
PATVIRTINTA 

NR. STRATEGINIS TIKSLAS / UŽDAVINYS / PRIEMONĖ RODIKLIAI

ĮGYVENDINIMO 

LAIKOTARPIS       

2019 m. (ketvirtis)

Atsakingi AKR 

komandos nariai, 

Prezidentas 

PLANUOJAMI VEIKSMAI / PROCESAI

1.1  Klaipėdos regiono pozicijos stiprinimas tarptautiniame lygmenyje
1.1.1

1.1.1.1

Dalyvavimas Euroregiono „Baltija” (ERB) veikloje ir pirmininkavimas 

Užtikrintas 

pirmininkavimo 

procesas ir vykdomi 

prioritetai, 100 % 

I-IV ketv. 

AKR Prezidentas, AKR 

vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas 

Numatytų Klaipėdos regiono prezidentavimo veiklų vykdymas pagal ERB veiklos 

strategiją su Klaipėdos regiono prioritetais (lobizmas dėl Regionų sanglaudos 

politikos po 2020, stiprinant ir išlaikant bendrą regiono pozicionavimą dėl Pietų 

Baltijos programos išlikimo po 2020, Jungtiniu Tautų darnaus vystimosi tikslų 

propogavimas ERB regionuose, prioritetų AGENDA 2030 išgryninimas, AGENDA 

2020 vertinimas ). Pasirengimas Skonės regiono (Skonės regiono savivaldybių 

asociacijos) vizitui laipėdoje (2019 m. birželio 25-26 d.)  Einamieji veiklos 

klausimai; Dalyvavimas ERB tarybos posėdžiuose: Kalmare (Švedijoje), Lenkijoje 

(Olštynas). Taip pat numatyti AKR Prezidento, merų, politikų delegacijos vizitą 

viename iš ERB regionų dėl gerosios patirties mainų regioniniame 

bendradarbiamo (pvz. Kronobergas, Švedija) 

1.1.1.2.

 Dalyvavimas Europos periferinių pajūrio regionų konferencijos - Baltijos jūros 

komisijos veikloje;

Identifikuotos 

regiono narystės 

galimybės

I-IV ketv.

AKR Prezidentas, AKR 

vykdantysis 

direktorius 

Planuojamas Klaipėdoje susitikimas su Baltijos jūros komisijos vykdančiąją 

sekretore Åsa Bjering dėl narystės klausimų (2019 m. ruduo); diskusija su LR 

Ministerijų atstovais (VRM, EIMIN) dėl galimybės paremti regiono dalyvavimą 

organizacijos veikloje, diskusija dėl pagrindinių veiklos prioritetų; Klaipėdos 

regiono veiklos galimybės organizacijoje, suinteresuotų regiono grupių 

įtraukimas. Regiono žinomumo stiprinimas ir bendradarbiavimas per ERB 

platformą (numatoma Klaipėdos regiono pirminnkavimo met

1.1.1.3

Dalyvavimas Pietų Baltijos Parlamentinio forumo veikloje;
Narystė forume 

stebėtojo statusu 
II-III  ketv.

AKR Prezidentas, AKR 

vykdantysis 

direktorius 
Konkrečių tikslų ir regiono gaunamos naudos dalyvavimo forumo veikloje 

identifikavimas dėl tapimo pilnateisiu nariu; dalyvavimas 2019  m.  Gegužės mėn. 

forume Olštyne (bus patikslinta), narystė (stebėtojo statusu), pranešimo 

skaitymas forumo tema (inovacijos)

1.1.1.4.

Bendradarbiavimas su Baltijos jūros subregioninio bendradarbiavimo (BSSSC) 

platforma 

Renginio 

įgyvendinimas 

Klaipėdoje; Narystės 

BSSSC įvertinimas 

III ketv. 

AKR Prezidentas, AKR 

vykdantysis 

direktorius 

Tarptautinio renginio - metinės BSSSC forum "Blue Growth

BSSSC regions shaping the future of the Blue economy in BSR" - priėmimas 

Klaipėdoje, organizuojant kartu su Klaipėdos mokslo ir technologijų parku ir 

Klaipėdos universitetu. Forumas planuojamas rugsėjo 18-21 d. 

1.1.2.

 VEIKLOS PLANAS 2019 m. 

Asociacijos "Klaipėdos regionas" visuotinio narių susirinkimo protokolu 

Nr. P19-2

ASOCIACIJA "KLAIPĖDOS REGIONAS"

Klaipėdos regiono atstovavimas tarptautinių organizacijų veikloje

Regiono politinio vaidmens stiprinimas Baltijos jūros regione

I KRYPTIS. REGIONINIO IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS 

KRYPTIES REZULTATAI - Užtikrintas ERB pirmininkavimo procesas ir įgyvendinti numatyto prioritetai; Sustiprintas AKR ir Klaipėdos regiono vardas tarptautiniame lygmenyje (ERB, BSSSC, CPMR BSC), įvertintos narystės tarptautiniuose tinkluose ir 

užtikrintas didesnis viešumas apie AKR veiklas nacionaliniame lygmenyje ir savivaldybėse, 



1.1.2.1

Klaipėdos regiono pozicijos stiprinimas Baltijos jūros regiono strategijos 

įgyvendinime 

Strategijos 

įgyvedinimo renginys 

Klaipėdoje; 

identifikuotos 

regiono striprybės 

strategijos  

įgyvedinimui

II-IV ketv.

AKR Prezidentas, AKR 

vykdantysis 

direktorius 

Aktyvesnis regiono politinis atstovavimas ir lobizmas, įgyvendinant ES Baltijos 

jūros regiono strategiją (panaudojant ERB, BSSSC platformas); galimybių regiono 

priemonėms (per projektus) įgyvendinti analizė; Baltijos jūros strategijos renginio 

Klaipėdoje organizavimas (kartu su ES Baltijos jūros regiono strategijos 

nacionaliniu koordinatoriumi); Dalyvavimas Baltijos jūros strategijos metiniame 

renginyje (Gdanskas, birželio 12-13). https://www.balticsea-region-strategy.eu/

1.1.3

1.1.3.1

Regiono plėtros prioritetus įgyvendinančių tarptautinių projektų inicijavimas ir 

įgyvendinimas

pateikta ne mažiau 

kaip 1 tarpt. projektų 

paraiškos (pritarus 

valdybai)

I-IV ketv.

AKR Vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas

Projektų partnerių tinklo paieška ir turimų kontaktų palaikymas; Regiono 

specializacijos viziją ir pasirinktas plėtros kryptis įgyvendinančių projekto 

inicijavimas; projektų idėjų ir priemonių sąrašo sudarymas

1.1.3.2.

1.1.3.2. Projekto „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė 

organizacija aktyviam turizmui" įgyvendinimas.

Parengtos 3 

regioniniai turizmo 

produktų viešinimo 

kompanijos; 

Parengta regiono 

pozicija  BSTC 

struktūrai

I-IV ketv.

AKR Vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas, 

komunikacijos 

specialistas 

2019 m. pagrindinės veiklos apims Baltijos jūros turizmo centro struktūros  ir jos 

vizijos formavimą, potencialių narių identifikavimą, diskusijas dėl galimų veiklos 

krypčių ir prioritetų ir Klaipėdos regiono pozicijos suformavimą, sutarimą su LR 

ekonomikos ir inovacijų ministerija. Klaipėdos regiono turizmo produktų 

viešimas ir sklaida užsienio rinkose (Austrija, JK) ir Lietuvoje. 

1.1.4.

1.1.4.1

 Projekto “Pietų Baltijos krantas - ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas 

MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu”;

Asociacijos veiklos 

kryptis atitinkančių 

veiklų įgyvendinimas

I-IV ketv.

AKR Vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas
dalyvavimas numatytose veiklose pagal poreikį, informacijos apie rezultatus 

sklaida AKR komunikacijos kanalais

1.1.4.2.

 Projekto „Dviračiu aplink Pietų Baltiją” (“Biking South Baltic”)įgyvendinimas; 

Asociacijos veiklos 

kryptis atitinkančių 

veiklų įgyvendinimas

I-IV ketv.

AKR Vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas
dalyvavimas numatytose veiklose pagal poreikį, informacijos apie rezultatus 

sklaida AKR komunikacijos kanalais

1.1.4.3

Projekto "Baltijos jūros regiono kaip rekreacinės pakrantės žvejybos vietovės plėtra, 

populiarinimas ir tvarus valdymas ("Retrout") įgyvenidnimas

Asociacijos veiklos 

kryptis atitinkančių 

veiklų įgyvendinimas

I-IV ketv.

AKR Vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas
dalyvavimas numatytose veiklose pagal poreikį, informacijos apie rezultatus 

sklaida AKR komunikacijos kanalais

1.1.4.4

Projekto „Geresnis susisiekimas viešuoju transportu tarptautiniams ir regionų 

keliautojams Pietų Baltijos jūros teritorijoje" ("Interconnect") įgyvendinimas

Asociacijos veiklos 

kryptis atitinkančių 

veiklų įgyvendinimas

I-IV ketv.

AKR Vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas
dalyvavimas numatytose veiklose pagal poreikį, informacijos apie rezultatus 

sklaida AKR komunikacijos kanalais

1.1.4.5.

 Projekto "Sumanios specializacijos įgyvendinimo stiprinimas Baltijos jūros regione 

kuriant inovacijų centrus" ("Smart up")

Asociacijos veiklos 

kryptis atitinkančių 

veiklų įgyvendinimas

I-IV ketv.
AKR Vykdantysis 

direktorius dalyvavimas numatytose veiklose pagal poreikį, informacijos apie rezultatus 

sklaida AKR komunikacijos kanalais

1.2

1.2.1

 Vakarų Lietuvos regionų bendradarbiavimo platformos sukūrimas (KEPS 2030 

strategijos dalis, 3.4.1. priemonė) 

Suorganizuotas  

regionų susitikimas 

III-IV ketv. AKR Prezidentas, AKR 

vykdantysis 

direktorius 

Inicijuoti dialogą dėl suformuoti  Vakarų Lietuvos regionus apjungiančią 

bendradarbiavimo platformą - modelį , kuri apimtų Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir 

Šiaulių apskritis, identifikuoti tokio darinio tikslus ir uždavinius, veiklos 

galimybes. Atgaivinti pradėtas diskusijas ir žingsnius NUTS2 lygmens regiono 

formavimui (atsižvelgiant į LR Vidaus ministerijos planus).  

Dalyvavimas asocijuotų projektų partnerystės veiklose ir projektų rezultatų sklaida regione 

 Aktyvus Klaipėdos regiono dalyvavimas įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo ir Europos kaimynystės programų projektus.

Klaipėdos regiono pozicijos stiprinimas nacionaliniame lygmenyje



1.2.2

Asociacijos veiklos pristatymas nacionainėse institucijose

AKR įtraukta į 

ministerijų ir susijusių 

institucijų sąrašus ir 

ar darbo grupes (pvz. 

Nacionalinė regionų 

plėtros taryba prie 

VRM) . 

II-III ketv.

AKR Prezidentas, AKR 

vykdantysis 

direktorius 

Asociacijos veiklos pristatymas ir diskusija dėl galimų bendradarbiavimo taškų  su 

įvairių ministerijų atstovais, asociacijuotų verslo struktūrų, kitų viešajame 

sektoriuje veikiančių organizacijų atstovais.

1.3. Klaipėdos regiono savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas

1.3.1

 Klaipėdos regiono pozicijų atstovavimas įvairiose tikslinėse nacionalinėse 

konferencijose ir renginiuose. 

Dalyvautų renginių 

skaičius
I-IV ketv.

AKR Prezidentas, AKR 

vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas 

Klaipėdos regiono pozicijos ir konkrečių temų pristatymas bei atstovavimas 

įvairiuose nacionaliniuose, regioniniuose renginiuose. Taip pat įskaitant 

bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis rengiant bendrus renginius.

1.3.2

Suorganizuoti renginį / diskusija, skirtą regioninio bendradarbiavimo stiprinimui ir 

regiono ateities perspektyvoms nustatyti 

suformuotas 

potencialus AKR 

partnerių  sąrašas 

II-IV ketv.
AKR Vykdantysis 

direktorius 

Bendrarbiaujant su LR Vidaus reikalų ministerija kitomis institucijomis, ypatingą 

dėmesį fokusuojant į naująjį ES finansavimo periodą, bei taip pat stiprinant AKR 

partnerių tinklą regiono inociatyvoms ir specializacijai įgyvendinit.  Taip pat 

įvertinti Europos regionų socialinio verslo 2019 iniciatyvą, taip sustiprinant AKR 

/Klaipėdos regiono iniciatyvą ir žinomumą tarptautiniu lygiu. Priemonė taip pat 

susijusi su 1.1.1 1. veikla (AKR vizitas ERB regionuose - gerųjų patirčių mainai)

2

2.1

2.1.1

 Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijos parengimas 

(įskaitant užsienio ekspertų vertinimus) 

Parengta studija, 

parengti 2 užsienio 

ekspertų vertinimai 

I ketv. 

AKR Vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas, 

komunikacijos 

specialistas 

Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijos rengimo 

proceso koordinavimas ir  baigiamojo etapo priėmimas.Užsienio ekspertų 

rezultatų įvertinimas, vertimas ir pristatymas. Studijos rezultatų paviešinimas. 

2.1.2

Klaipėdos regiono specializacijos krypčių išgryninimas ir veiksmų plano parengimas 

Išgrynintos regiono 

specializacijos 

kryptys, parengtas 

veiksmų planas

I-IV ketv. 2020 m. pr. 

AKR valdyba, AKR 

vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas, 

Apibendrinamojo dokumento, išgryninančio patvirtintas 6 regiono specializacijos 

kryptis, parengimas. Identifikuotų krypčių įgyvendinimo veiksmų plano 

parengimas. Finansavimo šaltinių ir galimybių numatytoms veikloms įgyvendinti 

paieška ir esamų finansinių resursu isisavinimas. 

2.1.3

Klaipėdos regiono sumaniosios specializacijos krypčių ir projektų  identifikavimas

Identifikuotos 

regiono sumanios 

specializacijos 

kryptys

I-IV ketv. 

AKR valdyba, AKR 

vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas

Bendradarbiaujant su Klaipėdos mokslo ir technologijų parko administracija 

vykdoma veikla, kurios pagrindinis tikslas - išgryninti Klaipėdos regiono 

sumaniosios specializacijos (inovacijų ir pažangių technologijų) kryptis bei teikti 

jas dėl įtraukimo į Lietuvos sumonios specializacijos strategiją, kuri šiuo metu yra 

atnaujinama. Bendradarbiavimas su LR Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos 

regiono departamentu dėl RPP atnaujinimo,  4-5 stambūs projektų išskyrimas 

rengiant specializacijas - peržiūra parengto dokumento. 

2.2

2.2.1

Turizmo e-rinkodaros projekto „Pažink Vakarų Krantą“ tęstinis įgyvendinimas

Projekto 

komunikacijos kanalų 

administravimas 

Nuolat 
komunikacijos 

specialistas 

Nuo 2018 m. AKR perėmė iš regiono savivaldybių projekto "Pažink Vakarų 

Krantą“ projektas įgyvendinimą: t.y. Facebook, Instagram socialinių tinklų 

administravimas, turinio formavimas,  projekto tinklapio atnaujinimas ir 

pritaikymas vartotojų poreikiams, projekto komunikacijos kanalų populiarinimas. 

 Regiono ekonominės specializacijos strategijos parengimas

REZULTATAI - užtikrintas rinkodaros turinys pasiekiamumo ir žinomumo programai ir užtikrintas jos vykdymas;  suorganizuoti 2 renginiai ir išgryninti pasiekiamumo prioritetai; suformuotas partnerių tinklas specializicijos dokumento 

parengimui;  atliktas Vakarų krantas galimybių studijos monitoringas ir išgrynintas realus jos įgyvendimo poreikis bei parengtos AKR rekomendacijos 

 Klaipėdos regiono turizmo politikos stiprinimas

II KRYPTIS.  SUBALANSUOTA REGIONO SOCIALINĖ - EKONOMINĖ PLĖTRA KLAIPĖDOS REGIONO – MĖLYNOSIOS EKONOMIKOS REGIONO - VIZIJOS ĮGYVENDINIMAS



2.2.2

Regioninio turizmo forumo - renginio organizavimas Neplanuojama 2019 m. 

2.2.3

AKR bendradarbiavimo stiprinimas su Klaipėdos regiono turizmo verslu ir jų 

asocijuotomis struktūromis įgyvendinant turizmo projektus, kitas regiono su turizmo 

susijusias iniciatyvas 

suformuotas 

potencialus AKR 

partnerių  sąrašas 

pagal poreikį AKR direktorius

Periodinių susitikimų iniciavimas informacijos dalinimuisi ir pan., ypatingą 

dėmesį skiriant pasiekiamumo didinimo (skrydžiai) problemoms spręsti, 

bendradarbiavimo tinklo kūrimui ir pasitikėjimo stiprinimui tarp vietos valdžios ir 

verslo, pasiūlymų iniciavimas

2.2.4

AKR dalyvavimas Klaipėdos regiono turizmo tarybos veikloje 
Dalyvavimas pagal 

poreikį

Dalyvavimas pagal 

poreikį
AKR direktorius AKR dalyvavimas Klaipėdos regiono turizmo tarybos veikloje pagal poreikį 

2.2.5

Klaipėdos regione tarptautiniu turizmo projektų sinergizavimas: bendradarbiavimo 

ir žinomumo tarp jų didinimas  

suorganizuota 

susitikimų ne mažiau 

2., aptarta realios 

viešos  plartformos 

kūrimo modelis II-IV ketv. projektų vadovas 

2018 m. AKR iniciavo Klaipėdos regiono įgyvendinamų tarptautinių turizmo 

projektų susitikikimus su tikslu dalintis informacija ir nedubliuoti turizmo srities 

iniciatyvų įtraukiant tuos pačius dalyvius. Ši iniciatyva pasiteisino, todėl šiuo 

tikslu bus siekiama inicijuoti kartinius susitikimus siekiant apsikeisti informacija 

bei aptarti realias galimybes aktyviau viešinti galimybes ir vykdomas iniciatyvas 

formuojant tam tikrą platformą. 

2.3.

2.3.1 Renginys Klaipėdos regiono pasiekiamumo gerinimo klausimais (KEPS 2.3 priemonė) 
Suorganizuotas 

renginys
II-III ketv.

AKR Prezidentas, AKR 

vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas 

Susitikimas / diskusija  Klaipėdos regiono pasiekiamumo klausimams analizuoti. 

Šia veikla siekiama išsigryninti Klaipėdos regiono pasiekiamumo problemas, 

ieškoti galimų jų sprendimo variantų, kartu su ministerijų atstovais, verslo 

bendruomene (galbūt gerosios praktikos pavyzdžiais iš užsienio valstybių) ieškoti 

galimybių ir formų didinti regiono pasiekiamumą.

2.3.2.  Klaipėdos regiono pasiekiamumo oro tranportu didinimas (KEPS 2.3 priemonė) 

suorganizuota 

susitikimų ne mažiau 

2., aptarta naujų 

bendradarbiavimo 

galimybių 1

II-III ketv.

AKR Prezidentas, AKR 

vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas 

Derybų su potencialių avialinijoms vykdymas ir koordinavimas kartu Lietuvos oro 

uostai ir Klaipėda ID , papildomų finansavimo galimybių paieška, būtinos 

informacijos teikimas Lietuvos oro uostams, bendradarbiavimas su Palangos oro 

uosto filialu, regiono turizmo verslu.

2.3.3  Klaipėdos regiono pasiekiamumo vandeniu didinimas (KEPS 2.3 priemonė) 

Suorganizuota 

diskusija, naujų 

vidaus vandens kelių 

regione skaičius

II-III ketv.

 AKR vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadovas Kartu su Klaipėdos rajono savivaldybe suorganizuota diskusija dėl vandens kelių 

panaudojimo ir tinklo plėtros Klaipėdos regione

2.3.4 2.3.4 Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo programos įgyvendinimas 

Vykdoma programa; 

Parengta 6 

rinkodaros 

priemonės sklaidai

I-IV ketv.

AKR Vykdantysis 

direktorius, 

komunikacijos 

specialistas 

Užbaigta sutarties pasirašymo procedūra, užtikrintas sutarties vykdymas tarp 

laimėtojo, savivaldybių  ir programos rezultatų stebėsena,  parengtas turinys 

turizmo rinkodaros priemonėms per aviakompanijos kanalus, sukurta speciali 

skliltis apie regioną AKR svetainėje (baneriams ir t.t.) 

2.3.5. 

 Klaipėdos regiono galimybių studijos „Vakarų krantas” įgyvendinimas

Pasirinktos tikslinės 

priemonės 

įgyvendinimui

II-III ketv.

AKR Prezidentas, AKR 

vykdantysis 

direktorius, projektų 

vadove

Galimybių studijos „Vakarų krantas” priemonių peržiūra ir įgyvendintų ar 

įgyvendintų veiklų identifikavimas, savivaldybių diskusija dėl tikslinių priemonių 

įgyvendinimo ir galimybių studijai realizuotis. 

3.1

REZULTATAS - bendradarbiavimo sutarčių skaičius 5, naujienlaiškių prenumeratorių sk. -  1000, susitikimų su savivaldybių atstovais sk. -  4

III KRYPTIS. KOMUNIKACIJOS APIE KLAIPĖDOS REGIONĄ STIPRINIMAS 

Klaipėdos regiono pasiekiamumo gerinimas

3.1. Informacijos apie Asociaciją ir Klaipėdos regioną sklaida



3.1.1

Informacinio paketo apie Klaipėdos regioną ir asociaciją sukūrimas
Parengtas 

informacinis paketas
I-III ketv.

 AKR vykdantysis 

direktorius, 

komunikacijos 

specialistas, projektų 

vadovas 

Klaipėdos regiono vizijos, plėtros krypčių ir pagrindinių faktų apipavidalinimas 

infografike, Klaipėdos regioną pristatančių prezentacijų ir pagrindinių bukletų 

parengimas

3.1.2. 

 Asociacijos tinklapio administravimas

Administruojama ir 

nuolat atnaujinama 

internetinė svetainė

Nuolat 

 AKR vykdantysis 

direktorius, 

komunikacijos 

specialistas, projektų 

vadovas 

Administruojamas AKR tinklapis, nuolat pagal poreikį atnaujinimas turinys bei 

funkcijos, kuriamas reikalingas papildomas turinys, publikuojamos asociacijos, 

savivaldybių bei kitos regionui svarbios naujienos.

3.2. 

3.2.1

Naujienlaiškių Klaipėdos regiono savivaldybėms rengimas

Rengiami ir platinami 

naujienlaiškiai, kartą į 

mėn. viso 12 

naujienlaiškių  

I-IV ketv.

 AKR vykdantysis 

direktorius, 

komunikacijos 

specialistas 

Siekiant stiprinti asociacijos komunikaciją su regiono savivaldybėmis bei kuo 

išsamiau informuoti savivaldybių specialistus apie asociacijos veiklą, AKR 

internetinėje svetainėje buvo įdiegta naujienlaiškių prenumeratos funkcija. Bus 

viešinama ir populiarinama naujienlaiškių prenumeratos galimybė savivaldybių 

specialistams bei visiems besidomintiems AKR veikla. Kartą per mėnesį bus 

rengiamas asociacijos veiklos naujienlaiškis apie asociacijos veiklas bei vism 

regionui aktualias savivaldybių naujienas.

3.2.2.

 Reguliarių susitikimų su savivaldybėmis planavimas

Suorganizuoti 

susitikimai, ne 

mažiau kartą per 

pusmetį 

I-IV ketv.

 AKR vykdantysis 

direktorius, 

komunikacijos 

specialistas 

Ketvirčio susitikimai su savivaldybių reigoninių klausimų koordinatoriais ir 

savivaldybių komunikacijos koordinatoriais, siekiant stiprinti bendradarbiavimą, 

vieningą regiono viziją, regioninių veiklų planavimą ir įgyvendinimą, dalijimąsi 

informacija, patirtimis ir praktikomis.

3.2.3

Bendradarbiavimo pasiūlymo parengimas ir platinimas

Parengtas 

bendradarbiavimo 

pasiūlymas

I-IV ketv.

 AKR vykdantysis 

direktorius, 

komunikacijos 

specialistas, projektų 

vadovas 

Siekiant skleisti informaciją regiono visuomenei apie Klaipėdos regiono 

savivaldybių bendradarbiavimą ir asociaciją, kaip regiono interesus ir regionines 

pozicijas atstovaujačią organizaciją, kviesime regiono suinteresuotas grupes (jų 

atstovus) bendradarbiauti regionui svarbiais klausimais, teikti siūlymus dėl 

galimų veiklų, palaikyti nuolatinį dialogą tarp svarbių regiono veikėjų, skatinti 

bendradarbiavimą stirpinant regioną.

3.2.4 

Klaipėdos regiono suinteresuotų grupių ir partnerių tinklo duomenų bazės 

sukūrimas

Pradėta kurti 

duomenų bazė 

IV ketv.                  

2019 m.

 AKR vykdantysis 

direktorius, 

komunikacijos 

specialistas 

Duomenų bazė su svarbiausia regiono informacija ir suinteresuotų grupių ir 

partnerių kontaktais leistų užtikrinti efektyvesnį ir operatyvesnį procesų 

koordinavimą, galimybę visiems naudotis turima (vieša) regiono informacija.

Parengė: Klaudija Kionies, AKR vykdančioji direktorė

Vidinės komunikacijos apie ARK veiklą gerinimas


