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Klaipėdos regiono
identiteto analizė
ir vertybinis
pagrindas
Regiono vystymas prasideda nuo vietos tapatybės su savo unikalia istorija
suvokimo. Taip sudaromos sąlygos efektyvesniam ir į poveikį orientuotam
regiono vystymo veiksmų planui. Darnus vystymasis ir tvarus augimas yra
visuotinis prioritetas tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu, tiek organizaciniu
lygmeniu. Tačiau tam, kad darnaus vystymosi integravimas netaptų vien
deklaratyviu veiksmu, būtina įvertinti regionui aktualiausius siekius, kurie
labiausiai siejasi su jo tapatybe.
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Svarbiausi Klaipėdos regiono
identiteto formavimo elementai
Svarbiausias Klaipėdos regiono identifikavimo elementas yra istorinis, tačiau nemaža dalimi prisideda
ir etniniai, kultūriniai bei socialiniai ir kiti elementai.
Šiandieninis administracinis Klaipėdos regionas
apjungia du istorinius/kultūrinius regionus su prasilenkiančiomis geografinėmis ir vertybinėmis ribomis:
Žemaitiją ir Mažąją Lietuvą.
Regiono centru yra Klaipėda, jungianti lietuviškąjį ir vokiškąjį identitetus, tačiau pokariu į regioną buvo atkelta
daug žmonių ne tik iš kitų Lietuvos, bet ir Tarybų Sąjungos vietų, o vokiškoji regiono tapatybės dalis buvo trinama. Tai suardė ne tik regiono tapatumą, bet ir atmintį
apie jį, paliekant pasakojimą apie tapatybę kažkur tarp
atminties ir užmaršties, naujo ir seno.
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Regiono savivaldybių
išskirtinumas

Savivaldybė

Pagrindinės
žinutės

Komunikuojamas
išskirtinumas
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KL AIPĖDA

KL AIPĖDOS
R A JONA S

#laisvė #gerovė
#atvirumas
#jūra #draugiški
#draugiški aplinkai
aplinkai #naujovės #gerovė #verslumas
#konkurencingumas #kūryba #tvarumas
#ateitis
#gamta

mėlynoji
ekonomika

tarp pramonės
ir gamtos

KRETINGOS
R A JONA S

NERINGA

PAL ANGA

SKUODO
R A JONA S

ŠILUTĖS
R A JONA S

#gerovė #tvarumas
#gamta #žmogus
#kultūra #istorija

#draugiški aplinkai
#savitumas
#legenda #pamarys
ir #jūra #paveldas

#atvirumas
#sveikatingumas
#tarptautiškumas
#saugumas
#draugiški aplinkai

#žemaičiai #gerovė
#verslumas

#veržlumas
#žmogus #tvarumas
#draugiški aplinkai
#globalumas

rekreacija,
turizmas,
kurortas

žemės ūkis,
verslas,
turizmas

turizmas,
ekologiškas
žemės ūkis ir
žuvininkystė

rajono
ekologija,
patrauklumo
turizmas,
didinimas ir sveikatingumas,
tvaraus rajono
kurortas
vystymas
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Galimybės
regiono vystymui
• Pajūrio zonos išskirtinumas
• Įvairių kultūrų suformuotas
savitas charakteris
•  Įvairovė tarp sausumos ir
vandens, kurorto ir miesto,
ramybės ir šurmulio,
gamtos ir infrastruktūros
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Dėl itin skirtingų regiono savivaldybių, bandymas kurti vieną
tapatybę neatsižvelgiant į skirtumus, būtų supriešinantis, o
ne vienijantis veiksmas. Svarbu pasitelkti skirtingas regiono
stiprybes, kiekvienai savivaldybei prisidedant tuo, ką turi
geriausio.
Klaipėdos regionas turi aukštą potencialą išnaudoti skirtingas
vietines kultūras, kurti vietinius „ženklus” (identitetą). Nauji
naratyvai, grįsti regioniniu išskirtinumu, prisideda prie šalies
gerovės, siūlo vietos žmonėms ir atvykstantiems autentišką
kultūrinę patirtį ir stiprina identitetą bei tapatumo jausmą.
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Kūrybinės dirbtuvės:
Regiono vertybių atskleidimas
Klaipėdos regiono identitetas yra neatskiriamas nuo regiono
dalyvių vertybių, tad šie reiškiniai privalo būti analizuojami
kartu. Negalima kalbėti apie identitetą, nekalbant apie
vertybes, ir atvirkščiai.
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Siekiant aktyviai kurti Klaipėdos regiono tapatybę, surengtos
regiono politikos formuotojų ir sektorių kūrybinės dirbtuvės.
Dirbtuvių dalyviai, remdamiesi Darnaus vystymosi tikslų (DVT)
vertybiniu modeliu, siekė susitarti dėl pamatinių vertybių,
lemiančių regiono identiteto vystymo kryptis.
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Dirbtuvių metu, aktyviai įtraukiant suinteresuotąsias šalis,
buvo suformuotas vertybinis pagrindas, atliepiantis išorinius
veiksnius, nacionalinius prioritetus ir vietos situaciją. Šis
vertybinis pagrindas naudojamas rengiant tolimesnį regiono
vystymo veiksmų planą.

Verslas

Švietimas

Savivalda

Pilietinė
visuomenė

Pagrindinės regiono sektorių atstovų išskirtos vertybės regiono vizijoms įgyvendinti.
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Klaipėdos regiono
identiteto struktūra
Dirbtuvių rezultatų ir vietos konteksto analizė leido sukurti
vientisą pasakojimą, sujungiantį socialinį ir ekonominį naratyvus.
Kokybiškas išsilavinimas kuria kompetencijas, leidžiančias inovatyviai vystyti regiono pramonę ir viešąją infrastruktūrą. Kartu tai
leidžia regioną vystyti atsakingai ir subalansuotai, pasitelkiant
mėlynosios ekonomikos principus, kuriant pridėtinę vertę ne
tik ekonomikai, atvykstantiems turistams, bet ir pačiai vietai ir
kitoms sritims, prisidedant prie visapusiškos visuomenės gerovės.
Tai leidžia sukurti kokybišką gyvenamąją aplinką, kuri pritraukia
ir išlaiko ateities specialistus, siekiančius kokybiško išsilavinimo.
Visa tai įmanoma tik kokybiškai bendradarbiaujant tarp skirtingų
regiono sektorių ir suinteresuotųjų šalių.
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Regiono identiteto
vystymo kryptys

Ugdantis
regionas -

Gerovės
regionas -

paversti Klaipėdos
regiono švietimo
sistemą tvariu pagrindu,
suteikiančiu sąlygas
konkurencingai aplinkai,
bei ugdančiu sąmoningą,
atvirą ir kuriantį žmogų.
Užtikrinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimą,
darbo jėgos mobilumą,
pritraukimą ir išlaikymą.

generuoti visokeriopą
naudą visuomenės
gerovei, didinti gyvenimo
kokybę regione,
naudoti ją kaip stiprybę
pritraukiant investicijas,
vietos ir užsienio
turistus, žmogiškuosius
išteklius, pozicionuojantis
nacionaliniame ir
tarptautiniame kontekste.
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Aukštos
pridėtinės vertės
regionas -

Mėlynosios
ekonomikos
regionas -

tapti tarptautinio
masto konkurencinga
ekonomika, skatinant
nišines, aukštesnių ir
aukščiausių technologijų
pramonės šakas ir daug
žinių reikalaujančias
paslaugas teikiančias
inovatyvias veiklas.

transformuoti tradicinę
jūrinę ekonomiką į inovacijomis, moksliniais tyrimais ir žiniomis pagrįstą
mėlynąją ekonomiką,
racionaliai ir subalansuotai naudojant esamus
išteklius, kuriant pridėtines vertes visuomenei
ir aplinkai.

Atviras
regionas skatinti bendradarbiavimą didinant ekonominės,
socialinės, kultūrinės ir
kitų sričių integracijos
laipsnį nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmeniu.
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Veiksmai regiono identitetui vystyti
BENDRŲ REGIONO ŽENKLŲ (SIMBOLIŲ) VYSTYMAS IR NAUDOJIMAS
Rizikų valdymas

Atsparumas

Darnus vystymasis

Rengti ir tinkamais kanalais platinti su regiono
identiteto vystymo kryptimis susijusią informaciją

Inicijuoti narių bendradarbiavimą sprendžiant viso
regiono tapatybės klausimus

Sukurti bendrą regiono vizualinį identitetą

Regioninio turizmo forumo organizavimas

Permąstyti regionui svarbius pavadinimus, komunikuojant regiono integralumą ir bendrumą vietos,
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu
Įtraukti lokalius turistinius objektus į regioninius
turizmo maršrutus ir pozicionuoti juos tarptautiniame kontekste

RIZIKŲ
VALDYMAS
TRUMPALAIKIS/LOKALUS/PASYVUS
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ATSPARUMAS
POVEIKIS

Sudaryti sąlygas regiono prekės ženklo vystymui.
Vystyti regiono vertės pasiūlymą
Inventorizuoti ir analizuoti regioną žyminčius
ženklus (infrastruktūra, simboliai, kultūriniai
objektai)

DARNUS VYSTYMASIS
ILGALAIKIS/TARPTAUTINIS/AKTYVUS
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Veiksmai regiono identitetui vystyti
REGIONINĖS PLATFORMOS KŪRIMAS
Rizikų valdymas

Atsparumas

Darnus vystymasis

Pristatyti regiono vystymo kryptis ir veiklas nacionalinėse institucijose

Inicijuoti savivaldybių įsitraukimą pagal išskirtas
regiono vystymosi kryptis: ugdantis, gerovės,
aukštos pridėtinės vertės, mėlynosios ekonomikos, atviras regionas

Inicijuoti ir vystyti regiono bendradarbiavimo platformą, skiriant tam išteklius ir priskiriant atsakingą
organizaciją

Aktyviai informuoti suinteresuotąsias šalis apie
identiteto vystymo kryptis, organizuoti darbines
diskusijas, dirbtuves

Įsitraukti į tikslinius tarptautinius tinklus, vienijančius Baltijos ir platesnio regiono atstovus,
ir dalyvauti darbo grupėse ir jungtiniuose
projektuose

Kelti narių kompetencijas regioniškumo klausimais

RIZIKŲ
VALDYMAS
TRUMPALAIKIS/LOKALUS/PASYVUS
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ATSPARUMAS
POVEIKIS

DARNUS VYSTYMASIS
ILGALAIKIS/TARPTAUTINIS/AKTYVUS
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Veiksmai regiono identitetui vystyti
REGIONO SPECIALIZACIJA IR DVT LOKALIZAVIMAS
Rizikų valdymas

Atsparumas

Darnus vystymasis

Nišinių tarptautinių renginių, susijusių su prioritetinių sričių vystymu organizavimas

Regiono vystymo kryptis įgyvendinančių (tarptautinių) projektų inicijavimas ir įgyvendinimas

Aktualių Darnaus vystymosi tikslų lokalizavimas
įgyvendinant regiono specializaciją

Regiono specializacijos įgyvendinimo veiksmų
plano parengimas, remiantis išskirtomis regiono
vystymo kryptimis
Įsitraukimas į tikslines nacionalines darbo grupes,
sprendžiančias regiono specializacijos klausimus

RIZIKŲ
VALDYMAS
TRUMPALAIKIS/LOKALUS/PASYVUS
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ATSPARUMAS
POVEIKIS

DARNUS VYSTYMASIS
ILGALAIKIS/TARPTAUTINIS/AKTYVUS

1

KL AIPĖDOS REGIONO
IDENTITETO ANALIZĖ IR
V E R T Y B I N I S PA G R I N D A S

Sektorių vaidmenys
PAGRINDINIAI
EKOSISTEMOS
VEIKĖJAI

VAIDMUO IDENTITETO VYSTYME

SAVIVALDA

•
•
•
•
•
•

Turėti bendrą viziją ir imtis lyderystės ją įgyvendinant.
Atsižvelgti į regiono identiteto vystymo kryptis planuojant vietos ir regionines politines iniciatyvas ir programas.
Skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su kitų Baltijos jūros regiono valstybių savivaldomis ir vietos lygmens institucijomis.
Skatinti iniciatyvas, prisidedančias prie regioninio identiteto vystymo vietos lygmeniu.
Komunikuoti regiono identitetą ir jo svarbą kitoms savivaldybėms nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
Priskirti atsakingus žmones, kurie koordinuotų regiono identiteto vystymą tarp savivaldybių.

VERSLAS

•
•
•

Kurti regiono identitetą atliepiančias paslaugas ir produktus.
Prisidėti prie identitetą vystančių veiklų įgyvendinimo.
Plėtoti dialogą tarp skirtingų sektorių ir ieškoti sinergijos.

ŠVIETIMAS

•

Inicijuoti tyrimus, nagrinėjančius regiono identiteto problematiką, ir jų sklaidą.

PILIETINĖ
VISUOMENĖ

•

Kelti visuomenės sąmoningumą apie regiono identitetą ir jo iššūkius, aktyviai inicijuoti pokyčius.

ASOCIACIJA
KLAIPĖDOS
REGIONAS

•
•

Veikti kaip pagrindinis informacijos centras regiono tapatybės klausimais.
Sudaryti sąlygas regioninės platformos sukūrimui, skatinti regiono suinteresuotųjų šalių įsitraukimą
ir konsultuoti regioninių veiklų įgyvendinime.

Siekiant vystyti regiono identitetą būtinas visų įsitraukimas.
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Regiono plėtros
horizontaliosios kryptys
ir jų sąsajos su Darnaus
vystymosi tikslais
Darni ir tvari regionų plėtra turi būti vykdoma remiantis objektyviais
regionų socialinės ir ekonominės analizės duomenimis, garantuojant
ilgalaikius ir efektyvius rezultatus.
Formuojant visapusišką regiono specializacijos strategiją, darnaus
vystymosi tikslai (DVT) suteikia pagrindines gaires, apimančias ne tik
ekonominį, bet ir socialinį bei aplinkosauginį regiono vystymąsi.
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R E G I O N O P L Ė T R O S H O R I Z O N TA L I O S I O S
K RY P T YS IR J Ų SĄ SA JOS SU DA RN AUS
V YST YMOSI TIKSL AIS

Klaipėdos regiono DVT

NACIONALINIAI
DVT

KLAIPĖDOS
REGIONO DVT

Nacionalinių ir regiono DVT santykis.
Darnus bendradarbiavimas, kokybiškas išsilavinimas, inovatyvi
ekonomika, sveikata ir gerovė - yra bendri sąlyčio taškai tarp
regiono ir nacionalinio požiūrių į vystymąsi. Klaipėdos regiono
unikalus tikslas - išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir
15

jūrų išteklius darniam vystymuisi - nurodo kryptį ir specializaciją.
Taikant mėlynosios ekonomikos principus, galima siekti kitų nacionaliniu lygmeniu svarbių tikslų.
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Klaipėdos regiono darnaus vystymosi modelis
Regiono vystymo kryptys ir jas įgyvendinantys DVT nurodo į
konkrečius uždavinius, kurie leidžia kurti partnerystes, planuoti
veiksmus ir matuoti jų poveikį. Tai leidžia rengti ilgalaikį veiksmų

HORIZONTALIEJI
PRIORITETAI
ŠVIETIMAS

DARNUS
V YSTYMASIS

ĮTRAUKTIS
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REGIONO
V YSTYMO KRYPTYS

ĮGY VENDINANTYS
DVT

planą, užtikrinti tvarumą strateginiu lygiu ir kurti partnerystes.
Taip regiono plėtra įgyja ašį, kuri jungia krašto istoriją su žmonių
vizija, ir motyvuoja veiksmui.

ĮGY VENDINANČIOS EKONOMINĖS
SPECIALIZACIJOS KRYPTYS

LYDERYSTĖ
ĮGY VENDINIME
Regiono švietimo
sektorius

Ugdantis
regionas

• Kūrybinė ir paslaugų ekonomika

Aukštos
pridėtinės
vertės regionas

• Jūrinė ekonomika • Kūrybinė ir paslaugų
ekonomika • Bioekonomika • Pažangi
pramonės ekonomika • Inovatyvus žemės
ūkis • Darnus pakrančių ir jūros turizmas

Gerovės
regionas

• Kūrybinė ir paslaugų ekonomika
• Darnus pakrančių ir jūros turizmas

Regiono pilietinė
visuomenė

Mėlynosios
ekonomikos
regionas

• Jūrinė ekonomika • Bioekonomika
• Darnus pakrančių ir jūros turizmas

Regiono
savivalda

Atviras
regionas

• Jūrinė ekonomika • Kūrybinė ir paslaugų
ekonomika • Bioekonomika • Pažangi
pramonės ekonomika • Inovatyvus žemės
ūkis • Darnus pakrančių ir jūros turizmas

Regiono
verslai

Asociacija Klaipėdos
regionas
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R E G I O N O P L Ė T R O S H O R I Z O N TA L I O S I O S
K RY P T YS IR J Ų SĄ SA JOS SU DA RN AUS
V YST YMOSI TIKSL AIS

Rekomendacijos darniam Klaipėdos regiono vystymui
PAGRINDINIAI
EKOSISTEMOS
VEIKĖJAI
ASOCIACIJA
KLAIPĖDOS
REGIONAS

VAIDMUO REGIONO V YSTYMO
KRYPČIŲ ĮGY VENDINIME

•
•
•
•

REGIONO
SAVIVALDA

•

•

•
•
•
•

•
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LYDERYSTĖ

Atlikti pagrindinį telkiantį vaidmenį regiono vystymo krypčių
įgyvendinimo koordinavime.
Vertinti pažangą, pasiektus rezultatus ir juos komunikuoti.
Užtikrinti informacijos apie regiono vystymo kryptis prieinamumą,
konsultuotis su nacionalinėmis institucijomis ir siekti jų įsitraukimo.
Matuoti vystymo krypčių įgyvendinimo poveikį, sukuriant rodiklių
sistemą ir stebėsenos modelį.

Atviras regionas

Įtraukti regiono vystymo krypčių klausimus į savivaldybių Tarybų
darbotvarkes, siekiant skatinti politikų dalyvavimą ir glaudesnius
ryšius su įgyvendinamomis kryptis.
Užtikrinti, kad į regionines vystymo kryptis būtų atsižvelgiama
rengiant savivaldybių strateginį planavimą, įgyvendinant esamą
politiką, programas ir finansines priemones.
Skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis
iš kitų suinteresuotų Baltijos jūros regiono valstybių.
Priskirti prioritetinių sričių koordinatorius, kurie būtų atsakingi už
regiono vystymo krypčių įgyvendinimą tarp savivaldybių.
Politiškai įsipareigoti teikti politinę paramą regiono vystymo krypčių
įgyvendinimui vietos ir regioniniu lygiais.
Kreiptis į susijusias valdžios institucijas siekiant sutelkti
programas / finansines priemones, kad būtų remiamas regiono
vystymo krypčių įgyvendinimas.
Sekti ir teikti vystymo krypčių įgyvendinimo poveikį
identifikuojančius rodiklius.

Mėlynosios ekonomikos regionas

AKR turi pasitikėjimą ir reikalingą įdirbį jungiant
skirtingus sektorius (visuomenė, mokslas,
verslai, NVO, viešojo sektoriaus institucijos ir kt.)
į regioninę ekosistemą, kaip esminį tolimesnės
veiklos pagrindą.

Nors mėlynoji ekonomika nėra vienodai aktuali
visoms regiono savivaldybėms, darnus pakrančių
vystymasis ir tvarus išteklių naudojimas yra
bendras regiono prioritetas. Perėjimas prie
šio veikimo modelio yra naujas žingsnis ir turi
prasidėti nuo regiono politikos formuotojų.
Turi būti prisiimta politinė lyderystė, veikiant
tokiu žinojimu grįstais sprendimais.
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PAGRINDINIAI
EKOSISTEMOS
VEIKĖJAI
REGIONO
VERSLAI

VAIDMUO REGIONO V YSTYMO
KRYPČIŲ ĮGY VENDINIME

•
•
•

•

REGIONO
PILIETINĖ
VISUOMENĖ

•
•
•
•
•
•

REGIONO
ŠVIETIMO
SEKTORIUS

•

•
•
•
•
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LYDERYSTĖ

Labiau įsitraukti į regioninį planavimą, vystyti dialogą su savivalda.
Integruoti regiono poreikius į verslo plėtros planus.
Įtraukti vietos bendruomenes, skirtingus sektorius į verslo plėtrą
ir siekti, kad verslo tikslai darniai derėtų su visuomenei kuriama
pridėtine verte.
Bendradarbiauti su švietimo sektoriumi inicijuojant aukštos
pridėtinės vertės kūrimą.

Aukštos pridėtinės vertės regionas

Skatinti ekosistemos dalyvių skaidrumą ir atskaitomybę
įgyvendinant regiono vystymo kryptis.
Didinti informuotumą apie visuomenės problemas ir iššūkius
bei siūlyti pokyčius.
Suteikti specifinių žinių formuojant politiką ir strategiją bei
nustatant ir kuriant sprendimus.
Suteikti galią ir balsą nepakankamai atstovaujamoms
visuomenės grupėms.
Skatinti gyventojų įsitraukimą ir ginti jų teises.
Savo veiklomis propaguoti regiono vertybes.

Gerovės regionas

Inicijuoti ir vykdyti tyrimus, bendradarbiaujant su privačiu sektoriumi,
teikiant pramonei ir investuotojų bendruomenei informaciją apie
rinkas, siekiant pagerinti rinkos pokyčių suvokimą ir supratimą.
Ugdyti visuomenės įgūdžius ir norą panaudoti kompetencijas, plėtoti
galimybes gauti finansavimą regioninių paslaugų plėtrai ir veikloms.
Suteikti gyventojams mokymosi visą gyvenimą įgūdžių, padėsiančių
prisitaikyti prie pokyčių darbo rinkoje.
Steigti regioninį kompetencijų centrą, sujungiant aukštojo mokslo
įstaigas, pramonės lyderius ir mažesnius verslus.
Per mokymąsi ir savanorišką veiklą kryptingai į regioninę plėtrą
įtraukti studentus.

Ugdantis regionas

Aukštos pridėtinės vertės kūrimas ir greitas
prisitaikymas prie pasaulinės rinkos pokyčių
reikalauja lyderystės iš šiose srityse jau
veikiančio privataus sektoriaus - regiono
skėtinių verslo organizacijų.

Gerovė regione gali formuotis tik ten, kur yra
aktyvi pilietinė visuomenė. Nes tik iš bendruomenės kylančios iniciatyvos kuria bendrą poreikį
bei užtikrina įgyvendinimo ilgalaikiškumą.

Švietimas visų suinteresuotųjų šalių įvardijamas
kaip pagrindinis pažangos ir gerovės variklis, tad
tai puiki proga regiono švietimo atstovams imtis
lyderystės ir iniciatyvos ieškant sinergijų su kitais
sektoriais.
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Regiono vystymosi krypčių
sąsajos su strateginiais
dokumentais
Vietos
situacija

Tarptautiniai
prioritetai

REGIONO
SPECIALIZACIJA

Siekiant nuosekliai laikytis tarptautiniuose ir nacionaliniuose
dokumentuose išsakytų prioritetinių vertybinių nuostatų,
būtinas jų tęstinumas regioninio vystymo planavime.
Priimtų dokumentų prioritetų integravimas į regiono vystymo
strategiją rodytų nuoseklų, tęstinį vertybių laikymąsi ir tuo pačiu
didintų orientaciją į apčiuopiamą rezultatą, sudarytų sąlygas tarptautinių dokumentų nuostatų realizacijai regiono lygmeniu, kur
poveikis yra lokalus, ir labiausiai jaučiamas visuomenės.
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Nacionalinės
kryptys
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Šiuo metu regionas, neturėdamas vientiso vertybinio pagrindo
ir aiškios vystymosi krypties, veikia rizikų valdymo lygmenyje,
kurį būtina peržengti. Tvirtas vertybinis pagrindas padėtų
tvariau augti, didintų regiono atsparumą išgyventi krizes ir
kurtų aktyvų atsparumą, leidžiantį išvengti krizių.

Darnus požiūris į regiono vystymąsi taip pat leidžia efektyviau
panaudoti resursus, kokybiškiau planuoti ateitį, lengviau pritraukti
investicijas, tikslingiau komunikuoti, kurti tvaresnes iniciatyvas,
ir įveiklinti infrastruktūrą. Visa tai įmanoma tik tada, jei veiksmai
grįsti tarpusavio supratimu ir bendradarbiavimu.

DARNUS
V YST YMASIS

ATSPARUMAS
RIZIKŲ
VALDYMAS

LYDERYSTĖ
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Tvaraus ir ilgalaikio augimo garantas yra
regioninė lyderystė - visų savivaldybių
kryptingas darbas nuolatiniam regiono vystymui
įgyvendinti. Klaipėdos regiono situacija yra itin
palanki prisiimti šią lyderystę nacionaliniu mastu
ir tapti pavyzdžiu gerovės valstybės kūrime.

www.klaipedaregion.lt
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