
KLAIPĖDOS REGIONO SPECIALIZACIJOS 
PROCESO APŽVALGA

Diskutuoti apie specializacijos svarbą ir poreikį Klaipėdos regiono savivaldybės pradėjo dar 
2017 m. pradžioje, kai visų septynių regiono savivaldybių atstovai susitarė vienyti jėgas ir finan-
sinius išteklius regiono ekonominės plėtros krypčių identifikavimui. 2017 m. pabaigoje Klaipė-
dos regiono plėtros taryboje buvo patvirtina Klaipėdos regiono – mėlynojo augimo regiono – 
vizija: „Integralus ir išmanus pajūrio regionas, tvaraus ekonominio augimo, inovacijų, 
kultūros ir turizmo centras, kuriame kokybiška aplinka kūrybiškam ir bendruomeniškam 
žmogui gyventi“.

Šiai vizijai įgyvendinti buvo išskirtos 6 potencialios specializacijos kryptys:Šiai vizijai įgyvendinti buvo išskirtos 6 potencialios specializacijos kryptys:
1) Jūros ekonomika
2) Bioekonomika
3) Pažangi pramonė
4) Kūrybinė ir paslaugų ekonomika
5) Darnus pakrančių ir jūros turizmas
6 ) Inovatyvus ekologinis žemės ūkis

Išskirtos 6 potencialios regiono specializacijos kryptys buvo gautos prie tuo metu rengiamos Išskirtos 6 potencialios regiono specializacijos kryptys buvo gautos prie tuo metu rengiamos 
Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos krypčių prijungus regiono savivaldybėms svar-
bias turizmo ir žemės ūkio kryptis. Siekiant išanalizuoti prie miesto strategijos prijungtas re-
gionines krytis, buvo parengta Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio plėtros studija, apimanti 
sektorių prioritetinių krypčių identifikavimą, jų konkurencingumo ir plėtros, koreliacijos su kitais 
regione esančiais ekonomikos sektoriais, proveržio galimybių analizę. 
Studijos rengimo proceso metu tiek proceso dalyviai, tiek ir studijos rengėjai pastebėjo, kad 
siekiant sėkmingos ir tvarios regiono plėtros ir augimo, apie regiono specializaciją ir plėtrą 
neišvengiamai reikia kalbėti platesniame kontekste ir jį planuoti kaip visapusišką ir integralų re-
giono ekonominės plėtros ir socialinės gerovės augimo modelį.
2019 m. pabaigoje pradėto antrojo regioninės specializacijos rengimo etapo metu, rengiamas 
jau atliktus darbus sinergizuojantis dokumentas, galutinai išgryninsiantis prioritetines regiono 
ekonominės plėtros kryptis ir jų įgyvendinimo veiksmų planą. Kartu proceso metu identifikuotos 
ir regiono augimo horizontaliosios kryptys bei prioritetai, įvardinti struktūriniai pokyčiai, reikalin-
gi planuojamų veiksmų įgyvendinimui. 

Visas Klaipėdos regiono specializacijos proceso II etapo įgyvendinimas bus skaidomas į tris 
dalis:
1) Įvadinė (analitinė) dalis: a) Klaipėdos regiono identiteto ir vertybinio pagrindo analizė, b) 
svarbiausių regiono partnerių (ekosistemos dalyvių) identifikavimas, c) Regiono plėtrai svarbių 
horizontaliųjų krypčių identifikavimas ir jų sąsajų su Darnaus vystymosi tikslais analizė; d) identi-
fikuotų potencialių Klaipėdos regiono plėtros krypčių sąsajų su strateginiais šalies dokumentais 
palyginimas ir analizė.
2) Regiono specializacijos krypčių išgryninimo procesas: regiono plėtros vizijos ir ekonominės 
plėtros (specializacijos) krypčių išgryninimas (apjungimas / stambinimas).
3) Pasirinktų Klaipėdos regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų plano iki 2030 m. 3) Pasirinktų Klaipėdos regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų plano iki 2030 m. 
parengimas.

Planuojama, kad parengta Klaipėdos regiono specializacijos strategija iki 2030 m. bus pareng-
ta iki 2020 m. lapkričio mėn. bei taps integralia Klaipėdos regiono plėtros plano 2021-2027 m. 
dalimi.


