškeisk pamoką į paskaitą“,
Baltijos gimnazijoje pradėjusias veikti universitetines
inžinerinio ugdymo klases.
1. 2020-2022 m. planuojama įtraukti pradinių klasių
mokinius į STEAM programas (apie 2000 mokinių).

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Įsteigti gamtos mokslų,
technologijų ir inžinerijos,
matematikos ir menų
(STEAM) centrą

1. 2020 m. įsteigtas STEAM
centras

Trumpas

2018

2030

KU

Kelti mokytojų kvalifikacija
STEAM centre

1. Mokytojų pakėlusių
STEAM kvalifikaciją per
metus - 50

Vidutinis

2020

2030

KU

Sukurti į inovacijas
orientuotą švietimo,
mokslo ir verslo
bendradarbiavimo
ekosistemą

1. Bendrosios investicijos į
patentus
ir licencijas (EUR)
2. MTEP projektų skaičius
(vnt.)
3. Pajamos iš mokslinių
tyrimų ir taikomosios
veiklos (EUR)
1. KMTP komercializuotų
produktų skaičius (vnt.) 10/metus
2. Pajamos iš produktų
komercializavimo veiklos
(EUR) - 1 mln. EUR/metus

2018

2030

Konsorci
umas

KU, LEZ,
KVJUD,
KMSA

Trumpas

2018

2030

KMTP

Trumpas

2018

2030

KU

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)
Didinti doktorantų,
rengiančių disertacijas,
aktualias Klaipėdos
įmonėms,
bendradarbiaujant su verslu
ir pramone, skaičių

1. 2022 m. atlikti tyrimą
kiek Klaipėdos įmonėse
dirba mokslo laipsnį turinčių
darbuotojų
2. Įmonių bendradarbiavusių
rengiant disertacijas sk.
2030 m. - 10
3. Padvigubinti mokslininkų

KMSA,
Klaipėdos
bendrojo
ugdymo
institucijos
, ŠMM,
KPA
KMSA,
Klaipėdos
bendrojo
ugdymo
institucijos
, ŠMM,
KPA

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
Įtraukta
nauja
priemonė
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. Įgyvendinamas „Jūrinio STEAM APC infrastruktūros
sukūrimo“ projektas. Planuojama, kad STEAM centras
pradės veikti 2022 metų pabaigoje arba 2023 metų
pradžioje.

KU, LEZ

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2018 m. - 4 produktai (120 000 Eur.)
2019-2020 m. - 6 produktai (200 000 Eur.)
2. 2018 m. - 120 000 Eur. (4 produktai)
2019-2020 m. - 200 000 Eur. (6 produktai)

KPA, LEZ,
KMTP

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. Planuojama atlikti tyrimą kiek Klaipėdos įmonėse
dirba mokslo laipsnį turinčių darbuotojų.
2. 2020 m. rengiamos 2 disertacijos
bendradarbiaujant su verslu.
3. Duomenų nėra

2019-2020 m. įgyvendinimas.
KU mokslininkai dalyvauja diskusijose, seminaruose,
skirtuose mokytojų STEAM kvalifikacijos tobulinimo
klausimams

1. LSD duomenimis: 2018 m. – 5730 Eur., 2019 m. –
1135 Eur.
2. Pagal www.esinvesticijos.lt 2018-2020 m.
Klaipėdos miesto įmonės pateikė 11 MTEP projektų,
iš kurių 7 buvo finansuoti. Bendra projektams skirta
suma – 12,189 mln. Eur.
3. Duomenų nėra

dirbančių Klaipėdos įmonėse
skaičius

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

2.4.1.

Sukurta probleminių
klausimų, kuriuos
potencialiai galima spręsti
dalyvaujant tarptautinėse
MTEP programose,
aktualizavimo mokslo ir
verslo partnerių platforma
KU inovacijų ir technologijų
perdavimo optimizavimas

1. Sukurta mechanizmas
2. Problemų ir projektų
sąrašas
3. Kofinansavimo modelio
sukūrimas

Trumpas

2018

2021

KU

KMTP,
Klaipėda
ID, KPA,
KVJUD, LEZ

1. KU inovacijų ir
technologijų perdavimo
koordinatorius - 2019 m.
2. Suteiktos KU MTEP
paslaugos verslo įmonėms
vieno langelio principu
3. Gautas „excellence“
centro statusas - 2025 m.
4. Suteiktos paslaugos
nacionalinėms subjektams 80%,
5. Suteiktos paslaugos
užsienio subjektams - 20%
6. 10% nuo KU biudžeto komercinės pajamos

Trumpas

2018

2030

KU

KMSA

Išvystyti modernią
specialistų perkvalifikavimo
ir kvalifikacijos tobulinimo
sistemą
Sukurti pilotines
pameistrystės arba
analogiškas schemas
prioritetiniuose sektoriuose,
bendradarbiaujant su
Klaipėdos regiono

Nedarbo lygis (%)

2018

2030

KMSA

2018

2030

KPA

Klaipėda
ID, KPA,
profesinės
mokyklos
LEZ,
KVJUD,
Klaipėda
ID,
profesinės

1. 10 pameistrystės
programų prioritetiniuose
sektoriuose
2. Šias programas baigusių
mokinių skaičius 400/metus

Trumpas

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą

2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2020 m. įkurtas KU „Ateities fondas“.
2. Pasirašyta KU bendradarbiavimo sutartis su UAB
„Grigeo“
3. Auga verslo parama, skiriant lėšas stipendijoms ir
pan.
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. Koordinatorius yra
2. Suteiktos MTEP paslaugos ūkio subjektams
Lietuvoje:
2018 m.: 26
2019 m.: 45
2020 m.: 33
3. Vykdomas technologijų perdavimo ir
komercializavimo kompetencijų vystymo projektas
CORPI, kuris sudaro prielaidas pasiekti “excellence”
statuso ateityje
4. Suteiktos paslaugos nacionaliniams subjektams – 80
proc.
5. Suteiktos paslaugos užsienio subjektams – 20 proc.
6. Komercinės pajamos KU biudžete:
2018 m.: 26,4 proc.
2019 m.: 31 proc.
2020 m.: 30,2 proc.
LSD duomenimis nedarbo lygis:
2018 m. - 4,4 proc.
2019 m. - 7,4 proc.
2020 m. - 15,5 proc.
2020-2021 m. įgyvendinimas.
Pameistrystės programos vis dar nepakankamai
populiarios dėl įvairių priežasčių. KPA 2021 m. metais
organizavo verslo ir profesinio ugdymo įstaigų
susitikimus, siekiant išsiaiškinti esamą situaciją,
problemas ir ieškoti sprendimų. Praktika rodo, kad

įmonėmis, didinti
pameistrystės programų
patrauklumą darbdaviams ir
būsimiems studentams,
teikiant teisinę ir
reglamentavimo pagalbą,
plėtojant pameistrystės
programas ir jas viešinant

2.4.2.

2.4.3.

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
Rengti pedagogus miesto ir
regiono pažangai

1. Tarpinstitucinis
susitarimas - 2018 m.
2. Modelio parengimas 2019 m.

Trumpas

1. Parengtų ir įsidarbinusių
ugdymo įstaigose pedagogų
skaičius - 1500
2. Pažangios pedagogų
praktikos bazės sukūrimas

Trumpas

2018

2030
Konsorci
umas

2018

2030

KU

mokyklos,
KPPAR

Nr. KEPS33

Darbo
birža, KU
Tęstinių
studijų
institutas,
Klaipėda
ID, KPA,
KPPAR,
profesinės
mokyklos

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

KMSA, KVK

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

verslo įmonės linkusios pačios pasiruošti specialistus,
o profesinio mokymo įstaigoms trūksta šiuolaikiško
požiūrio dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių
(trūksta lyderystės, stipraus personalo, motyvuotų
moksleivių, finansavimo, bendradarbiavimo su verslu
motyvacijos, kt.). Esama situacija reikalauja
nacionalinės valdžios sisteminių sprendimų.
Nuo 2018 m. KPA kartu su Klaipėdos Baltijos
gimnazija, Klaipėdos universitetu bei Klaipėdos verslo
įmonėmis sėkmingai vysto inžinerinių klasių projektą.
Baltijos gimnazijos mokiniai inžinerinėse klasėse yra
ugdomi per praktiką, t. y. vykdomi ilgalaikiai (metų
trukmės) praktiniai-tiriamieji projektiniai darbai,
didinantys moksleivių suvokimą apie inžineriją ir
specialybės profesinius niuansus bei padedantys
sudominti jaunimą rinktis būtent šią studijų kryptį.
2018 m. suformuota 1 klasė su 15 mokinių, 2021/2022
m. mokslo metais Baltijos gimnazijoje veiks 8
inžinerinės universitetinės klasės, kuriose mokysis 217
mokinių.
KPA 2021 m. metais organizavo verslo ir profesinio
ugdymo įstaigų susitikimus, siekiant išsiaiškinti esamą
situaciją, problemas ir ieškoti sprendimų. Praktika
rodo, kad verslo įmonės linkusios pačios pasiruošti
specialistus, o profesinio mokymo įstaigoms trūksta
šiuolaikiško požiūrio dėl objektyvių ir subjektyvių
priežasčių (trūksta lyderystės, stipraus personalo,
motyvuotų moksleivių, finansavimo,
bendradarbiavimo su verslu motyvacijos, kt.). Esama
situacija reikalauja nacionalinės valdžios sisteminių
sprendimų.
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. KU parengti pedagogai:
2018 m. – 126
2019 m. – 92
2020 m. - 141
2. Siekiama Seimo nutarimo pakeitimo dėl pedagogų
rengimo centro steigimo KU

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

1. Konsoliduotas karjeros
centrų veiklos modelis
(KMSA) ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo
institucijose
2. Bendras karjeros centras
aukštosioms mokykloms

Trumpas

2018

2030

Konsorci
umas

2018

2030

KMSA

Trumpas

2018

2022

KMSA

Trumpas

2018

2030

KMSA

KMSA
Švietimo
skyrius,
KU, LCC,
LJAM, KVK,
KPA,
KVJUD, LEZ

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Nepakanka duomenų priemonės pažangai įvertinti

3 tikslas. Tapti patraukliu, įtraukiančiu ir pasiekiamu regiono centru
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Įgyvendinti ambicingą
urbanistinės plėtros
programą
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
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

Investicijos, skirtos ar
pritrauktos miesto
urbanistinei plėtrai (EUR)
1. Patvirtintas bendrasis
planas

1. Išvystyta organizacinė
struktūra (KMSA, Klaipėda
ID ar naujos organizacijos
pagrindu), priemonės ir
kompetencijos, reikalingos
VPSP projektų proaktyviai
paieškai ir įgyvendinimui 2021 m.
2. VPSP būdu inicijuoti
urbanistinės plėtros
projektai - 8 iki 2030 m.

2018-2020 m. KMSA ES investicijos į miesto viešųjų
erdvių tvarkymą buvo daugiau nei 22,8 mln. Eur.

Klaipėda
ID, CPVA,
LEZ

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. Planuojama bendrojo plano patvirtinimo data 2021 m. pabaiga

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Priemonė vykdoma iš dalies
Priemonės vykdymą buvo planuota deleguoti VšĮ
„Klaipėda ID“ (KID), vis dėlto šios nuostatos buvo
atsisakyta dėl siekio sukoncentruoti KID turimus
išteklius į investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo
veiklas. Nustatytas 1 (pirmas) rodiklis nebus
įgyvendinamas.
Vis dėlto KID dirba su nekilnojamo turto vystymo
projektais (tiek Savivaldybės, tiek ir privačiais), bet NT
projektai turi atitikti „Žaliojo koridoriaus“ paskatai
keliamus kriterijus.

3.1.3.

Išvystyti buvusią „Laivitės“
teritoriją, joje pastatant
išskirtinės architektūros
objektą. Potencialios
objekto sritys: KMSA
administracijos
konsolidacija ir perkėlimas,
KVJUD perkėlimas, kultūros
objektai

1. Investicijos, skirtos ar
pritrauktos buvusios
„Laivitės“ teritorijos plėtrai
(EUR)

Vidutinis

2018

2024

KMSA

Klaipėda
ID, KVJUD

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Išvystyti piliavietės teritoriją

1. Priešpilio gatvė - 2020 m.
2. Bokštas - 2021 m.
3. Koncesija likusiai pilies
daliai - 2022 m.

Trumpas

2018

2024

KMSA

Klaipėda ID

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Intensyvinti linijinį centrą
Taikos prospekto ašyje,
suformuojant patrauklias
teritorijas komercijos ir
paslaugų centrams steigti

1. Darbuotojai, dirbantys
Taikos pr. įsikūrusiose
įmonėse (vnt.)

Vidutinis

2018

2030

KMSA

Skatinti pramonės įmonių
perkėlimą iš miesto
centrinės dalies, buvusių jų
teritorijų pertvarkymą į
gyvenamosios, laisvalaikio ir
komercinės paskirties

1. Pramonės įmonės,
persikėlusios iš miesto
istorinio centro (vnt.)
2. Kultūros, meno ir
laisvalaikio poreikiams

Ilgas

2018

2024

KMSA

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2020 m. tęsiamas bendradarbiavimas įgyvendinant
„Memelio miesto“ projektą. UAB „Stemma group“
vystomu projektu siekiama sukurti naują patrauklią
erdvę prie Kuršių marių. Numatoma buvusios
„Laivitės“ įmonės pramoninės-gamybinės teritorijos
konversija į visuomeninių, administracinių, komercinių
ir gyvenamųjų pastatų kvartalą, miestiečiams ir
miesto svečiams atveriant naują erdvę prie marių.
Gruodžio mėnesį patvirtintas teritorijos detalusis
planas.
Į 2021-2030 m. Klaipėdos miesto strateginį plėtros
planą įtrauktas investicinis projektas "Sutvarkyti
Memelio miesto teritorijos prieigas (įrengti Dangės
skverą, inžinerines komunikacijas, privažiavimo kelius)
Šiauriniame rage".
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2020 m. įrengta Priešpilio g. Investicijų vertė 2 865 100 Eur.
2. Parengtas projektas.
3. Nevykdoma.
Į 2021-2030 m. Klaipėdos miesto strateginį plėtros
planą įtrauktas investicinis projektas "Restauruoti ir
atgaivinti Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksą:
atkurti Pilies didįjį bokštą (projektas pradėtas
įgyvendinti), sutvarkyti istorines krantines, atkurti
Vakarinę kurtiną ir įveiklinti esamą nenaudojamą
pastatą (sutvarkyti pastatą (Klaipėdos irklavimo centro
senasis pastatas), įkūrinant jame istorinių laivų
restauravimo centrą)".
2018-2020 m. įgyvendinta.
1. 2018-2020 m. KMSA įgyvendino projektą "Pėsčiųjų
tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios
iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta
gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui".
Investicijų vertė - 1 344 400 Eur. Nustatytam rodikliui
duomenų pateikti neįmanoma.
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. Nėra
2. Priemonė įgyvendinama per AB "Klaipėdos
energijos" teritorijos šalia Danės upės konversiją.
2020 m. buvo nupirkta konversijos studija, kuri turėtų
būti baigta 2021 m.

3.1.7.

3.1.8.

teritorijas; pramonines
teritorijas koncentruoti LEZ
ir pietinėje miesto dalies
teritorijoje

pritaikytų objektų (erdvių)
skaičius (vnt.)

Miesto centrinėje dalyje,
aplink Danės upę, vystyti
mišrios gyvenamosios ir
komercinės paskirties zonas

1. Naujų NT projektų
teritorijoje aplink Danę
skaičius (vnt.)
2. Sutvarkytų erdvių, esančių
prie Danės upės, skaičius
(vnt.)
3. Pastatytas Bastionų tiltas
(vnt.)
4. Investicijos, skirtos ar
pritrauktos teritorijos aplink
Danę plėtrai (EUR)

Ilgas

2018

2030

KMSA

Paversti Smiltynę kurortine
teritorija: sukurti
infrastruktūrą, reikalingą
kurortinės teritorijos
statusui įgyti, traukos
objektų, didinti Smiltynės
pasiekiamumą

1. Smiltynės pripažinimas
kurortine teritorija - 2020 m.
2. Pietinėje dalyje naują
keltų linija - 2025
3. Investicijos, skirtos ar
pritrauktos Smiltynės plėtrai
iki 2030 m. 50 mln.

Trumpas

2018

2030

KMSA

KTIC, AB
„Smiltynės
perkėla“,
Kuršių
nerijos
nacionalini
o parko
direkcija

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Į 2021-2030 m. Klaipėdos miesto strateginį plėtros
planą įtrauktas investicinis projektas "Užtikrinti AB
„Klaipėdos energija" teritorijos dalies konversiją,
sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines
veiklas, paliekant rezervinius energijos gamybos
šaltinius".
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 7 projektai: "Lindenau galerija", "Michaelson
boutique hotel priestatas", "Memelio miestas", "Žvejų
g. 8", "Žvejų g. 2B", "Klaipėdos muzikinis teatras",
"Bastionų namai".
2. 4 erdvės: Klaipėdos pilies ir bastionų kompelkso
restauravimas (2014-2018), Danės krantinių
rekonstrukcija (2017-2021), Jono kalnelio
rekonstrukcija (2016-2020), Irklavimo bazės
modernizavimas (2016-2020)
3. 4. 20,8 mln. Eur. Savivaldybės investicijos (kartu su ES
finansavimu).
Į 2021-2030 m. Klaipėdos miesto strateginį plėtros
planą įtraukti investiciniai projektai: "Įgyvendinti
Danės upės išvalymas„ ir "Įgyvendinti Danės upės
pritaikymą laivybai" įgyvendinimas įtrauktas į
Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą iki 2030 m.
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2020 m. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
pateikta paraiška dėl kurortinės teritorijos statuso
Smiltynei suteikimo, bet dėl nepatvirtinto miesto
bendrojo plano statusas negali būti suteiktas.
Patvirtinus miesto bendrąjį planą paraiška bus
rengiama pakartotinai;
2. Nevykdoma
3. 453 000 Eur., laikotarpis 2018-2020 m.
Į 2021-2030 m. Klaipėdos miesto strateginį plėtros
planą įtraukti investiciniai projektai dėl: Smiltynės
miško parko įrengimo, ekokempingo Smiltynėje
įrengimo, sporto sveikatingumo komplekso (Smiltynės
g. 13), pritaikant turizmo, sporto ir rekreacijos
funkcijoms rekonstravimo, Smiltynės dviračių ir
pėsčiųjų takų kapitalinio remonto, dviračių ir pėsčiųjų
takų bei jungties Smiltynėje iki Naujosios perkėlos
įrengimo, Memel Sud priešlėktuvinės baterijos
Smiltynėje pritaikymo lankymui.

3.1.9.

3.1.10.

Paversti Girulius kurortine
teritorija: plėtoti turistinę
infrastruktūrą ir įkurti
rekreacinių centrų (pvz.,
pastatyti SPA centrų,
išnaudojančių geoterminius
vandenis)

Įrengti mažųjų ir pramoginių
laivelių uostą prie Kuršių
marių. Išnaudoti Vilhelmo
kanalo rekreacinį potencialą
ir išvystyti teritoriją tarp
Vilhelmo kanalo ir marių

Išvystyti senąją turgavietę
3.1.11.

3.1.12

Įvertinti galimybę miesto
centrinėje dalyje pastatyti
išskirtinės traukos objektą,
kuris būtų unikalus 500 km
spinduliu ir veiktų kaip
turistų traukos centras

1. Girulių pripažinimas
kurortine teritorija (vnt.)
2. Giruliuose veikiančių
rekreacijos centrų skaičius
(vnt.)
3. Investicijos, skirtos ar
pritrauktos Girulių plėtrai
(EUR)
4. Erdvių, esančių prie
vandens telkinių, ir kitų
rekreacijai skirtų vietų
pritaikymas kultūros ir meno
reikmėms (vnt.)
1. Įrengta marina (vnt.)
2. Parengta teritorijos
išvystymo koncepcija (vnt.)
3. Vilhelmo kanalas
sujungtas su Kuršių
mariomis (vnt.)
4. Investicijos, skirtos ar
pritrauktos teritorijai vystyti
(EUR)
5. Teritorijoje VPSP principu
įgyvendintų projektų
skaičius (vnt.)
6. Pritraukta investicijų ir
(ar) VPSP projektų (vnt.)
1. Investicijos, skirtos ar
pritrauktos senosios
turgavietės vystymui
(modernizacijai) (EUR)

Ilgas

2018

2030

KMSA

KTIC,
Klaipėda ID

Priemonės įgyvendinimas yra parengiamojoje
stadijoje.
Į 2021-2030 m. Klaipėdos miesto strateginį plėtros
planą įtrauktas investicinis projektas dėl
Sveikatingumo ir kurortologijos centro pajūrio
teritorijoje, prie neįgaliųjų paplūdimio, įkūrimo,
išvystant viešąją infrastruktūrą.

Vidutinis

2018

2030

KMSA

KVJUD

Priemonė nepradėta vykdyti.

Vidutinis

2018

2030

KMSA

1. Parengtas objekto
investicinis projektas (vnt.)

Vidutinis

2018

2030

KMSA

Klaipėda ID

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 80 500 Eur. Savivaldybė įgyvendindama projektą
"Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant
verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams".
Į 2021-2030 m. Klaipėdos miesto strateginį plėtros
planą įtraukti investiciniai projektai dėl UAB "Senasis
turgus" pastatų Turgaus a. 5, 18 ir lauko paviljonų
atnaujinimo ir dėl Turgaus aikštės (įskaitant pastatus ir
prieigas), pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės
poreikiams sutvarkymo.
Priemonės įgyvendinimas yra parošiamojoje
stadijoje.
Šiuo klausimu įvyko ne viena diskusija tiek dėl objekto
paskirties (verslo, kultūros, turizmo), tiek ir objekto
vietos. Paskutinių diskusijų metu prieita sutarimo, kad
toks objektas galėtų atsirasti Memelio mieste.

Vystyti viešųjų erdvių
gerinimo programas ir
lokalius urbanistinės
struktūros atgaivinimo
projektus

1. Naujai suformuotų ar
atnaujintų (humanizuotų)
viešųjų erdvių pietinėje ir
šiaurinėje miesto dalyse
skaičius - 8 iki 2022 m.

Trumpas

2018

2030

KMSA

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

3.1.14.

Didinti miesto transporto
rūšių integralumą,
įgyvendinant priemones,
numatytas Klaipėdos miesto
darnaus judumo plane

– Įgyvendintos priemonės,
numatytos Klaipėdos miesto
darnaus judumo plane (vnt.)

Vidutinis

2018

2030

KMSA

Išbraukta
pagal EPT
2019-1121
protokolą
Nr. EPT-5

3.2.

Optimaliai subalansuoti
tarptautinius ir regioninius
transporto ryšius

1. Kelto linijų skaičius (vnt.)
2. Skrydžių krypčių į
Palangos oro uostą ir iš jo
skaičius (vnt.)

2018

2030

KMSA

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

1. Parengta tikslinių
tarptautinių oro ir vandens
transporto krypčių ataskaita
- 2019 m.
2. Finansavimo modelis,
leidžiantis plėtoti regiono
pasiekiamumo didinimo
projektus - 2020 m.
3. Pritraukti ir išlaikyti
tikslinius skrydžius į PLQ - sk.
nustatytas po ataskaitos
4. Pritraukti ir išlaikyti

2018

2030

KMSA

3.1.13.

3.2.1.

Trumpas

Klaipėdos
regiono
savivaldyb
ių
administra
cijos, LG,
KVJUD,
LOU
KU, AKR,
LOU, CKT,
Klaipėda ID

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
apjungiant
3.2.1.3.2.3.
priemonės
į 3.2.1.
priemonę,

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 7 erdvės: 1. Melnragės parkas (investicijų vertė 0,46 mln. Eur), 2. Klaipėdos miesto poilsio parko
sutvarkymas (investicijų vertė - 0,8 mln. Eur), 3.
Malūno parkas (2,9 mln. Eur.), 4. Ąžuolyno giraitė
(investicijų vertė - 2, 68 mln. Eur.), 5. Vaidilos kino
teatro teritorija (investicijų vertė - 1,58 mln. Eur.), 6.
Sakurų parkas (investicijų vertė - 1 mln. Eur.), 7.
Sąjūdžio parkas (investicijų vertė - 0,5 mln. Eur.),
Į 2021-2030 m. Klaipėdos miesto strateginį plėtros
planą įtraukti investiciniai projektai dėl: Vasaros
koncertų estrados modernizavimo, Klaipėdos miesto
savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų teritorijos
sutvarkymo, parko prie Smiltelės upelio įrengimo,
parko palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.
įrengimo.

1. 3 keltų maršrutai: Klaipėda-Karlshamnas-Klaipėda,
Klaipėda-Treleborgas-Klaipėda, Klaipėda-KylisKlaipėda;
2. Skrydžių kryptys iš Palangos oro uosto (LOU
duomenys):
2018 m. - 9 kryptys
2019 m. - 9 kryptys
2020 m. - 6 kryptys
2018-2020 m. įgyvendinimas.
Priemonė yra įgyvendinama per asociaciją "Klaipėdos
regionas" kartu su viso regiono savivaldybėmis.
1. Neparengta, nes nebuvo suformuotas regiono
savivaldybių poreikis.
2-3. Klaipėdos regiono savivaldybės kartu įgyvendina
Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo
didinimo programą (2016-2018 m., 2019–2021 m.),
kurią realiai pavesta įgyvendinti asociacijai "Klaipėdos
regionas". Programos tikslas - pritraukti regiono
savivaldybėms aktualias skrydžių kryptis finansuojant
jų išlaikymą.
2020 m. sutartis su Wizzair buvo nutraukta ir

tikslines keltų linijas - sk.
nustatytas po ataskaitos

koreguoja
nt 3.2.1.
rodiklius

skrydžiai, kuriuos finansavo Klaipėdos regiono
savivaldybės nevykdomi.
4. Situacija nekinta

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 jo skaičius
(vnt.)
– Keleivių, skrendančių į
Palangos oro uostą ir iš jo,
skaičius (vnt.)

2018

2030

KMSA

Klaipėdos
regiono
savivaldybi
ų
administra
cijos, LOU,
KEPA

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

Didinti regioninį ir
tarptautinį pasiekiamumą
traukiniais

1. Kelionės traukiniu
maršrutu Klaipėda–Vilnius
laikas (min.)
2. Tarptautinių traukinių
maršrutų, pasiekiamų iš
Klaipėdos, skaičius (vnt.)
1. Sukurtas ir patvirtintas
teisinis paketas, leidžiantis
finansuoti regiono
pasiekiamumo didinimo
projektus

2020

2030

KMSA

LG, AKR

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 4 val. 18 min.;
2. -

2018

2030

KMSA

Klaipėdos
regiono
savivaldybi
ų
administra
cijos, KEPA

2018-2020 m. įgyvendinta.
1. Finansavimo mechanizmas veikia: Klaipėdos
regiono savivaldybės kartu įgyvendina Klaipėdos
regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo
programą (2016-2018 m., 2019–2021 m.), kurią
patvirtina savivaldybių tarybos. Programą pavesta
įgyvendinti asociacijai "Klaipėdos regionas",
finansavimas skiriamas iš regiono savivaldybių
biudžetų. Programos tikslas - pritraukti regiono

3.2.4.

3.2.5.

Sukurti Klaipėdos regiono
pasiekiamumo didinimo
finansavimo mechanizmą
(siekiant pritraukti skrydžių
ir vandens transporto linijų)

Ilgas

Pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
apjungtos
3.2.1.3.2.3.
priemonės
į 3.2.1.
priemonę
Pagal
EPT202103-12
protokolą
Nr. KEPS33
apjungtos
3.2.1.3.2.3.
priemonės
į 3.2.1.
priemonę

savivaldybėms aktualias skrydžių kryptis finansuojant
jų išlaikymą.
3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

Išvystyti kokybišką ir
konkurencingą
infrastruktūrą
Nutiesti tinkamo
pralaidumo pietinį aplinkkelį

2018

2030

KMSA

1. Nutiestas pietinis
Klaipėdos aplinkkelis (vnt.)
2. Įrengtos gatvės (km)
1. Rekonstruotos sankryžos
(vnt.)

Vidutinis

2018

2024

KMSA

Trumpas

2018

2024

KMSA

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

1. Rekonstruota Lypkių g.

Trumpas

2018

2024

KMSA

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

1. Atsisakyti dyzelinių
viešojo transporto
priemonių iki 2030 m.
2. Elektrinių autobusų dalis
Klaipėdos viešojo transporto
tinkle - 20%

Trumpas

2018

2030

KMSA

Modernizuoti centrinį
transporto įvadą (Baltijos
prospekto sankryžos)

KVJUD,
LEZ, LAKD,
LG
KVJUD

LEZ

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
Sujungta
pagal EPT
2019-1121
protokolą
Nr. EPT-5
su 6.1.2.
priemone

Priemonė nepradėta įgyvendinti.
Priemonės įgyvendinimas yra už Savivaldybės
kompetencijos ribų.
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2020 m. Savivaldybė pradėjo įgyvendinti projektą
"Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos
rekonstravimas". Visa projekto vertė siekia 30,5 mln.
eurų. Darbus planuojama baigti 2023 m. pirmoje
pusėje.
2018-2020 m. įgyvendinta.
1. 2021 m. baigta laikinojo Lypkių g. kelio statyba.
KMSA įgyvendino projektą "Statybininkų prospekto
tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki
141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės
plento tiesimas"
2018-2020 m. įgyvendinimas.
2017-2021 m. buvo įgyvendinamas projektas
"Development of electric public transport for new
opportunities (DEPO)”; Elektra varomo viešojo
transporto naujų galimybių plėtra (DEPO)“, kurio
tikslas buvo parengti miesto transporto sistemos
perėjimo nuo dyzelinių degalų prie elektra varomo
transporto bei paruošti pirkimo strategiją ir
dokumentus, reikalingus norint diegti tramvajaus
sistemą ar įgyvendinti didžiosios eksploatuojamų
autobusų dalies pakeitimą į elektra varomus. 2020 m.
buvo priimtas sprendimas įrengti BRT trasą Jūrininkų
pr. – Šilutės pl., Jūrininkų pr., Vingio, Smiltelės g.,
Taikos pr., Tiltų, Herkaus Manto, Liepojos g. 2021 m.
suplanuota atlikti viešojo pirkimo procedūras BRT
trasos projektavimui ir parengti projektą. 2022 m.
planuojama įrengti BRT trasą.
1. Šiuo metu viešojo transporto sistemoje yra 225
autobusai: 57 yra dujiniai, 2- elektriniai, 166 dyzeliniai. 2020 m. buvo įgyvendinti du projektai
siekiant atnaujinti viešojo transporto sistemą:
elektrinio autobuso "Dancer" projektas ir SGD varomų

3.3.5

Vystyti Klaipėdos miesto
infrastruktūrą švaraus
transporto principais

1. Elektrinės stotelės:
– 2018 m. 6 stotelės mieste
– 2030 m. 15 stotelių mieste
2. Eko-zonos senamiestyje ir
rekreacinėse zonose - 2020
m.
3. Skystųjų dujų naudojamų
kaip kuras infrastruktūra

Trumpas

2020

2026

KMSA

„Gatvių
apšvietima
s“, ESO

Pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33 įtraukta
nauja
priemonė

autobusų įsigijimas. 2020 m. KMSA kartu su
"Klaipėdos autobusų parkas" įgyvendino projektą
"Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas",
kurio pasėkoje buvo įsigyti 18 modernių suslėgtomis
gamtinėmis dujomis (SGD) varomų MAN autobusų.
2. Šiuo metu elektriniai autobusai sudaro 0,9 proc.
visų autobusų.
2020 m. sėkmingo verslo ir mokslo, Klaipėdos miesto
savivaldybės, Klaipėdos autobusų parko
bendradarbiavimo dėka buvo įvykdytas pirmasis
komercinis užsakymas, t. y. pirmieji autobusai
„Dancer” pradėjo vežti keleivius Klaipėdos viešojo
transporto maršrutuose, mieste įrengta ypač galinga
500 kW elektrinių autobusų įkrovos sritis. Klaipėdos
LEZ veiklą pradėjo nauja elektrinio transporto kūrimo
laboratorija. 2021 m. planuojama atnaujinti Klaipėdos
viešojo transporto parką įsigyjant 10 vnt. elektrinių
autobusų (šiuo metu Autobusų parkas vykdo viešojo
pirkimo procedūras 10 vnt. el. autobusų pirkimui).
2022 m. planuojama įsigyti dar 10 vnt. elektrinių
autobusų.
Į 2021-2030 m. Klaipėdos miesto strateginį plėtros
planą įtraukti investiciniai projektai" "Išvystyti
ekologiškų ir aukštos kokybės taksi paslaugas
Klaipėdos mieste", "Įdiegti transporto (eismo)
valdymo sistemą (Minijos g. koridorius; Taikos pr. ir
Šilutės pl. koridoriai)".
2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. Elektrinės stotelės:
- 2019 m. įrengtos 3 stotelės;
- 2020 m. - 13 elektros įkrovimo stotelių (įrengtos 10
lėto įkrovimo stotelių ir 3 greito krovimo stotelės,
turinčios po 2 krovimo prieigas);
- 2021 m. planuojama įrengti 8 stoteles.
Iki 2030 metų po 3 stoteles kasmet (greitaeiges);
2. Elektros įkrovos stotelių senamiestyje nėra. KMSA
nuo 2019 m. įgyvendina tarptautinį projektą "Thriving
streets", kurio tikslas parodyti ekonominę ir socialinę
darnaus judumo (mobilumo) naudą miestiečiams
koncentruojantis į pagrindinių trijų sričių
problematiką:
1) saugumas viešose miesto erdvėse;
2) senamiesčio centrinė dalis bemotoriam transportui;

3.4.

3.4.1.

Didinti regioninį ir
tarptautinį
bendradarbiavimą

1. Tarptautinių ir regioninių
projektų skaičius (vnt.)

Formuoti Vakarų Lietuvos
regiono bendradarbiavimo
platformą, kuri aprėptų
Klaipėdos, Telšių, Tauragės

1. Sukurtas regiono
bendradarbiavimo modelis

Trumpas

2018

2030

KMSA

Klaipėdos
regiono
asociacija

2018

2022

AKR

KMSA,
Vakarų
Lietuvos

Pakeista
pagal EPT
2021-0312

3) gyventojų motyvavimas keisti mobilumo įpročius.
Projekto metu bus siekiama įgyvendinti bandomąjį
projektą, atlikti transporto ribojimo poveikio tyrimą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019-09-02 iki
2022 05-31.
3. 2020 m. mieste yra 1 suskystintų dujų stotelė
viešojo transporto autobusams mieste.
2018-2020 m. Savivaldybė įgyvendino šiuos
projektus:
- 7 regioniniai projektai: „Pažink Vakarų krantą“,
„Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“, „Savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinės infrastruktūros plėtra“, „Turizmo
informacinės infrastruktūros sukūrimas ir
pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje
Klaipėdos regiono dalyje“, „Paslaugų teikimo
gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono
savivaldybėse“, "Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir
žinomumo didinimo programa", "Komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos
miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos
savivaldybėse";
- 11 tarptautinių projektų: „Pietų Baltijos krantasilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas
MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“,
„Baltijos jūros turizmo centras-darnios plėtros
struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“,
„Regioninis bendradarbiavimas darniam,
integruotam ir sumaniam planavimui“, "Interreg
Europe projektas „Tarptautinės įmonės“, "URBACT III
projekto „Gyvos gatvės“, "Uostamiesčiai: darnaus
judumo principų integravimas (PORT Cities:
Integrating Sustainability, PORTIS)", "Elektra varomo
viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO),
ELENA", „Europos jaunimo sostinė 2021 m.“,
„Klaipėda – Europos sporto miestas“, URBACT III
projektas „Žaidimų paradigma“, "Darnaus judumo
planavimas: bendradarbiavimas bei ryšiai
urbanistinėje sistemoje, SUMP- PLUS".
2018-2020 m. įgyvendinimas.
Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas ir komunikacija
su Tauragės regionu. Nuo 2018 m. bendrauta rengiant
regionų specializacijas ir plėtros strategijas.

ir Šiaulių apskritis ir atitiktų
planuojamą funkcinį regioną

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4

savivaldyb
ės

protokolą
Nr. KEPS33

Plėsti Klaipėdos apskrities,
vienijančios 7 savivaldybes,
bendradarbiavimą
sprendžiant viso regiono
patrauklumo klausimus

1. Bendrų Klaipėdos
apskrities projektų vertė - 6
mln. EUR iki 2030 m.

Trumpas

2018

2030

AKR

KMSA,
Klaipėdos
apskrities
savivaldyb
ės

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. Klaipėdos regiono savivaldybių projektų vertė - 676
235 Eur.:
2017-2019 m. buvo įgyvendintas tarptautinis
projektas „Baltijos jūros turizmo centras“. Projekto
vertė - 204 005 Eur.
2020-2022 m. įgyvendinamas tarptautinis projektas
“Sumanus planavimas”. Projekto vertė - 182 053 Eur
2019-2021 m. Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir
žinomumo didinimo programa įgyvendinta. Bendra
programos vertė 200 000 Eur.
AKR dalyvauja Seed Money projektuose, į kurių
įgyvendinimą įtrauktos visos regiono savivaldybės:
WaterMan. Projekto vertė: 42 500 Eur
Interconecct 2: Tourism. Projekto vertė: 47 677 Eur.
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2020 m. KMSA dalyvavo 10 tarptautinių
organizacijų

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“
Įsitraukti į tikslines
nacionalines darbo grupes,
sprendžiančias Klaipėdos
regionui svarbius
ekonominės plėtros
klausimus, pvz., sumaniųjų
specializacijų

1. Klaipėdos miesto
įsitraukimas į su 2030
strategijos kryptimis
susijusių miestų tinklą 2020 m.

Trumpas

2018

2030

KMSA

Klaipėda
ID, AKR

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

1. Nacionalinių darbo grupių
identifikacija ir monitoringas
2. Klaipėdos lobistų biuro
sukūrimas

Trumpas

2018

2030

KMSA

AKR,
KMTP,
Klaipėda ID

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. Priemonė vykdoma pagal poreikį.
2. Priemonė nepradėta vykdyti

2018

2030

KMTP

KVJUD

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą

2019-2020 m. - 9 projektai

4 tikslas. Tvariai naudoti jūrą
4.1.

Vystyti jūrinio sektoriaus
įmonių tarpsektorinį
bendradarbiavimą

Jūrinio klasterio projektų
skaičius (vnt.)

4.1.1.

4.1.2.

4.2.

4.2.1.

Įvertinti ir esant poreikiui
formuoti jūrinį klasterį,
įtraukiant uosto krovos,
laivybos, laivų gamintojų,
logistikos įmones bei
švietimo institucijas ir
užtikrinant aktyvų klasterio
narių bendradarbiavimą
Plėtoti švaraus kuro
technologijas

1. Jūrinio klasterio projektų
skaičius - 10/metus
2. Klasterio narių skaičius
2030 m. - 30

Plėsti Klaipėdos uostą
užtikrinant suderinamumą
su gyventojų interesais ir
panaudojant plėtrą
pridėtinės vertės augimo ir
investicijų pritraukimo
tikslams
Ties Melnrage pastatyti
mišrios paskirties išorinį
giliavandenį uostą,
tenkinantį uosto ir miesto
poreikius

Įvykdytų perkrovos skaičius
naudojantis Klaipėdos
infrastruktūra - 30/metus

1. Pastatytas 30 mln t.
pajėgumų išorinis uostas
2. Plotas skirtas komercinės,
rekreacinės paskirties
objektų statybai ir plėtrai

Trumpas

2018

2030

KMTP

KVJUD, LG,
LAKD, LEZ,
LJKKA, LKA

2018

2030

KMTP

KN, KVJUD

Trumpas

2018

2030

KVJUD

KMSA

Trumpas

2018

2040

KVJUD

KMSA,
LJKKA

1. 2030 m. Klaipėdoje didžiausias Baltijos jūros
regione vykdomų švaraus
kuro operacijų skaičius
2. Įvykdytų perkrovos
skaičius naudojantis
Klaipėdos infrastruktūra 30/metus
3. Kasmetinė metinė
konferencija Klaipėdoje

Nr. KEPS33
Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
Pagal
EPT202103-12
protokolą
Nr. KEPS33 įtraukta
nauja
priemonė
sujungus
4.3. ir
4.3.1.4.3.4.
priemones

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2019-2020 m. - 9 projektai
2. 2018 m. – 6 nariai

Nepakanka duomenų priemonės pažangai įvertinti

2018 m. - 46,58 mln. t.
2019 m. - 46,26 mln. t.
2020 m. - 47,8 mln. t.

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2019-2020 m. įgyvendinimas.
2019 m. gruodžio 11 d. LRV nutarimu Nr. 1278
patvirtintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės,
vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios
infrastruktūros) bendrasis planas, kuriame numatyta
išorinio uosto statybos vieta.
2020 m. vykdytos derinimo procedūros dėl Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano (toliau – LR BP)
patvirtinimo. Pagal suderintus LR BP sprendinius,
numatyta užtikrinti išorinio giliavandenio uosto
(Melnragės ir Būtingės alternatyvų) plėtrai būtinos
užnugarinės infrastruktūros teritorijų rezervavimą
žemyninėje dalyje, atsižvelgiant į LR BP koncepcijos

4.2.2.

4.2.3.

Suformuoti ir išplėtoti
pietinės Klaipėdos (ties
Kiaulės nugara) uosto
teritoriją

1. Išplėtota 100 ha teritorija
pietinėje uosto dalyje

Trumpas

2018

2030

KVJUD

KMSA,
LJKKA

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Gilinti Klaipėdos uostą (17
m), užtikrinant galimybę
priimti Baltijos jūroje
plaukiojančius maksimalios
grimzlės „Baltmax“ tipo
laivus

1. Šiaurinės Klaipėdos uosto
akvatorijos gylis - 17 m.

Trumpas

2018

2030

KVJUD

KMSA,
LJKKA

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

sprendinį „išsaugoti galimybę įrengti išorinį
giliavandenį uostą Melnragėje arba Būtingėje“ ir jo
įgyvendinimo laikotarpį (iki 2050 m.) (271.2 p.);
išorinę uosto plėtrą vykdyti pasitvirtinus poreikiui ir
naudojant gamtą, jūros aplinką tausojančius
sprendimus ir priemones (571 p.).
2019-2020 m. įgyvendinimas.
2019 m. gruodžio 11 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.
1278 patvirtintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
(žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios
infrastruktūros) bendrasis planas, kuriame numatyta
pietinės uosto dalies išvystymo (naujos teritorijos)
suformavimo vieta. Pagal Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano sprendinius, kurių derinimo
procedūros yra užbaigtos, numatyta iki 2030 m.
įgyvendinti KVJU vidinę (Pietinę) plėtrą (271.1 p.).
Siekiant suformuoti teritoriją pietinėje Klaipėdos
uosto dalyje (ties Kiaulės nugara) VĮ KVJUD parengė
projekto įgyvendinimo veiksmų planą. Šiuo metu
pagal 2021-02-24 pasirašytą sutartį su Moffatt&Nichol
yra rengiami pietinės uosto dalies išvystymo
projektiniai pasiūlymai, pradėtos pirkimo procedūros
dėl projektinių pasiūlymų vertinimo navigaciniu
požiūriu paslaugos įsigijimo.
2020 m. įgyvendinimas.
2020 m. spalio 12 d. VĮ KVJUD infrastruktūros
direktoriaus įsakymu patvirtintas parengtas objekto
„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio
laivybos kanalo gilinimo ir platinimo nuo PK(-22) iki
PK(26) projektas“ gilinimo darbų projektas, kurio
ekspertizė atlikta 2020-10-05. Šio gilinimo darbų
projekto (atliekama projekto korekcija pagal 2021-0421 pasirašyta susitarimą) I etapu numatoma laivybos
kanalą nuo PK(-22) iki PK(-5) išgilinti iki 16,0 m, nuo
PK(-5) iki PK(26) išgilinti iki 15,5 m. Šį etapą VĮ KVJUD
numato įgyvendinti panaudojant 2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų lėšas, šiuo metu įgyvendinamą
projektą „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos
kanalo gilinimas nuo PK21 iki PK85 (iki 15 m gylio)“
įgyvendinant didesne apimtimi (t. y. vykdant
papildomas veiklas, įskaitant ir uosto vidinio laivybos
kanalo iki PK(85) gilinimą iki 15,5 m). VĮ KVJUD šiuo
metu atlieka procedūras siekiant, kad šioms veikloms

būtų skirtas ES finansavimas.
Kadangi planuojama visame Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto laivybos kanale pasiekti 17 m gylį, 2021 m.
liepos mėn. pradėtos pirkimo procedūros dėl objekto
„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinės dalies
Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo ir vidinio laivybos
kanalo nuo PK(26) iki PK(85) gilinimo (iki –17,0 m) ir
platinimo projektas“ gilinimo darbų projekto
parengimo.
Taip pat VĮ KVJUD šiuo metu įgyvendina projektą
„Bangolaužių (molų) rekonstrukcija ir gamtosauginių
priemonių įgyvendinimas“, bendrai finansuojamą ES
struktūrinių fondų lėšomis. Projekto finansavimo
sutartis pasirašyta 2020-05-14, rangos darbų sutartis
pasirašyta 2020-09-04. Įgyvendinant projektą
numatoma rekonstruoti šiaurinį ir pietinį
bangolaužius, taip siekiant sumažinti bangavimo
poveikį didžiųjų laivų patekimui į uosto akvatoriją ir
taip padidinti laivybos saugumą (laivybos saugumo
užtikrinimas aktualus ir laivybos kanalą išgilinus iki 17
m.).
4.3.

SGD technologijų
panaudojimo plėtra

– Su SGD technologijomis
susijusių įmonių darbuotojų
skaičius (vnt.)
– Su SGD technologijomis
susijusių įmonių pajamos
(EUR)

4.3.1.

Plėsti SGD klasterį

Klasterio narių skaičius (vnt.)
– Klasterio jungtinių
projektų skaičius (vnt.)
– Klasterio jungtinių
projektų skaičius:

Trumpas

2018

2030

KMTP

2018

2030

KMTP

KN

Pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33, 4.3. ir
4.3.1.4.3.4.
priemonės
sujungtos į
4.1.2.
priemonę
„Plėtoti
švaraus
kuro
technologi
jas“
Pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS3-

2020 m. - 10
2030 m. - 20

4.3.2.

Didinti SGD naudojimą
Baltijos šalyse
Tapti SGD distribucijos
centru Baltijos jūrios
regione

4.3.3.

Įsteigti industrinių
doktorantūros programų,
aktualių Klaipėdos SGD
įmonėms

– Įmonių Lietuvoje,
naudojančių SGD, skaičius
(vnt.)
– Tarptautinė SGD metinė
konferencija Klaipėdoje
(vnt.)
– 2030 m. Klaipėdoje didžiausias Baltijos jūros
regione vykdomų
bunkeravimo operacijų
skaičius
– Įvykdytų perkrovos
skaičius naudojantis
Klaipėdos infrastruktūra 30/metus
– Kasmetinė SGD metinė
konferencija Klaipėdoje
– Industrinių doktorantūros
programų skaičius (vnt.)

Trumpas

2018

2030

KMTP

KN

2018

2030

KU

KPA, LEZ,
KMTP

3 4.3. ir
4.3.1.4.3.4.
priemonės
sujungtos į
4.1.2.
priemonę
„Plėtoti
švaraus
kuro
technologij
as“
Pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33 4.3. ir
4.3.1.4.3.4.
priemonės
sujungtos į
4.1.2.
priemonę
„Plėtoti
švaraus
kuro
technologij
as“
Pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33 4.3. ir
4.3.1.4.3.4.
priemonės
sujungtos į
4.1.2.
priemonę
„Plėtoti
švaraus

kuro
technologij
as“
Pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33 4.3. ir
4.3.1.4.3.4.
priemonės
sujungtos į
4.1.2.
priemonę
„Plėtoti
švaraus
kuro
technologij
as“

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

4.4.

Plėtoti jūrinių mokslų MTEP
veiklą ir jai reikalingą
infrastuktūrą
Plėsti Jūrinio slėnio
įveiklinimą

MTEP projektų skaičius
jūrinių mokslų srityje (vnt.)

2018

2030

KU

KMTP

Trumpas

2018

2030

KU

KMTP

Vidutinis

2018

2030

KMTP

KN, KU

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2018 m. - N/A
2019-2020 m. - 3 paslaugos
2. 2018 m. - N/A
2019-2020 m. – 5 įmonės

2018

2030

KMSA

KTIC

2018-2020 m. statistika (pagal LSD "Turistų skaičius
apgyvendinimo įstaigose"):
2018 m. - 243 379 turistai

4.4.1.

4.4.2.

4.5.

Įkurti ir išplėtoti jūrinių
kompetencijų centrą

Plėtoti jūrinį turizmą,
apimantį sveikatingumo ir
aktyvaus turizmo
elementus

1. Dalyvauti bent viename
Horizon Europe (ar jo
atitikmens) projekte leadpartneriu, kasmet dalyvauti
kaip projekto partneriu
2. Sukurti jūriniam sektoriui
aktualius technologinius
sprendimus ir produktus 10/metus
1. Jūrinių kompetencijos
centro teikiamų paslaugų
skaičius (vnt.)
2. Įmonių, pasinaudojusių
jūrinių kompetencijų centro
teikiamomis paslaugomis,
skaičius (vnt.)
Turistų, aplankančių
Klaipėdą, skaičius (vnt.)

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2018 m. - 32 projektai
2019 m. - 39 projektai
2020 m. - 47 projektai
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. KU vykdomi Horizon Europe projektai:
2018 m.: 3, 2019-2020 m. - 3 projektai
2. 1: startuolis „Inobiostar“ sukūrė aerogelį –
medžiagą, kuri leidžia greitai, efektyviai ir ekologišku
būdu pašalinti naftos teršalus iš aplinkos.

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

Išvalyti Danės upę, pastatyti
ir išplėtoti mažus uostelius.

1. Danės upėje veikiančių
uostelių skaičius (vnt.)
2. Danės upėje priimamų
jachtų skaičius (vnt.)

Ilgas

2018

2030

KMSA

KTIC

Atidaryti II kruizinių laivų
prieplauką Memelio miesto
teritorijoje

1. Kruizinių laivų krantinė - 1

Trumpas

2020

2030

KVJUD

KTIC,
KVJUD,

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Gerinti dviračių
infrastruktūrą „EuroVelo“
pajūrio trasose

1. Visi Lietuvos pajūrio
teritorijoje esančių dviračių
takai atitinka „EuroVelo“
reikalavimus („EuroVelo“ 10
ir 13 trasose)

Trumpas

2018

2024

KMSA

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Įtraukti Klaipėdos turistinius
objektus į regioninius
turizmo maršrutus ir
išnaudoti juos
pozicionuojant
tarptautiniame kontekste

1. Klaipėdos objektų,
įtrauktų į regioninius
turizmo maršrutus, skaičius
(vnt.)

Vidutinis

2018

2020

KMSA

Klaipėdos
regiono
asociacija,
Klaipėdos
regiono
savivaldyb
ės
KTIC,
Klaipėda
ID,
Klaipėdos
regiono
asociacija

2018

2030

KPA

5 tikslas. Kurti bio- ir švariąsias technologijas
5.1.

Plėtoti bio-ekonomikos
įmonių tarpsektorinį
bendradarbiavimą ir

Klaipėda
ID

2019 m. - 250 013 turistai
2020 m. - 127 813 turistai
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 1
2. Statistikos nėra
Savivaldybė 2021 m. pradėjo įgyvendinti projektą
"Danės upės pritaikymas laivybai ir vandens autobuso
maršruto įdiegimas".
2020-2021 m. įgyvendinimas.
1. Sprendimas dėl naujos kruiziniams laivams skirtos
aptarnauti uosto infrastruktūros (Naujoji Uosto g. 3,
Klaipėda) projekto įgyvendinimo KVJUD priimtas 2021
m. I ketvirtį. Investicijų įgyvendinimui gautas KVJUD
valdybos pritarimas. 2021-08-06 paskelbtas
architektūrinis konkursas dėl uosto krantinių Nr. 21–
23 rekonstravimo. Pasiūlymų pateikimo terminas
numatytas 2021 IV ketvirtį. Iki metų pabaigos bus
vertinami pateikti architektūrinės koncepcijos
pasiūlymai ir nustatytas laimėtojas. Finansavimą naujo
kruizinių laivų terminalo statybai turi patvirtinti
įmonės valdyba ir LR susisiekimo ministras, rengiant ir
tvirtinant įmonės 2022-2025 m. strateginį veiklos
planą. Dėl to bus sprendžiama 2021 metų IV ketv.
Patvirtinus lėšas projektui įgyvendinti, preliminari
projekto trukmė - 5 metai.
2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 108,3 km.

2020 m. įgyvendinimas.
2020 m. priemonės įgyvendinimas įtrauktas į
Klaipėdos SVP 2021-2023 m. ir bus pradėtas vykdyti
2021 m. 2021 m. planuojama, kad Klaipėda bus
įtraukta į 1 regioninį maršrutą.

5.1.1.

5.1.2.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

integraciją į tarptautines
rinkas
Stiprinti ir plėtoti medienos
perdirbimo ir susijusios
gamybos klasterį, jungiantį
regiono medienos,
medienos gaminių ir baldų
gamintojus, kitas susijusias
verslo įmones ir švietimo
institucijas
Plėtoti tarptautines
partnerystes su
Skandinavijos ir Vokietijos
bioekonomikos klasteriais,
ypač nustatant tarptautinės
vertės grandinių spragas,
kurias galėtų užpildyti
Klaipėdos įmonės
Plėtoti bio-ekonomikos
MTEP veiklą

Įkurti bioekonomikos žinių
centrą ir užtikrinti jo tęstinę
veiklą, apimančią Lietuvos ir
užsienio šalių
bioekonomikos technologijų
kūrimą, dalyvavimą
tarptautinėse MTEP
programose
Skatinti bioresursų
panaudojimą

Įsteigti industrinių
doktorantūros programų,
aktualių Klaipėdos
biotechnologijų ir švariųjų
technologijų sektoriams

1. Tapti nacionalinio
medienos klasterio
strateginiais partneriais 2019 m.

Trumpas

2018

2030

KMTP

Klaipėda
ID, LEZ,
LKA, KPA

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Nepakanka duomenų priemonės pažangai įvertinti

1. Tarptautinių partnerysčių
(bendrų projektų) su
tiksliniais klasteriais ar
verslo asociacijomis skaičius
(vnt.)

Ilgas

2018

2030

KMTP

KPA, LEZ,
Klaipėda ID

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2018-2020 m. įgyvendinimas
1. 2018 m. - 4 vnt.
2019-2020 m. - 8 vnt.

2018

2030

KU

Vidutinis

2018

2030

KU

KMTP

1. Atlikti bioresursų esančių
Klaipėdos regione tyrimą 2019 m.
2. Po tyrimo parengti planą
bioresursų esančių regione
panaudojimui - 2020 m.

Trumpas

2018

2030

AKR

KMSA, KU,
KMTP,
Klaipėda ID

– Industrinių doktorantūros
programų skaičius (vnt.)

Ilgas

2018

2030

KU

KPA, LEZ

Tikslinių MTEP programų,
kuriose dalyvauja Klaipėdos
MTEP institucijos, skaičius
(vnt.)
1. Bioekonomikos žinių
centro darbuotojų skaičius
(vnt.)

Nepakanka duomenų priemonės pažangai įvertinti

2018-2020 m. įgyvendinimas.
2018 m. - 211 tyrėjai
2019 m. - 185 tyrėjai
2020 m. - 192 tyrėjai

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
Pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33 sujungta

Nepakanka duomenų priemonės pažangai įvertinti

su
priemone
6.1.1.
5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.

Skatinti naujų bioproduktų
kūrimą ir bioekonomikos
startuolių atsiradimą

Skatinti naujų bioproduktų
kūrimą, bandomųjų
bioproduktų gamybą,
technologijų tyrimus,
technologines ekspertines
konsultacijas

1. Pajamos iš
komercializuotų biologinių
produktų (EUR)
2. Sukurtų arba pritrauktų
bioekonomikos startuolių
skaičius (vnt.)
1. Sukurtų naujų
bioproduktų dalyvaujant KU
- 15

2018

2030

KMSA

Duomenų apie priemonės įgyvendinimą nėra

Trumpas

2018

2030

KU

KMTP

Rengti ir viešinti informaciją
apie finansinę paramą
bioekonomikos
startuoliams, kuria dalinai
finansuojama verslo kūrimo
pradžia, bandomųjų
bioproduktų kūrimas ir
demonstravimas
Didinti įmonių produktų
kūrimo ir parengimo rinkai
inovacinius gebėjimus per
ikiprekybinius pirkimus
(savivaldybės užsakymus
MTEP) socialiniams
uždaviniams spręsti

2. Parengta bioekonomikos
startuoliams skirta
informacija (vnt.)

Vidutinis

2020

2030

Klaipėda
ID

KMTP

1. Savivaldybės
bioekonomikos srities
ikiprekybinių pirkimų
skaičius (vnt.)

Vidutinis

2018

2030

KMSA

KMTP

Išnaudoti Klaipėdos regiono
energinį potencialą

Instaliuotoji vėjo energijos
jūroje galia (MW)

2018

2030

KMSA

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2018 m. nebuvo fiksuotas rodiklis
2019-2020 m. - 11

2018-2020 m. įgyvendinimas.
VšĮ „Klaipėda ID“ skelbia aktualią informaciją
startuoliams savo svetainėje.

Priemonės įgyvendinimas yra planavimo stadijoje.
Į 2021-2030 m. Klaipėdos miesto strateginį plėtros
planą įtraukti investiciniai projektai: Iki prekybinių
pirkimų projekto būdu sukurti ekologišką vidaus
vandenų taksi (koncepcija, prototipas, produktas) prisidėjimas prie MITA finansuojamo projekto ir Iki
prekybinių pirkimų projekto būdu parengti saulės
energijos pagalba gaminamo vandenilinio kuro
autobusams projektą (koncepcija, prototipas,
produktas)
Jūrinio vėjo plėtra Baltijos jūroje yra numatyta
Nacionalinėje energetikos strategijoje ir
Nacionaliniame Energetikos ir klimato srities
veiksmų plane. Vyriausybės nutarimu numatyta tiksli
Baltijos jūros ekonominės zonos dalis, 15 ha jūros
teritorijos, kurioje bus vykdoma tikslinga vėjo
elektrinių plėtra iki 2030 metų. Šių elektrinių parko
įrengtoji galia – 700 MW.
Tokios galios vėjo elektrinių parkas Baltijos jūroje

5.4.1.

5.4.2.

Panaudoti Baltijos jūros
pajėgumus energijai
gaminti: vėjo ir bangų
Kurti ir diegti bioenergetikos
sprendinius Klaipėdos
regiono pramonėje, siekiant
sumažinti energijos bei
išteklių sąnaudas ir
optimizuoti generuojamos
energijos srautus, leisiančius
užtikrinti tvarią
bioekonomikos ekosistemą

1. Išgautos energijos kiekis
(MW)

Vidutinis

2018

2030

KU

PTPI

1. 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
2. Sukurti produktai
pasinaudojant smart grid
infrastruktūra - bus
nuspręsta įgyvendinus
infrastruktūrą.

Trumpas

2018

2030

KMTP

KEPA, LEZ,
LKA, KPA

2018

2030

LEZ

2019

2030

KMTP

galėtų pagaminti apie 2,5–3 TWh per metus – tai yra
beveik ketvirtadalis dabartinio Lietuvos suvartojamo
elektros energijos poreikio. Skaičiuojama, kad į tokio
galingumo vėjo parkus bus pritraukta iki 1 mlrd. eurų
privačių investicijų.
Nepakanka duomenų priemonės pažangai įvertinti.
KU prašo šią priemonę išbraukti.
Nepakanka duomenų priemonės pažangai įvertinti.
Į 2021-2030 m. Klaipėdos miesto strateginį plėtros
planą įtraukti investiciniai projektai: "Atsinaujinančios
energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės
įrengimas ant rekultivuoto Glaudėnų sąvartyno
Klaipėdos rajone", "Atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimas sporto įstaigų pastatuose (Lengvosios
atletikos mokykloje)", "Atsinaujinančių energijos
išteklių panaudojimas švietimo įstaigų pastatuose
(2021 m. – l.-d. „Čiauškutė“ Martyno Mažvydo
progimnazijoje ir „Žemynos“ gimnazijoje; 2022 m. – l.d. „Versmė“)".

6 tikslas. Tapti pažangios pramonės kompetencijų centru
6.1.

6.1.1.

Sudaryti sąlygas aukštos
pridėtinės vertės gamybos
plėtrai

Įsteigti automatizacijos ir
skaitmenizacijos sprendimų
plėtros kompetencijų
centrą, orientuotą į
sprendimų kūrimą
pramonei, transportui ir
logistikai

1. Apdirbamosios gamybos
sektoriaus pridėtinė vertė
darbuotojui (EUR)
2. Apdirbamosios gamybos
sektoriaus darbuotojų
skaičius
1. Parengta paraiška
finansavimui - 2019 m.
2. Infrastruktūra paruošta 2022 m.
3. Funkcionuojantis
skaitmenizacijos ir
automatizacijos sprendimų
plėtros centras - 2023 m.
4. Industrinių doktorantūros
programų skaičius (vnt.)

Trumpas

LEZ, KU,
Klaipėda
ID, KPA

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

1. 2018 m. - 650 844 Eur.
2019 m. - 781 236 Eur.
2020 m. - 285 779 Eur.
2. 2018 m. – 3380
2019 m. – 3189
2020 m. - 2693
2018-2020 m. įgyvendinimas.
Priemonėje numatytą centrą įsteigė „Baltic Tech
Parkas“: Baltijos skaitmeninių inovacijų centras
įsteigtas 2019 m. balandžio mėn. bendradarbiavimo
sutartimi. Sutartį pasirašė 11 pirmųjų narių, tarp kurių
Klaipėdos miesto savivaldybė, „Klaipėdos nafta",
Klaipėdos universitetas, „Klaipėdos Energija",
„Klaipėdos autobusų parkas" ir kt. Sutartimi nuspręsta
inicijuoti naujų paslaugų ir produktų kūrimą, teikti
skaitmeninių inovacijų projektų įgyvendinimo ir
valdymo konsultacijas, plėtoti viešojo sektoriaus,
verslo ir mokslo bendradarbiavimą, parengti tinkamą

infrastruktūrą moksliniams tyrimams bei
eksperimentinei plėtrai.
2020 rugpjūčio mėn. patvirtintas 5,47 mln. vertės
projektas “Baltijos skaitmeninių inovacijų centro“
statyboms. Dalinis šio projekto finansavimas
numatytas ES fondų lėšomis.
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

Pritraukti švaraus kuro
varomų transporto
priemonių (lokomotyvų,
sunkvežimių, autobusų)
arba komponentų
gamintojų

1. Klaipėdos regiono
pagamintų transporto dalių
ir priemonių vertė (EUR) 100 mln. iki 2030 m.

Trumpas

2019

2030

LEZ

Klaipėda
ID, KMTP

6.1.4.

Kurti elektrinio transporto
priemonių klasterį

Klasterio dalyvių skaičius
(vnt.)

2018

2024

Asociacij
a
„Visata“

KEPA,
KPMT, KU,
LEZ, „Vėjo
projektai“

6.1.5.

Sukurti Klaipėdos regione
elektriniam transportui
pritaikytą infrastruktūrą

– Įkrovos stotelių skaičius
(vnt.)

2018

2030

KMSA

„Gatvių
apšvietima
s“, ESO

6.1.6.

Plėtoti inovatyvių produktų
kūrimą ir gamybą

– Įkurtas Klaipėdos regiono
„Verslo angelų“
konsorciumas, skirtas
Klaipėdos regiono inovatyvių
verslo įmonių kūrimusi
skatinti (vnt.)

2018

2030

KMTP

KEPA
Klaipėda
ID, KMSA

6.1.3.

Sujungta
pagal EPT
2019-1121
protokolą
Nr. EPT-5
su 3.3.4
Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33
Išbraukta
pagal EPT
EPT 202103-12
protokolą
Nr. KEPS33
Išbraukta
pagal EPT
EPT 202103-12
protokolą
Nr. KEPS33
Išbraukta
pagal EPT
EPT 202103-12
protokolą
Nr. KEPS33

2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. Pagaminta Klaipėdos LEZ:
2019 - 17 817 959 Eur.
2020 - 16 659 152 Eur.

7 tikslas. Plėtoti skaitmeninės kūrybos ir profesines paslaugas
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.2.

Pritraukti profesinių
paslaugų centrų
Sukurti patrauklių
motyvacinių investicijų
pritraukimo paketų
pirmiesiems profesinių
paslaugų centrams

Bendradarbiaujant su
„Investuok Lietuvoje“,
struktūrizuotai pozicionuoti
Klaipėdą kaip patrauklų
regioną mažiems ir vidutinio
dydžio transporto, logistikos
ir gamybos paslaugų
centrams. Tikslinės rinkos:
Skandinavijos šalys,
Vokietija, JAV ir Jungtinė
Karalystė
Didinti kūrybinių industrijų
pritaikymą gamyboje

Profesinių paslaugų centrų,
veikiančių Klaipėdos
mieste, skaičius (vnt.)
1. Sukurti profesinių
paslaugų centrų pritraukimo
motyvaciniai paketai (vnt.)

1. Klaipėda pozicionuojama
kaip profesinių paslaugų
centrams patrauklus
regionas nacionaliniu lygiu
(vnt.)

1. Kūrybinių industrijų
įmonių skaičius (vnt.)
2. Kūrybinių industrijų
įmonių sukuriama
pridėtinės vertės dalis (%)

2018

2030

Klaipėda
ID

KMSA

2020 m. – 3 paslaugų centrai

Trumpas

2018

2020

Klaipėda
ID

KMSA

Trumpas

2018

2030

Klaipėda
ID

KMSA, IL

2019-2020 m. įgyvendinta.
1. 2019-07-25 Klaipėdos miesto taryba patvirtinimo
Paramos teikimo investuotojams Klaipėdos miesto
savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, kurio
tikslas siekti pritraukti Investuotojus, ypatingai
galinčius steigti ir plėsti Paslaugų centrus Klaipėdos
mieste, sukuriant aukštos pridėtinės vertės darbo
vietas. 2020 m. paskatai buvo skirtas 76 000 Eur.
finansavimas iš Savivaldybės biudžeto.
Priemonė šiuo metu neįgyvendinama.
Parneriai Klaipėdos pozicionuoti kol kas nemato
galimybių dėl kvalifikuotų specialistų mieste trūkumo.
Tokiam pozicionavimui būtinas ženkliai išaugęs
studentų Klaipėdoje skaičius, šiuolaikiškų biurų bei
tiesioginių skrydžių pasiūla. VšĮ „Klaipėda ID“ šiuo
metu koncentruoja jėgas į vieno iš šių pagrindinių
iššūkių - specialistų skaičiaus mieste - sprendimą.

2018

2030

Klaipėda
ID

KU

1. Kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių skaičius
(įmonės išskirtos pagal EVRK kodus/ KI sritis, kurios
labiausiai pajėgios prisidėti prie KEPS
tikslų:6201,5821,5911,7021,7311,7420,7410,7111;
statistiniai duomenys iš LSD):
2018 m. – 211 įmonės
2019 m. - 202 įmonės
2020 m. - 208 įmonės
KI statistika, įmonės ir KI sektoriuje dirbantieji
individualiai:
2018 m. - 845 vnt.
2019 m. – 906 vnt.
2020 m. – duomenų nėra.
2. Klaipėdos miesto kūrybinių industrijų atstovų
(KIA), paklausančių verslui indėlis į Klaipėdos
apskrities BVP (LSD nepateikia BVP duomenų
savivaldybių lygmeniu): 2018 m. - 0,4 %.
Klaipėdos miesto visų sektorių KI atstovų indėlis į
apskrities BVP: 2018 – 1,18%.

Atlikti pramonės ir verslo
įmonių paklausos atskiruose
KI sektoriuose tyrimą,
įvertinti šių KI sektorių
išteklius

1. KI pritaikymo pramonėje
poreikio tyrimas

Trumpas

2018

2030

Klaipėda
ID

LEZ,
KVJUD,
KPA,
LINPRA,
KU

1. Sukurta jungtinė
skatinimo programa ir (arba)
akseleratorius (vnt.)
2. Programoje dalyvaujančių
dalyvių skaičius (vnt.)

Vidutinis

2019

2024

7.2.2.

Sukurti kūrybinių industrijų
įgūdžių pritaikymo
gamyboje skatinimo
programą ir akseleratorių

Klaipėda
ID

KTMP,
KMSA

1. Įsteigtas KI / IT edukacijos
centras (vnt.)
2. Naudojant verslo
partnerių finansavimą
centre įsteigtų darbo vietų
skaičius (vnt.)

Vidutinis

2018

2024

Klaipėda
ID

KMSA

7.2.3.

Įsteigti Kultūros fabrike KI /
IT edukacijos centrą,
kuriame būtų galima kurti ir
dirbti visą parą

7.2.1.

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2018-2020 m. įgyvendinimas.
1. KID padalinys „Kultūros fabrikas“:
2019 m. atliko apklausą “ Pramonės įmonių apklausa
dėl kultūros ir kūrybinių industrijų poreikio Klaipėdos
mieste“
2020 m. atlikti 2 KKI paslaugų tyrimai Klaipėdos
mieste: „Kūrybinių industrijų pritaikymo Klaipėdos m.
pramonėje ir versle apklausa ir tyrimas“ ir „KI sektorių
situacijos tyrimas“.
Priemonės įgyvendinimas yra paruošiamojoje
stadijoje.
Pagal atliktas Klaipėdos mieste KI pritaikymo versle ir
pramonėje apklausas, nėra poreikio kurti specialios
kūrybinių industrijų įgūdžių pritaikymo gamyboje
skatinimo programos.
Tačiau, nuo 2022 m. VšĮ „Klaipėda ID“ padalinyje
„Kultūros fabrikas“ (KUFA) planuojama nauja trimetė
skatinimo programa KI startuoliams iš kūrybos
industrijos sričių (EVRK kodai nurodyti 7.2
priemonėje), labiausiai pajėgių prisidėti prie KEPS
tikslų.
Taip pat, priklausomai nuo rezidentų poreikių,
komandoms bus suteiktos ir nemokamos mentorystės
paslaugos, padedančios pritaikyti KI paslaugas
gamyboje.
2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. VšĮ „Klaipėda ID“ padalinyje "Kultūros fabrikas"
(KUFA) nuo 2015 m. sudarytos lengvatinės sąlygos KI
ir IT atstovams kūrybinį darbą dirbti visą parą, yra
įrengtos darbo, mokymų, susitikimų ir poilsio erdvės,
todėl nėra poreikio kurti iš esmės dar vieną tokį
centrą. Paslaugas KUFA kūrybinių industrijų centre
rezidentams žemesne nei rinkos kaina užtikrina
Klaipėdos savivaldybės dalinis finansavimas ir pačios
KUFA (KID) pajamos iš įvairių renginių organizavimo.
2. 2018 m. KUFA nuolat veikė apie 100 KKI subjektų/
darbo vietų (vidutiniškai per metus veikė 35 SVV
įmonės);
2019 m. KUFA nuolat veikė vidutiniškai nuo 90 iki 110
KKI subjektų/ darbo vietų (vidutiniškai 33 SVV
įmonės);
2020 m. – apie 90 KKI subjektų/darbo vietų
(vidutiniškai 27 SVV įmonės).

7.2.4.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

Nustatyti, įvertinti ir vykdyti
visos miesto kūrybinių
industrijų bendruomenės
tinklaveikos ir verslumo
iniciatyvas ir bendrus
projektus

1. Bendruomenės renginių 15/metus
2. Iniciatyvų miestui 5/metus

Išplėtoti verslo ir renginių
turizmo skatinimo
mechanizmą

Klaipėdoje vykstančių
tarptautinių renginių
skaičius (vnt.)

Sukurti nuolatinę
tarptautinių integruotų
renginių pritraukimo ir
plėtros komandą

1. 1 darbuotojas KTIC ar VšĮ
„Klaipėdos šventės“,
atliekančių su renginių
pritraukimu susijusį darbą

Plėtoti konferencinio
turizmo infrastruktūrą

1. 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)
2. Konferencijų centrų,
galinčių talpinti bent 500
dalyvių vienoje salėje,
skaičius (vnt.)
1. Megarenginių skaičius
(vnt.)
2. One-stop shop
konferencijų organizatorių
aptarnavimui

Pritraukti į tarptautinę
auditoriją orientuotą
tarptautinį megarenginį ir jį
išvystyti į platesnės
koncepcijos ir ilgesnės
trukmės įvykį

Trumpas

2018

2030

Klaipėda
ID

KMSA,
KMTP

2020

2030

KTIC

KMSA,
KEPA

Trumpas

2020

2030

VšĮ
„Klaipėd
os
šventės“

KTIC,
KMSA,
Klaipėda ID

Vidutinis

2020

2030

KMSA

Klaipėda
ID, KTIC,
VšĮ
„Klaipėdos
šventės“

Ilgas

2024

2030

VšĮ
„Klaipėd
os
šventės“

KTIC,
KMSA,
Klaipėda ID

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. Bendruomenės renginių skaičius:
2019 m. - 12
2020 m. - 12
2. Iniciatyvos miestui:
2019 m. - 4
2020 m. - 3
Tarptautinių verslo renginių (konferencijų) skaičius
Klaipėdos mieste (pagal Klaipėdos TIC 2021 m. atliktą
įmonių apklausą):
2018 m. - 36
2019 m. - 49
2020 m. - 15
2019 m. įgyvendinta.

2020 m. įgyvendinimas.
1. 2. 2021 m. Tech Zity paskelbė apie naują savo
projektą Klaipėdoje, kuriame planuojamos ir 3
konferencijų salės: 1 konferencijų salė 650 žmonių, 2
konferencijų salės po 120 žmonių. Centro statybų
pabaiga planuojama 2022 m. pab.

Pakeista
pagal EPT
2021-0312
protokolą
Nr. KEPS33

2019-2020 m. įgyvendinimas.
1. 2. 2021 m. parengtas konferencinio turizmo paskatos
projektas, kuriame numatoma prie Savivaldybės
įstaigos suburti su konferencijų fasilitavimu dirbančią
komandą. Dėl paskatos patvirtinimo turi balsuoti
miesto tarybą.

7.3.4

Pritraukti ne žemesnės nei 4
žvaigždučių klasifikacijos
viešbučių

1. Viešbučių, kurie vertinami
bent 4 žvaigždutėmis,
skaičius (vnt.)

Vidutinis

2020

2030

Klaipėda
ID

KTIC

2020 m. įgyvendinimas.
1. 2020 m. Klaipėdos mieste veikė 7 4 žvaigždučių
viešbučiai.

