
Projektas 
 

KLAIPöDOS MIESTO TARYBOS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ 
IR DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ TRIŠALö TARYBA 

 
 SPRENDIMAS 

2010 m. spalio       d. Nr.     

Klaip÷da 

 

Klaip÷dos miesto tarybos, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų trišal÷ taryba 

suprasdami smulkaus ir vidutinio verslo svarbą šalies ūkyje ir su juo susijusias problemas, vienu iš 

svarbių savivaldyb÷s ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros uždavinių laiko smulkaus ir vidutinio verslo 

pl÷tojimą bei darbo vietų kūrimą. 

Tuo tikslu, būtina siekti Klaip÷dos miesto savivaldyb÷je sukurti verslo pl÷trai palankią teisinę 

bei ekonominę aplinką, užtikrinti informacijos apie smulkaus ir vidutinio verslo pl÷tros technin÷s ir 

finansin÷s paramos galimybes sklaidą ir prieinamumą, pl÷toti verslo infrastruktūrą ir verslo 

savivaldą bei didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių ir pokyčių. 

Trišal÷ taryba rekomenduoja Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s strateginiame plane 2011-2013 

metams numatyti smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemones, kurios visų pirma privalo būti 

orientuotos į pagrindinį tikslą – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmon÷ms, fiziniams 

asmenims, o ypač jaunimui, prad÷ti savo verslą ir jį toliau s÷kmingai pl÷toti. Priemonių 

įgyvendinimas privalo būti glaudžiai susijęs su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu (ypač 

jaunimo), pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus bei toliau pl÷tojant verslą naudojantis 

finansų inžinerijos priemon÷mis. 

Trišal÷ taryba siūlo taikyti šias priemones, tiesiogiai ir netiesiogiai skatinančias verslumą: 

• Įkurti Klaip÷dos savivaldyb÷je struktūrinį padalinį, atsakingą už smulkaus ir vidutinio 
verslo pl÷tros skatinimo programos sukūrimą ir įgyvendinimą. (Taip Klaip÷dos 
savivaldyb÷ parodys, kad šis klausimas jai yra tikrai labai svarbus, skiria tam laiką ir 
reikiamus išteklius). 

• Ištirti pakitusias smulkaus ir vidutinio verslo pl÷tros ir galimybių sąlygas Klaip÷dos 

savivaldyb÷je, parengti verslumo skatinimo ir smulkaus bei vidutinio verslo pl÷tros 

programą, numatant ilgalaikes ir trumpalaikes smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo 

priemones (Rezultatas: did÷s verslumas, ger÷s verslo kultūra, maž÷s jaunimo emigracija, 

nedarbas ir socialin÷ įtampa); 

• Iki 2011.02.28 ištirti pakitusias smulkaus ir vidutinio verslo pl÷tros ir galimybių 
sąlygas Klaip÷dos mieste. Iki 2011.04.30 parengti verslumo skatinimo ir smulkaus bei 
vidutinio verslo pl÷tros programą, numatant ilgalaikes ir trumpalaikes smulkaus ir 
vidutinio verslo skatinimo priemones (Siekiamas rezultatas: padid÷jęs verslumas, 
pager÷jusi verslo kultūra, sumaž÷jusi jaunimo emigracija, nedarbas ir socialin÷ 
įtampa). Siekiant programos veiksmingumo, į jos sukūrimą pasitelkti Klaip÷dos miesto 
asocijuotas SVV organizacijas.  

• Organizuoti verslumo mokymus: kartu su darbo birža, švietimo įstaigomis organizuoti 

verslo pagrindų mokymą (Rezultatas: ger÷s verslo mokymo kursų kokyb÷, bedarbių 

pasirengimas prad÷ti verslą, did÷s jaunimo verslumas, padaug÷s naujų įmonių);  

• Klaip÷dos mieste vyksta įvairios verslumo skatinimo programos pagrindin÷se 
mokyklose (gimnazijose), darbo biržoje, taip pat juos rengia įvairios nevyriausybin÷s 
organizacijos, panaudodamos ES fondų l÷šas. Deja, visų šių mokymų problema yra ta, 
jog neanalizuojama šių mokymų kokyb÷, nauda ir rezultatas, n÷ra grįžtamojo ryšio iš 
baigusiųjų mokymus, kadangi visa tai kontroliuoja tik patys mokymų reng÷jai. D÷l to 
visų šių pastangų bei investicijų grąža yra labai menka. Siūloma sukuri vieningą 
Klaip÷dos mieste verslumo ugdymo sistemą, nuolat analizuoti mokymo kokybę ir 
naudą. Į verslumo mokymus įtraukti ir pačius verslininkus. Verslumo ugdyme 
dažniausiai susiduriama su problema, jog didžioji dalis mokytojų (d÷stytojų) 
mokydami verslumo kitus, patys niekada nekurtų verslo, nes mano, kad tam n÷ra 
palanki aplinka ir jiems neužtenka kompetencijos. 



• Organizuoti verslumo skatinimo kampanijas: reklamuoti s÷kmingo verslo pavyzdžius, verslo 

organizavimo ir pl÷tros galimybes, verslumo privalumus ir kita (Rezultatas: ger÷s verslo 

įvaizdis, did÷s verslumas); 

• Smulkaus ir vidutinio verslo pl÷tros priemonių įgyvendinimui naudoti Klaip÷dos 

ekonomin÷s pl÷tros agentūros potencialą (jeigu toks yra...). 

• Sekant Lietuvos vyriausyb÷s pavyzdžiu, įkurti SVV tarybą prie Klaip÷dos 
savivaldyb÷s, kuri vystytų glaudų bendradarbiavimą ir dirbtų išvien su tarybos nariais 
(tarybos išrinktais atstovais), savivaldyb÷s administracija ir SVV asocijuotomis 
organizacijos. Santykiai būtų formalizuoti, o susitikimai vyktų kartą į m÷nesį. Ši 
taryba leistų operatyviai spręsti daugumai SVV aktualias problemas. SVV asocijuotos 
organizacijos aktyviai įsijungtų į verslumo skatinimo programos vykdymą, teiktų 
Klaip÷dos miesto savivaldybei grįžtamąjį ryšį apie programos veiksmingumą. 

 

Trišal÷s tarybos pirminink÷       Judita Simonavičiūt÷ 


