
    

VIEŠOJI KONSULTACIJA DĖL KŪRYBINIŲ VERSLŲ RINKODAROS STIPRINIMO KLAIPĖDOJE   

JUNGTINIO RIKODAROS ĮRANKIO IR REKOMENDACIJŲ KŪRYBINIO VERSLO ATSTOVAMS DĖL VYKDOMOS 

KOMUNIKACIJOS SUKŪRIMO 

2019 m. rugpjūčio  30 d., Vilnius 

KONTEKSTAS Kūrybinės industrijos laikytinos vienu svarbiausių bet kurios šalies tarptautinio konkurencingumo 

šaltinių. Europoje KKI darbuotojai sudaro 7,5% darbo jėgos ir sektorius generuoja 509 milijardus Eur 

BVP. Lietuvoje kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektorius taip pat užima vis didesnį vaidmenį. Šis 

sektorius Lietuvoje sukuria beveik 5 % pridėtinės vertės, o kūrybinių industrijų produktai bei 

paslaugos sudaro 5 % šalies eksporto. Taigi kūrybinės industrijos yra vertinamos kaip sektorius, kuris 

gali tapti vienu iš ilgalaikės sėkmės veiksnių. 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV-524 patvirtintame 

dokumente ,,Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2020 metų plėtros kryptys” trečioji kryptis 

siekia skatinti KKI kuriamą ekonominę vertę. Įgyvendinant šią kryptį siekiama didinti KKI dalį valstybės 

BVP struktūroje, didinti Lietuvos KKI dalį Lietuvos eksporto struktūroje bei gerinti sąlygas vykdyti 

Lietuvos kūrybos ir kultūros sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. Vienas iš kylančių uždavinių padėsiantis 

įgyvendinti tikslus yra plėtoti paslaugas kūrybinių ir kultūrinių industrijų verslui, konsultavimo ir 

paramos paslaugas naujoms kūrybinių ir kultūrinių industrijų įmonėms. 

 2018 m. atlikta Klaipėdos įmonių apklausa atskleidė tendenciją jog Klaipėdos verslui trūksta aiškios 

kūrybinių paslaugų pasiūlos atitinkančios jo poreikiams. Klaipėdoje yra įvairių sričių kūrybinių verslų, 

bet vietinio verslo klientai yra linkę pirkti paslaugas iš kitų miestų, jiems trūksta vietinio kūrybinio 

verslo matomumo. Tuo tarpu 2017 m. apklausa parodė, kad beveik trečdaliui KKI verslininkų Lietuvoje 

trūksta žinių, kaip rasti klientų bei vykdyti tiek lokalią tiek globalią rinkodarą. Siekiant užtikrinti KKI 

sektoriaus augimą Klaipėdoje, būtina teikti pagalbą vystant kūrybinio verslo rinkodarą. 

KONSULTACIJOS 

TIKSLAS 

 

 

 

KONSULTACIJOS 

METODAI 

Viešosios konsultacijos tikslas – identifikuoti kūrybinių verslų veiksmingai taikomas rinkodaros 

priemones bei iššūkius taikant rinkodaros priemones verslo klientams prisitraukti IR identifikuoti 

vietinio verslo poreikius iš kūrybinių paslaugų. Pasinaudojant įžvalgomis, sukurti rekomendacijas 

kūrybinio verslo atstovams dėl rinkodaros vystymo bei jungtinį Klaipėdos KKI verslų rinkodaros įrankį 

pritaikytą KKI ir verslo poreikiams . 

 

Organizuojami individualūs pusiau struktūruoti interviu pagal parengtus klausimus dvejais interviu 

ciklais. Pirmajame cikle, buvo atlikti 10 interviu su Klaipėdos kūrėjais ir kūrybinėmis agentūromis. 

Antrajame, buvo atlikti 9 interviu su skirtingų Klaipėdos verslų atstovais. Abiem interviu ciklams buvo 

paruošti klausimynai. Klausimyną kūrėjams sudarė 18 klausimų, o verslo atstovams 14 klausimų. Po 

interviu buvo apibendrintos įžvalgos ir paruošti abiejų interviu ciklų apibendrinimai. Jais buvo 

pasidalinta su visais interviu cikluose dalyvavusiais atstovais.  

Taip pat, bandant identifikuoti kylančius iššūkius kūrybinio verslo praktikams buvo konsultuojamasi 

su Kūrybinių industrijų sektoriaus atstovais Lietuvoje susitikimų metu ir renkamos jų įžvalgos.  

DALYVIAI Interviu cikle su kūrėjais dalyvavo 10 Klaipėdos kūrėjai: fotografas (Tomas Pikturna), du laisvai 

samdomi dizaineriai (Nikas Geisleris ir Darius Pajaustas), trijų kūrybinių agentūrų atliekančių įvairius 

dizaino darbus, atstovai (Gintautas Bruzas, Gediminas Skirmontas, Alina Vengalytė) interjero dizaino 

įmonės atstovas (Janis Žekanis), komunikacijos agentūros atstovė (Edita Valinčiėnė) ir dvi reklamos 

agentūrų atstovės (Gintarė Tarvydavičienė ir Inesa Turovič). 

Interviu cikle su verslo atstovais dalyvavo: dviejų viešbučių (Ararat ir Hotel Michaelson), dviejų kavinių 
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(10 tiltų ir Kler’e’Ekler), pramogų parko (Dino parkas),  logistikos kompanijos (VPA logistics), renginių 

organizavimo (Meno artelė), verslo prekių (Garant) ir leidyklos (SJ leidykla) verslų atstovai. 

Susitikimuose su kūrybinių industrijų atstovais buvo susitinkama su Kūrybinių industrijų asociacijos 

direktore, Dizaino forumo direktore, Dizaino centro vadovu, NVO Avilio vadove, Kūrybinių industrijų 

profesore, Kauno Kultūros forumo organizatoriais. Susitikimų metu buvo renkamos įžvalgos dėl 

kūrybinių paslaugų verslui komunikacijos vykdymo.  

 

REZULTATAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviu ciklo su kūrėjais metu  išskirti pagrindiniai elementai:            

 

Rezultatų apžvalga skirstoma į septynias esmines sritis, kurias kūrėjai išryškino viešosios konsultacijos 

metu: 

1) Kūrybinių paslaugų kuriama pridėtinė vertė verslui 

2) Pridėtinės vertės komunikavimas 

3) Klientų pritraukimas ir komunikacijos kanalai 

4) Atsiliepimų viešinimas 

5) Iššūkiai bendraujant su klientais 

6) Informacija, kurią svarbu surinkti iš kliento 

7) Elektroninio katalogo norimas turinys ir funkcijos 

 

Su kiekvienu elementu identifikuotos veiksmingos praktikos ir kylantys iššūkiai.  Didžioji jų dalis  

įtraukta į rekomendacijas dėl kūrybinių paslaugų vertės komunikavimo verslo klientams.   

 

Pridėtinės vertės komunikavimo iššūkiai: 
- Lietuvoje verslo klientai dažnai nesupranta, kokia yra kūrybinių paslaugų kuriama pridėtinė vertė; 

- Verslo klientams ne retai yra nesuprantama, kad investicija atsipirks, o pataupius ir įsigijus 

nekokybišką paslaugą reikės viską perdaryti ir bus sumokama dvigubai arba daug daugiau; 

-Dažnai trūksta suvokimo, kokia paslauga yra kokybiška; 

- Neaiški atskirų paslaugų vertė verslui; 

- Verslo klientui dažnai neaišku, kurios paslaugos reikia - kūrėjui svarbu konsultuoti klientą i padėti 

pasirinkti tinkamą paslaugą. 

 

Iššūkiai bendraujant su klientais 

- Klientui, ypač neturint patirties perkant kūrybines paslaugas, yra sudėtinga iškomunikuoti savo 

lūkesčius - svarbu bendraujant išsiaiškinti, ko yra siekiama ,kitaip didėja konflikto grėsmė; 

- Neretai klientai nelinkę dalintis informacija, kuri yra reikalinga suteikti kokybišką paslaugą - svarbu 

iškomunikuoti, kodėl tai svarbu; 

- Klientai kartais pernelyg įsitraukia į kūrybos procesą ir bando jį valdyti arba įtraukia per daug 

darbuotojų į sprendimų priėmimą; 

- Paprastais žodžiais paaiškinti kūrybinių paslaugų kuriamą vertę kartais yra sudėtinga; 

- Kartais klientai nesupranta kūrėjų darbo struktūros ir laiko sąnaudų - tais atvejais svarbu nubrėžti 

tam tikras ribas, kad klientas suprastų, kas yra priimtina. 

 

Pagrindinės interviu ciklo su kūrėjais išvados: 

 

- Verslo klientai dažnai nėra įsigilinę į kūrybinių paslaugų kuriamą vertę. Tampa reikšminga 

komunikacijoje ir konsultuojant padėti klientui suprasti, ką kūrybinės paslaugos jiems gali suteikti ir 

ko jie gali siekti pasitelkiant kūrybinėmis paslaugomis. 
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- Klientų rekomendacijos yra veiksmingos pritraukiant naujus klientus, tačiau telkiantis vien jomis, yra 

priklausomybė nuo klientų pažinčių tinklo. Norint turėti daugiau galimybių atsirinkti klientus, su 

kuriais yra vertingiausia dirbti, galima strategiškai išnaudojant jau turimus įrankius kaip internetinė 

svetainė ir kitos platformos. 

- Klientų istorijos ir realūs suteiktos vertės pavyzdžiai yra efektyvus būdas komunikuoti vertei. Taip 

pat yra svarbu strategiškai išnaudoti klientų atsiliepimus. Ne visiems kūrėjams juos skelbiant tai 

tampa pranašumu. 

 

Norimi elementai ir lūkesčiai kūrybinio verslo katalogo svetainei: 

 

⚫ Svarbu, jog būtų vykdoma atranka, kataloge turėtų būti kokybiški kūrėjai; 

⚫ Svarbu, kad katalogas užimtų aukštą poziciją paieškos sistemose ir pagerintų kūrėjų tinklapių 

SEO; 

⚫ Internetinis puslapis turėtų atlikti švietimo funkciją ir edukuoti verslo klientus apie tai, kas turėtų 

įeiti į kokybiškas kūrybines paslaugas, kokią vertę jos turėtų suteikti verslui. 

⚫ Lūkesčiai, kad katalogas pasiektų verslus, kurie šiuo metu perka mažai kūrybinių paslaugų ir 

paskatintų juos investuoti į šias paslaugas; 

⚫ Aiškios specializacijos kūrėjų padedant juos diferencijuoti. 

⚫ Atsinaujinantis turinys - kūrėjai galėtų prie jo kūrimo prisidėti. 

⚫ Kūrėjų puslapiuose turėtų atsiskleisti jų asmenybė, stilius; 

 

Interviu ciklo su verslo atstovais perkančiais kūrybines paslaugas apibendrinančios išvados: 

 

Interviu dalyvavę verslo atstovai atskleidė, kad naudojasi įvairiomis kūrybinėmis paslaugomis. Jie 

mato kūrybines paslaugas kaip prisidedančias prie verslo tikslų pasiekimo. 

Yra naudojami įvairūs būdai kūrybinių paslaugų teikėjų paieškai ir vertinimui. Tačiau, kyla iššūkiai 

paslaugų kokybei įvertinti. Ne visada yra aišku kaip paslauga prisidės prie verslo sėkmės, ko galima 

tikėtis ir kodėl. Buvo išsakyta nuomonių, kad būtų naudinga labiau suprasti, kokią naudą gali suteikti 

įvairios paslaugos ir kaip veiksmingai jas išnaudoti. 

Naudai verslui perteikti galima efektyviau išnaudoti komunikaciją, padedant klientui suprasti nuo pat 

pradžių, ką jis gaus nusipirkęs paslaugą ar produktą. Taip pat, įdėti pastangų padėti klientui suprasti, 

kokių paslaugų jam reikia norint pasiekti trokštamų rezultatų pirminių konsultacijų metu. 

 

 

Konsultacijos rezultatai panaudoti rengiant kūrybinių produktų ir paslaugų vertės verslui 

komunikacijos rekomendacijoms paruošti bei Klaipėdos kūrybinio verslo komunikacijos įrankiui - 

Klaipėdos kūrybinio verslo katalogui, sukurti. 

 

Kūrybinių produktų ir paslaugų vertės verslui komunikacijos rekomendacijos  

 

Rekomendacijose aprašomi metodai ir praktinės užduotys. Šie metodai ir praktikos padeda spręsti 

interviu ciklų metu identifikuotus iššūkius. Rekomendacijose aprašyta apie kūrybinių paslaugų 

kuriamos vertės verslui komunikaciją- kodėl svarbu vertę komunikuoti ir kaip išgryninti, kokią vertę 

kuri. Aprašyta ką reiktų komunikacijoje, kad būtų aiški vertės komunikacija ir aprašyta kaip tai reikia 

identifikuoti. Po kiekviena rekomendacijų dalimi pateiktas sąrašas iššūkių, kuriuos aprašyti metodai 

padeda spręsti. Pagal juos taip pat galima įvertinti komunikaciją ir pasirinkti, kokia praktika būtų 

veiksminga skirtingais atvejais. 

 

Klaipėdos kūrybinio verslo katalogo internetinė svetainė 
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Remiantis interviu ciklų metu surinktomis įžvalgomis ir mintimis išsakytomis konsultuojantis su 

Lietuvos kūrybinių industrijų atstovais sukurta Klaipėdos kūrybinio verslo katalogo internetinės 

svetainės konceptas. Pagal konceptą sukurta ir pati internetinė svetainė. Svetainėje Klaipėdos 

kūrybinio verslo atstovai gali susikurti savo paskyrą. Svetainė yra pagalbinis įrankis verslo klientams 

susirasti kūrybines paslaugas teikiančius specialistus ar agentūras. Kūrybinio verslo atstovams tai yra 

įrankis save pozicionuoti verslo klientams. Svetainė taip pat atlieka edukacinį vaidmenį, joje yra 

talpinami straipsniai apie kūrybinių paslaugų kuriamą vertę verslui. Verslo klientai turi galimybę 

susipažinti su informacija apie skirtingas kūrybines paslaugas ir geriau jas pažinti.  

Buvo atkreipiamas dėmesys į kūrėjų dalyvavusių viešojoje konsultacijoje išsakytus norus svetainei. 

Konsultacija padėjo identifikuoti kokie elementai kūrėjams gali būti svarbūs ir buvo svarstomas visų  

jų įtraukimas.  

 

TOLIMESNI 

ŽINGSNIAI 

 

 

 

 

 

 

KONSULTACIJOS 

VERTINIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠMOKTOS 

VIEŠOSIOS 

KONSULTACIJOS 

VYKDYMO  

Klaipėdos kūrybinio verslo katalogo svetainę bus toliau viešinama tiek kūrybinio sektoriaus 

atstovams, kad jie registruotųsi, tiek verslo atstovams, kad ja naudotųsi ieškodami kūrybinių 

paslaugų. Tam yra sukurtas Facebook puslapis ir bus organizuojami viešinimo renginiai bei žinutės 

žiniasklaidoje. Svetainės administravimą ir tolimesnę komunikaciją perims Klaipėdos Kultūros 

fabrikas. 

Sukurtos rekomendacijos taps įrankiu Verslios Lietuvos konsultantams ir regionų koordinatoriams bei 

kūrybinių inkubatorių ir bendradarbystės erdvių darbuotojams konsultuoti pradedančius kūrybinio 

verslo atstovus. Rekomendacijų pagalba galės būti greičiau identifikuoti iššūkiai, su kuriais kūrėjai 

susiduria, ir pasiūlyti sprendimai šiems iššūkiams spręsti. 

Planuojant viešąją konsultaciją, ketinta jos vykdymą įvertinti šiais rodikliais, kurie buvo pasiekti: 

• Sėkmingas konsultacijos įvykdymas - interviu ciklai su kūrybinio verslo ir verslo perkančio 

kūrybines paslaugas atstovais po 40 minučių pagal iš anksto parengtą pusiau struktūruotą 

klausimyną. 

• Konsultacijoje dalyvavusių asmenų skaičius – bent po  8  kūrybinio verslo ir verslo perkančio 

kūrybines paslaugas atstovus iš Klaipėdos. 

• Skirtingų kūrybinių industrijų sub-sektorių atstovai ir skirtingų paslaugos verslų atstovai 

dalyvaujantys. Bent po vieną dizaino, reklamos, fotografijos, kūrybinės agentūros ir 

komunikacijos praktiką. 

• Parengta kūrybinio verslo katalogo koncepcija ir techninė specifikacija interneto svetainei 

sukurti atsižvelgta bent į pusę konsultacijos metu išsakytų lūkesčių. 

• Parengtos rekomendacijos kuriamos kūrybinių paslaugų vertės verslui komunikacijos  - 

pasiūlyti sprendimai bent į 60% konsultacijos metu išsakytų iššūkių su kuriais susiduria 

kūrėjai. 

• Kūrybinio verslo katalogo svetainei sukurti atsižvelgta į 80% kūrėjų pasiūlymų ir prašymų. 

 

• Viešosios konsultacijos vykdymo laikotarpis. Dėl konsultacijos vykdymo pavasario/vasaros 

laikotarpiais buvo svarbu organizuoti susitikimus ir interviu prieš vasaros laikotarpį, kai 

dauguma žmonių turi atostogas. Prisitaikymas prie konsultacijos dalyvių grafiko padėjo 

pasiekti numatytus rodiklius. Suderinti susitikimus padėjo išankstinis planavimas ir tarimasis 

dėl konsultacijos dalyviams tinkamo laiko, kai kuriais atvejais net kelias savaites iki interviu 

dienos. 

• Atliekant konsultaciją buvo svarbu palaikyti ryšį su jos dalyviais ir sudaryti sąlygas įsitraukti į 

kuriamą projektą dar kitais būdais. Kūrėjai buvo kviečiami prisidėti straipsniais kuriamai 

svetainei taip praplečiant jos funkcionalumą. 

• Įvedimas į kontekstą. Viešosios konsultacijos dalyviai buvo iš anksto įvedami į kontekstą 

suteikiant visa reikalingą informaciją ir medžiagą elektroniniu paštu. Atvykus atlikti 

konsultaciją, dalyviai jau buvo susipažinę su tema ir problematika. 
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KONTAKTINIAI 

ASMENYS IR 

INFORMACIJA  

 

Austė Černiauskaitė | Kurk Lietuvai programos projektų vadovė | auste.cerniauskaite@kurklt.lt 

 Norėdami sužinoti daugiau apie galimybes įsitraukti į viešojo valdymo procesą (dalyvauti viešosiose 

konsultacijose), sekite naujienas: 

• Facebook paskyroje „Piliečių ministerija“ | https://www.facebook.com/pilieciuministerija/ 

• LR Vyriausybės internetiniame puslapyje | https://epilietis.lrv.lt/lt/ 

 

mailto:auste.cerniauskaite@kurklt.lt
https://www.facebook.com/pilieciuministerija/
https://epilietis.lrv.lt/lt/


V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

2a. Tikslo ir uždavinių forma

Nagrinėjama 
viešosios 
politikos 
problema

Konsultacijos 
tikslas

Konsultacijos 
uždaviniai

Kaip 
rezultatai bus 
panaudojami?



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

3a. Tikslinių grupių sąrašo forma

Nr. Atstovaujama 
visuomenės dalis Tikslinė grupė / organizacija



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

6a. Konsultacijos komandos forma

Komandos narys Asmuo Atsakomybės

Konsultacijos 
lyderis

Temos 
kuratoriai

Moderatorius

Organizatorius

Komunikacijos 
specialistas



7a. Veiklų vykdymo grafiko forma

Pirma savaitės diena 
Kovas Balandis Gegužė Birželis LIepa Rugpjūtis  Rugsėjis

Atsakingas
11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 17 26 27 5

1.Klaipėdos kūrybinių industrijų 
ekosistemos apžvalga A. Černiauskaitė

Lietuvos kūrybinių industrijų 
ekosistemos analizė

Susitikimai su suinteresuotomis 
šalimis A. Černiauskaitė
Galutinio analizės varianto 
parengimas A. Černiauskaitė

2. Konsultacijos planavimas A. Černiauskaitė
Informacijos analizė ir 
pasirengimas konsultacijai A. Černiauskaitė
Konsultacijos instrumento 
rengimas A. Černiauskaitė
Tikslinė dalyvių atranka ir interviu 
atlikimo derinimas A. Černiauskaitė

3. Konsultacijos vykdymas A. Černiauskaitė
4. Rezultatų analizė ir ataskaitos 
rengimas A. Černiauskaitė
5. Ataskaitos platinimas dalyviams A. Černiauskaitė

8. Rezultatų naudojimo sprendimams 
priimti koordinavimas A. Černiauskaitė

Katalogo koncepcijos rengimas ir 
kūrimas
Rekomendacijų rengimas A. Černiauskaitė

7. Konsultacijos vertinimas A. Černiauskaitė



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

10a. Vertinimo rodiklių forma

Rodiklis Aprašymas Siekiama reikšmė

Procesui vertinti

Poveikiui vertinti



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

18a. Vertinimo klausimynas

Proceso 
vertinimas



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

18a. Vertinimo klausimynas

Poveikio 
vertinimas




