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Preambulė 

 

Bioekonomikos apibrėžimas ir vystymo tikslai 

Vadovaujantis 2012 m. Europos Sąjungos bioekonomikos strategija1, bioekonomika (angl. bioeconomy) 

„apima tvarią atsinaujinančių biologinių išteklių gamybą ir tų išteklių bei atliekų srautų perdirbimą į pridėtinę vertę 

turinčius produktus, kaip antai į maistą, pašarus, biotechnologinius produktus ir bioenergiją“. Pagal Ekonominės 

veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) bioekonomikai priskirtinos 1 paveiksle pateikiamos veiklos. Laikytina, kad 

biologiniai yra tie produktai, kurie gauti pilnai arba dalinai iš biologinės kilmės medžiagų, neįskaitant geologinėse 

formacijose glūdinčių ar fosilizuotų medžiagų. 
 

 
1 pav. Bioekonomikos sektorių klasifikacija2 

 

2018 m. Europos Komisija pristatė atnaujintą bioekonomikos strategiją3, kurioje išplėtė bioekonomikos 

aprėptį nurodant, kad ji „apima visus sektorius ir sistemas, kuriuose naudojami biologiniai ištekliai (gyvūnai, augalai, 

mikroorganizmai ir jų biomasė, įskaitant organines atliekas), jų funkcijas ir principus“. Naujas apibrėžimas 

neapsiriboja biomasės gamyba ir jos perdirbimu, pradedamas vertinti bioekonomikos indėlis transporto, prekybos, 

maitinimo ir kituose sektoriuose, taip pat mokslo srityje. Tokiam pakeitimui įtakos turėjo tai, kad bioekonomikos 

vystymas sukuria įvairių produktų bei paslaugų paklausą kituose sektoriuose ir, siekiant didesnio tvarumo, reikalinga 

viso biomasės produktų gyvavimo ciklo analizė (angl. Life Cycle Analysis - LCA) bei tobulinimas. 

Nepaisant pasikeitusio apibrėžimo, Europos Sąjungoje bioekonomikos vystymo tikslai išlieka tie patys, t. y.: 

• užtikrinti apsirūpinimą maistu; 

• tvariau valdyti gamtos išteklius; 

• mažinti priklausomybę nuo neatsinaujinančių (iškastinių) išteklių; 

• kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti prie jos padarinių; 

• kurti darbo vietas (ypač kaimo ir priekrančių regionuose); 

• išlaikyti ir didinti Europos konkurencingumą. 

 
1 COM (2012) 60 „Inovacijos vardan tvaraus augimo. Bioekonomika Europai“, 2012 02 13. Prieiga internete: 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0060_/com_com(2012)0060_lt.pdf [2021 02 22]. 
2 Vitunskienė, V., Miceikienė, A., Aleknevičienė, V., Čaplikas, J., Miškinis, V., Pilverte, I., Makutėnienė, D., Dabkienė, V., Lekavičius, V., Øistad, K., 
Ramanauskė, N., Kargytė, V., Jazepčikas, D., Serva, E., Markelytė, A. (2017). Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studija. – Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universiteto Žemės ūkio akademija. Prieiga internete: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/analizes-tyrimai-ir-studijos [2021 02 22]. 
3 COM (2018) 673 „Tvari Europos bioekonomika. Ekonomikos, visuomenės ir aplinkos sąsajų stiprinimas “, 2018 10 11. Prieiga internete:  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0673:FIN:LT:PDF [2021 02 22]. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0060_/com_com(2012)0060_lt.pdf
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/analizes-tyrimai-ir-studijos
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0673:FIN:LT:PDF


 
Pažymėtina, kad Europos Sąjungos bioekonomikos strategijos atsiradimui ir jos įgyvendinimo politiniam 

palaikymui yra reikšmingas jos ekonominis potencialas, kurį sąlygoja auganti biomasės ir jos produktų paklausa bei 

atsinaujinančios energijos poreikis, numatomas didesnis tvarių produktų ir žiedinis vartojimas. Bioekonomika taip pat 

turi didelį inovacinį potencialą, nes jos plėtra remiasi įvairiomis mokslo sritimis (gyvybės ir gamtos mokslais, 

ekologija, agronomija, veterinarija, maisto technologijų mokslu, biotechnologija, nanotechnologija, inžinerija, 

informacinėmis ir ryšių technologijomis bei socialiniais mokslais), o išvystytos technologijos taikomos pramonėje. 

Atitinkamai 2021–2027 metais pagal programą „Europos horizontas“ numatoma investuoti 10 mlrd. eurų į 

bioekonomikos mokslinius tyrimus ir inovacijas. Prielaidas vystyti bioekonomiką įtvirtina ir 2019 m. pabaigoje tarp 

Europos Sąjungos šalių pasiektas susitarimas „Europos žaliasis kursas“ (angl. European Green Deal)4, kuriame 

planuojama gerokai sumažinti cheminių pesticidų, trąšų ir antibiotikų naudojimą žemės ūkyje, taip pat numatoma 

kovoti su tarša, kurią sukelia mikroplastikai, cheminės medžiagos ir kiti ypač žalingi taršos šaltiniai, bei taikyti kitas 

su bioekonomikos vystymu susijusias priemones. Žaliojo kurso strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ iškeltas konkretus 

tikslas, kad iki 2030 m. bent 25 % ES žemės ūkio paskirties žemės būtų naudojama ekologiniam ūkininkavimui, taip 

pat siekis gerokai išplėsti ekologinę akvakultūrą5. 

 

Bioekonomikos potencialas ir jos plėtra Lietuvoje 

Remiantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos užsakymu 2017 m. parengta Lietuvos 

bioekonomikos plėtros galimybių studija6, bioekonomika užima svarbų vaidmenį bendroje Lietuvos ekonomikoje. 

Neskaičiuojant jos indėlio į susijusius sektorius (transporto, prekybos, kt.), Lietuvos bioekonomikoje 2014 m. sukurta 

bendroji pridėtinė vertė (BPV) siekė beveik 4,7 mlrd. eurų ir sudarė 12,8 % šalies bendrojo vidaus produkto (BVP), o 

pagal vėlesnius skaičiavimus7 bioekonomikos sektoriuose 2017 m. sukurta BPV išaugo iki daugiau kaip 5 mlrd. eurų 

ir išlaikė apie 12 % dalį Lietuvos BVP. Vertinant kitų ES šalių kontekste, Lietuva išsiskiria stipria specializacija pilnai 

biomase grįstuose bioekonomikos sektoriuose. Studijoje8 atlikta lokacijos koeficientų (angl. Location Quotients - LQ) 

analizė parodė, kad pagal BPV susikoncentravimą biomasės gamybos sektoriuose Lietuva užima 6-ąją vietą tarp 28 

ES šalių, o pagal BPV susikoncentravimą pilnai biomase grįstos apdirbamosios gamybos sektoriuose – 1-ąją vietą tarp 

28 ES šalių. Lietuvai, kaip mažai atvirai ekonomikai, svarbu ir tai, kad bioekonomika svariai prisideda prie šalies 

eksporto apimčių. 2016 m. Lietuvos bioekonomikos sektorių produkcijos eksporto vertė siekė beveik 9,9 mlrd. eurų, 

t. y. 43,7 % viso Lietuvos prekių eksporto. Nors, kaip ir visoje Europoje, ilgalaikės dirbančiųjų skaičiaus kitimo 

Lietuvos bioekonomikoje tendencijos yra neigiamos, bioekonomikos sektoriai (ypač pilnai biomase grįsti jos 

sektoriai) yra taip pat reikšmingi užimtumui šalyje. Vadovaujantis naujausiais skaičiavimais9, 2017 m. bioekonomikos 

sektoriuose dirbo 223,3 tūkst. darbuotojų, t. y. šeštadalis (16,4 %) visų dirbančiųjų Lietuvos ekonomikoje. 

 
4 COM (2019) 640 „Europos žaliasis kursas“, 2019 12 11. Prieiga internete: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640 [2021 02 22]. 
5 COM (2020) 381 „Sąžininga, sveika ir aplinkai palanki maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, 2020 05 20. Prieiga internete: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381 [2021 02 24]. 
6 Vitunskienė, V., Miceikienė, A., Aleknevičienė, V., Čaplikas, J., Miškinis, V., Pilverte, I., Makutėnienė, D., Dabkienė, V., Lekavičius, V., Øistad, K., 
Ramanauskė, N., Kargytė, V., Jazepčikas, D., Serva, E., Markelytė, A. (2017). Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studija. – Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universiteto Žemės ūkio akademija. Prieiga internete: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/analizes-tyrimai-ir-studijos [2021 02 22]. 
7 Vitunskienė, V., Aleknevičienė, V., Čaplikas, J., Makutėnienė, D., Konstantinavičienė, J., Ramanauskė, N. (2019). Lietuvos bioekonomikos strateginės 
nuostatos. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Prieiga internete: 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/1_%20Lietuvos%20Bioekonomikos%20straregines%20nuostatos_ATASKAITA_Galutine.pdf [2021 02 22]. 
8 Vitunskienė, V., Miceikienė, A., Aleknevičienė, V., Čaplikas, J., Miškinis, V., Pilverte, I., Makutėnienė, D., Dabkienė, V., Lekavičius, V., Øistad, K., 
Ramanauskė, N., Kargytė, V., Jazepčikas, D., Serva, E., Markelytė, A. (2017). Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studija. – Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universiteto Žemės ūkio akademija. Prieiga internete: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/analizes-tyrimai-ir-studijos [2021 02 22]. 
9 Vitunskienė, V., Aleknevičienė, V., Čaplikas, J., Makutėnienė, D., Konstantinavičienė, J., Ramanauskė, N. (2019). Lietuvos bioekonomikos strateginės 
nuostatos. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Prieiga internete: 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/1_%20Lietuvos%20Bioekonomikos%20straregines%20nuostatos_ATASKAITA_Galutine.pdf [2021 02 22]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/analizes-tyrimai-ir-studijos
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/1_%20Lietuvos%20Bioekonomikos%20straregines%20nuostatos_ATASKAITA_Galutine.pdf
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/analizes-tyrimai-ir-studijos
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/1_%20Lietuvos%20Bioekonomikos%20straregines%20nuostatos_ATASKAITA_Galutine.pdf


 
Siekiant išlaikyti ir didinti Lietuvos bioekonomikos konkurencingumą, kelti palyginti su kitomis ES šalimis 

žemą produktyvumo lygį10 bei išnaudoti galimybes, susijusias su ES žaliojo augimo tikslų įgyvendinimu, būtina 

plėtoti bioekonomikos srities mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), diegti inovacijas, tobulinti esamus 

ir ieškoti naujų verslo modelių. 1 lentelėje apibendrinamos Lietuvos biotechnologų asociacijos ekspertų 2020 m. 

parengtoje apžvalgoje11 pateiktos Lietuvos bioekonomikos proveržio kryptys, galinčios šaliai suteikti konkurencinį 

pranašumą trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. 

1 lentelė. Lietuvos bioekonomikos proveržio kryptys pagal poveikį konkurencingumui 

Trumpuoju laikotarpiu konkurencinį 
pranašumą suteikiančios plėtros kryptys 

Vidutiniu laikotarpiu 
konkurencinį pranašumą 

suteikiančios plėtros 
kryptys 

Ilguoju laikotarpiu 
konkurencinį pranašumą 

suteikiančios plėtros 
kryptys 

• Biomasės vertės kūrimo grandinių potencialo 
panaudojimas, orientuojantis į didesnės 
pridėtinės vertės sukūrimą iš vietos biologinių 
išteklių (biožaliavų, įskaitant bioatliekas); 

• Industrinės simbiozės diegimas ir teikiant 
ekologines paslaugas atsirandančių biožaliavų 
panaudojimas pridėtinę vertę turinčių produktų 
gamybai; 

• Biomasės gamybos ir jos perdirbimo 
sektoriuose susidarančių bioatliekų 
panaudojimas biodujų ir biodegalų gamybai. 

• Ekologiškas ir 
funkcionalusis maistas; 

• Aplinkai draugiški 
medienos, tekstilės ir 
chemijos pramonės 
produktai, pagaminti iš 
biologinės kilmės 
žaliavų. 

• Bioplastikų kūrimas ir 
gamyba bei 
biodegradacijos 
sprendimų vystymas; 

• Biotechnologinių 
įrankių kūrimas ir jų 
pritaikymas 
biopramonėje. 

 Kitos proveržio kryptys, tokios kaip pažangių informacinių ir ryšių technologijų kūrimas bei 
pritaikymas biopramonei (dirbtinio intelekto sistemų, blokų grandinės technologijos, kt.) 

 

 

Nurodytų bioekonomikos sričių plėtojimas yra imlus MTEP ir atveria plačias galimybes kurti bei diegti į rinką 

naujus produktus ir paslaugas, kurių paklausa augs sprendžiant globalius aplinkosaugos iššūkius. Net ir nesiekiant 

tarptautinės lyderystės šiose srityse, bus akivaizdus poreikis Lietuvoje vystyti atitinkamas kompetencijas. Pavyzdžiui, 

vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje bendras ekologinio ūkininkavimo plotas 

2019 m. siekė 242 tūkst. ha ir sudarė per 8 % viso naudojamų žemės ūkio naudmenų ploto, kai ES numato, kad iki 

2030 m. bent 25 % žemės ūkio paskirties žemės būtų naudojama ekologiniam ūkininkavimui. Nacionalinis 

energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021–2030 metams12 įtvirtina ambicingus Lietuvos siekius 

atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) srityje, t. y. iki 2030 m. AEI dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu 

energijos suvartojimu, padidinti iki 45 % (2019 m. AEI dalis sudarė 25,5 % pagal Lietuvos statistikos departamento 

duomenis). Prie šios transformacijos turės prisidėti ir bioenergetika, kuri, nepaisant spartaus vėjo ir saulės energijos 

gamybos augimo per pastarąjį dešimtmetį, yra pagrindinis AEI Lietuvoje, sudarantis apie 90 % visų šalies suvartojimų 

AEI13. 

 
10 Nustatyta Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro ekspertų (Ronzon, T., M’Barek, R. (2018). Socioeconomic Indicators to Monitor the EU’s Bioeconomy in 
Transition. Sustainability, 10(6), 1745), taip pat Lietuvos ekspertų atliktose analizėse. 
11 Kargytė, V., Matijošytė, I. (2020). Bioekonomikos plėtros perspektyvos Europoje ir Lietuvoje. COVID-19 pandemijos sukelto ekonominio nuosmukio ir žemų 
iškastinio kuro kainų veiksnių vertinimas. – Vilnius: Lietuvos biotechnologų asociacija. Prieiga internete: https://www.vdu.lt/wp-
content/uploads/2020/06/Bioekonomikos_perspektyvos_LBTA_2020_05_29_galut-1.pdf [2021 02 22]. 
12 Lietuvos Respublikos nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021–2030 metams. Prieiga internete: 
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Teisinė%20informacija/Teisės%20aktai/Bendrieji%20energetikos%20strateginiai%20dokumentai/NECP/Lietu
vos_Respublikos_nacionalinis_energetikos_ir_klimato_srities_veiksmu_planas.pdf [2021 02 24]. 
13 Vitunskienė, V., Aleknevičienė, V., Čaplikas, J., Makutėnienė, D., Konstantinavičienė, J., Ramanauskė, N. (2019). Lietuvos bioekonomikos strateginės 
nuostatos. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Prieiga internete: 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/1_%20Lietuvos%20Bioekonomikos%20straregines%20nuostatos_ATASKAITA_Galutine.pdf [2021 02 22]. 

https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2020/06/Bioekonomikos_perspektyvos_LBTA_2020_05_29_galut-1.pdf
https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2020/06/Bioekonomikos_perspektyvos_LBTA_2020_05_29_galut-1.pdf
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Teisin%C4%97%20informacija/Teis%C4%97s%20aktai/Bendrieji%20energetikos%20strateginiai%20dokumentai/NECP/Lietuvos_Respublikos_nacionalinis_energetikos_ir_klimato_srities_veiksmu_planas.pdf
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Teisin%C4%97%20informacija/Teis%C4%97s%20aktai/Bendrieji%20energetikos%20strateginiai%20dokumentai/NECP/Lietuvos_Respublikos_nacionalinis_energetikos_ir_klimato_srities_veiksmu_planas.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/1_%20Lietuvos%20Bioekonomikos%20straregines%20nuostatos_ATASKAITA_Galutine.pdf


 
Bioekonomika glaudžiai siejasi su dabartinės Lietuvos sumanios specializacijos prioritetais14 ir horizontaliai į 

juos integruojasi. 2 lentelėje pateikiamos bioekonomikos vystymui aktualios Lietuvos sumanios specializacijos 

prioritetų įgyvendinimo tematikos. 
 

2 lentelė. Bioekonomikos vystymui aktualios Lietuvos sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo tematikos 

Prioritetas Bioekonomikos vystymui aktualios tematikos 
Energetika ir tvari aplinka • Atsinaujinančiųjų biomasės ir saulės energijos išteklių panaudojimo ir 

atliekų perdirbimo energijai gauti plėtra. 
Sveikatos technologijos ir 
biotechnologijos 

• Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai; 
• Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai. 

Agroinovacijos ir maisto 
technologijos 

• Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugus maistas; 
• Beatliekis biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus. 

Nauji gamybos procesai, 
medžiagos ir technologijos 

• Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos; 
• Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologijos. 

Informacinės ir ryšių 
technologijos 

• Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys; 
• Daiktų internetas; 
• Įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas; 
• Finansinės technologijos ir blokų grandinės. 

Įtrauki ir kūrybinga visuomenė • Modernios ugdymosi technologijos ir procesai; 
• Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos ir produktai; 
• Socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės vystymo produktams ir 

paslaugoms kurti, novatoriški verslo modeliai; 
• Lanksčiosios ir taikomosios procesų valdymo technologijos. 

  

Įvardintos Lietuvos sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo tematikos sudaro prielaidas valstybės 

paramos skyrimui bioekonomikos srities MTEP ir inovacijoms, tačiau reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad jos kartu ir 

riboja galimybes vystyti kai kurias perspektyvias bioekonomikos sritis, pvz., mėlynąją (jūrinę) bioekonomiką, kitas 

(ne maisto) biopramonės sritis. Kadangi ateities technologijos remsis ne tik pradinės agrobiomasės perdirbimu ir dėl to 

vis svarbesni taps kiti atsinaujinantys biologiniai ištekliai (pvz., dumbliai, organinės atliekos), pilnam bioekonomikos 

inovacinio ir ekonominio potencialo šalyje atskleidimui būtų reikalingas esamų prioritetų (jų įgyvendinimo tematikų) 

praplėtimas. 

Bioekonomikos plėtra Lietuvoje yra valdoma skirtingų ministerijų, t. y. Žemės ūkio ministerijos (žemės ir 

maisto ūkis, žuvininkystė, kaimo plėtra), Sveikatos apsaugos ministerijos (visuomenės sveikatos priežiūra, apimanti 

mitybą, farmacija), Aplinkos ministerijos (miškų ūkis, aplinkosauga, atliekų tvarkymas), Energetikos ministerijos 

(atsinaujinantys energijos ištekliai, apimantys bioenergetiką), Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Ekonomikos 

ir inovacijų ministerijos, atsakingų už MTEP ir inovacijų sritį. Kol kas Lietuva neturi bendros bioekonomikos plėtros 

strategijos, tačiau Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užsakymu 2019 m. buvo atliktas tyrimas ir parengtos 

Lietuvos bioekonomikos strateginės nuostatos, orientuotos į didžiausio bioekonomikos sektoriaus, t. y. į maisto 

sektoriaus, apimančio žemės ūkį, žuvininkystę ir apdirbamąją maisto gamybą, plėtrą15. Šiame dokumente išskirtos 

tokios plėtros kryptys: (i) strategiškai orientuoti bioekonomikos vystymąsi; (ii) skatinti konkurencingos aplinkos 

 
14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 760 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 
„Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų 
įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c0ba9ee0b2a311e982dae1db4290b1a9 [2021 
02 22]. 
15 Vitunskienė, V., Aleknevičienė, V., Čaplikas, J., Makutėnienė, D., Konstantinavičienė, J., Ramanauskė, N. (2019). Lietuvos bioekonomikos strateginės 
nuostatos. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Prieiga internete: 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/1_%20Lietuvos%20Bioekonomikos%20straregines%20nuostatos_ATASKAITA_Galutine.pdf [2021 02 22]. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c0ba9ee0b2a311e982dae1db4290b1a9
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/1_%20Lietuvos%20Bioekonomikos%20straregines%20nuostatos_ATASKAITA_Galutine.pdf


 
kūrimąsi bioekonomikos verslui plėtoti; (iii) skatinti biologinių išteklių ir didesnės pridėtinės vertės produktų gamybą, 

inovatyvių technologijų ir verslo modelių diegimą, atliekų mažinimą bioekonomikoje; (iv) plėtoti švietimą, mokymą ir 

mokslinius tyrimus bioekonomikos srityje. 

 

Bioekonomikos sektorių tendencijos ir jų plėtros perspektyvos Klaipėdos regione 

Vadovaujantis asociacijos „Klaipėdos regionas“ užsakymu atlikta Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio 

sektorių plėtros studija16, Klaipėdos regione bioekonomikos sektoriai 2016 m. sukūrė 424 mln. eurų BPV ir tai sudarė 

daugiau nei 10 % visos regione sukurtos BPV. Biomasės gamybos sektorių, t. y. augalininkystės ir gyvulininkystės, 

medžioklės ir susijusių paslaugų veiklos, miškininkystės ir medienos ruošos, žvejybos ir akvakultūros, indėlis į 

Klaipėdos regiono bioekonomikos sukurtą BPV sudarė 87,7 mln. eurų (21 %), o pilnai ir dalinai biomase grįstos 

apdirbamosios gamybos indėlis – beveik 336,8 mln. eurų (79 %). 2007–2016 metų laikotarpiu Klaipėdos regiono 

bioekonomikos sukuriama BPV augo 3,34 % augimo tempu. 

Iš 2 paveiksle pateiktų Klaipėdos regiono bioekonomikos sektorių sukuriamos BPV duomenų matyti, kad 

didžiausi sektoriai (sukuriantys virš 50 mln. eurų BPV per metus) yra augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir 

susijusių paslaugų veikla (A01), maisto produktų gamyba (C10), chemikalų ir chemijos produktų gamyba (C20) ir 

baldų gamyba (C31). Sparčiau nei vidutiniškai (virš 4 % metiniu augimo tempu) augo žvejybos ir akvakultūros (A03) 

bei chemikalų ir chemijos produktų gamybos (C20) sektorių sukuriama BPV (atitinkamai 4,41 % ir 4,97 % metiniu 

augimo tempu), o dar spartesniu augimu (virš 7 % metiniu augimo tempu) pasižymėjo atliekų surinkimo, tvarkymo ir 

šalinimo, medžiagų atgaivinimo (E38), kitos gamybos (C32), odos ir odos dirbinių gamybos (C15), guminių ir 

plastikinių gaminių gamybos (C22), baldų gamybos (C31) ir tekstilės gaminių gamybos (C13) sektoriai (atitinkamai jų 

sukuriama BPV augo 7,08 %, 7,18%, 8,01 %, 8,25 %, 8,37 % ir 11,90 % metiniu augimo tempu). 
 

 
16 Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studija (2019 m.). Prieiga internete: https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2018/10/3.-ŽŪ-
esama-situacija-ir-ateities-vizija-03-13.pdf [2021 02 22]. 

https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2018/10/3.-%C5%BD%C5%AA-esama-situacija-ir-ateities-vizija-03-13.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2018/10/3.-%C5%BD%C5%AA-esama-situacija-ir-ateities-vizija-03-13.pdf


 

 
2 pav. Klaipėdos regiono bioekonomikos sektorių sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės tendencijos17 

 

Remiantis tuo pačiu šaltiniu, Klaipėdos regiono bioekonomikos sektoriuose 2016 m. dirbo virš 20 tūkst. 

darbuotojų, t. y. 3,8 tūkst. darbuotojų augalininkystės ir gyvulininkystės, medžioklės ir susijusių paslaugų veiklos 

sektoriuje18 ir 18,5 tūkst. darbuotojų kituose bioekonomikos sektoriuose. Nuo 2007 m. iki 2010 m. darbuotojų skaičius 

regiono bioekonomikoje mažėjo, o tada pradėjo augti ir 2016 m. beveik pasiekė 2007 m. lygį. Verslo subjektų skaičius 

Klaipėdos regiono bioekonomikoje 2016 m. siekė 2,2 tūkst., neskaitant beveik 13,8 tūkst. regione veikiančių ūkininkų 

ūkių. 2007–2016 metų laikotarpiu šių verslo subjektų skaičius augo 3,3 % augimo tempu, tačiau ūkininkų ūkių 

sumažėjo daugiau kaip 6 tūkst. 

Atsižvelgiant į Klaipėdos regiono bioekonomikos struktūrą, jos sektorių vystymosi tendencijas ir išorinius 

veiksnius, tokius kaip formuojama ES bioekonomikos strategija ir esami Lietuvos sumanios specializacijos prioritetai, 

Klaipėdos regione potencialiai galėtų formuotis trys bioekonomikos klasteriai (3 lentelė). 
 

3 lentelė. Potencialūs bioekonomikos klasteriai Klaipėdos regione 

Tematika Pagrindimas 
Agro-maisto 
klasteris 

• Nors maisto sektoriaus, apimančio žemės ūkį, žuvininkystę ir apdirbamąją maisto 
gamybą, sukuriama BPV augo lėčiau bei bendrai visų Klaipėdos regiono bioekonomikos 
sektorių BPV, tai yra stambus sektorius (virš 150 mln. eurų BPV 2016 m.) su dideliu 
potencialių klasterio dalyviu skaičiumi (beveik 400 verslo subjektų ir 13,8 tūkst. 

 
17 Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijoje (2019 m.) pateikti skaičiavimai pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. Dėl 
duomenų konfidencialumo ar nepakankamumo iš bioekonomikos sektorių sąrašo eliminuoti C12 (tabako gaminių), C21 (vaistų ir farmacijos preparatų), C2365 
(fibrolito), C3521 (dujų) gamybos sektoriai. Prieiga internete: https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2018/10/3.-ŽŪ-esama-situacija-ir-ateities-vizija-03-
13.pdf [2021 02 22]. 
18 Pažymėtina, kad Klaipėdos regiono žemės ūkyje sąlyginių darbuotojų skaičius buvo 13,1 tūkst., o ūkininkaujančių asmenų ir jų šeimos narių skaičius – 19,3 
tūkst. 

https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2018/10/3.-%C5%BD%C5%AA-esama-situacija-ir-ateities-vizija-03-13.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2018/10/3.-%C5%BD%C5%AA-esama-situacija-ir-ateities-vizija-03-13.pdf


 
Tematika Pagrindimas 

ūkininkų ūkių 2016 m.). Be to, ši sritis patenka į esamus Lietuvos sumanios 
specializacijos prioritetus, t. y. į prioritetą „Agroinovacijos ir maisto technologijos“. 

• Kartu su maisto pramonės atstovais klasteryje dalyvaujantys ūkininkai galėtų ieškoti 
būdų „prailginti“ savo produkcijos vertės kūrimo grandinę, t. y. įsijungti į apdirbamąją 
gamybą. Pagal kitose Europos šalyse veikiančių analogiškų klasterių praktiką taip pat 
galėtų būti ieškoma sprendimų tobulinti įvairius maisto sistemos aspektus (tvaresnė 
produktų logistika, aplinkai draugiškos pakuotės, kt.). 

• Toks klasteris kurtų sinergiją tarp Klaipėdos miesto ir regiono rajoninių savivaldybių, 
kurios yra specializuotos pirminėje biomasės gamyboje. Pagal dirbančiųjų skaičių žemės 
ūkyje specializuotos yra Skuodo r. ir Šilutės r. savivaldybės, žvejyboje – Neringos, 
Palangos m. ir Šilutės r. savivaldybės, akvakultūroje – Šilutės r. savivaldybė. Taigi galėtų 
būti kuriami ir diegiami trumpųjų maisto tiekimo grandinių sprendimai, kurie skatina 
vietos ekonomiką ir prisideda prie aplinkos tausojimo (reikalauja mažiau transportavimo, 
padeda išvengti maisto švaistymo ir pan.). Prisidedant savivaldai, Klaipėdos regiono 
savivaldybių viešosios įstaigos (mokyklos, ligoninės, kt.) galėtų sukurti didesnę paklausą 
regiono rajoninių savivaldybių ūkininkų produkcijai ir taip padėti jiems vystyti savo 
veiklą. 

Mėlynosios 
bioekonomikos 
klasteris 

• Lietuvos lygmeniu tai yra mažas bioekonomikos segmentas, tačiau Klaipėdos regionas 
pasižymi stipria specializacija šioje srityje. Tiek pagal sukuriamą BPV, tiek pagal 
darbuotojų skaičių Klaipėdos regionas išsiskiria iš kitų šalies regionų savo žvejybos 
sektoriaus dalimi vietos ekonomikoje, taip pat regione auga ir akvakultūros sektorius, 
kuriame labiausiai specializuota yra Šilutės r. savivaldybė. Itin svarbu yra tai, kad 
Klaipėdos regione yra sukoncentruota mėlynosios bioekonomikos vystymui reikalinga 
MTEP kompetencija ir infrastruktūra, orientuota į jūros išteklius ir susijusias 
technologijas. Akvakultūros plėtra regione sietina su šiuo metu Klaipėdos universiteto 
Jūros tyrimų instituto Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijoje jau vykdomu 
eksperimentiniu vertingųjų žuvų rūšių auginimu uždarosiose sistemose. Taip pat 
Klaipėdos regionas turi unikalius geoterminius išteklius, kurie gali būti panaudoti 
akvakultūros vystymui. 

• Pažymėtina, kad mėlynoji bioekonomika turi didelį neišnaudotą potencialą. Europos 
Komisijos Jungtinio tyrimų centro ekspertų atliktos analizės19 duomenys rodo spartų 
akvakultūros produkcijos paklausos didėjimą, tačiau ES akvakultūros gamybos apimtys 
stagnuoja. Mažėjant žuvininkystės produkcijos apimtims ir vietine gamyba tenkinant 
maždaug 56 % visos ES žuvų ir kitų vandens produktų paklausos, akvakultūra ateityje 
bus vis svarbesnis apsirūpinimo vandens gėrybėmis šaltinis. Europoje taip pat stagnuoja 
makro- ir mikro- dumblių, kurie gali būti pritaikomi maisto, pašarų, biologinės kilmės 
trąšų, kosmetikos, vaistų ir kitų produktų gamyboje, auginimas, kai globaliu mastu 
stebimas spartus šių dumblių gamybos apimčių augimas. Dėl šių priežasčių Europa skiria 
didelį dėmesį mėlynosios bioekonomikos vystymui. 2012 m. Europos Komisija pristatė 
strategiją „Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų ir jūrininkystės sektoriaus augimo 
galimybės“20. Atitinkamai 2014–2020 metais: (i) pasitelkiant Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą į šią sritį investuota daugiau kaip 2 mlrd. eurų; (ii) Europos 
regioninės plėtros fonde mėlynosios bioekonomikos vystymui dedikuota virš 5,5 mlrd. 
eurų; (iii) įgyvendinant ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą 

 
19 Camia A., Robert N., Jonsson R., Pilli R., García-Condado S., López-Lozano R., van der Velde M., Ronzon T., Gurría P., M’Barek R., Tamosiunas S., Fiore G., 
Araujo R., Hoepffner N., Marelli L., Giuntoli J., Biomass production, supply, uses and flows in the European Union. First results from an integrated assessment, 
EUR 28993 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-77237-5 (online), DOI: 10.2760/539520 (online), JRC109869. 
20 COM (2012) 494 „Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų ir jūrininkystės sektoriaus augimo galimybės“, 2012 09 13. Prieiga internete: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0494&from=EN [2021 02 24]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0494&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0494&from=EN


 
Tematika Pagrindimas 

„Horizontas 2020“ buvo skelbiami specialūs „mėlynojo augimo“ kvietimai, pagal 
kuriuos į šios srities projektus kasmet investuota apie 260 mln. eurų21. 

• Siekiant sukurti sinergiją tarp mėlynosios bioekonomikos ir jūrinės ekonomikos vystymo 
Klaipėdos regione, būtų tikslinga į Lietuvos jūrinį klasterį, kurio veiklą koordinuoja 
Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas22, įtraukti aktyvius akvakultūros ir jūrinių 
biotechnologijų srities atstovus. 

Biogrįstos 
pramonės klasteris 

• Tokiame klasteryje galėtų telktis kitų (ne maisto) biopramonės sektorių atstovai. Kaip 
pristatyta anksčiau, Klaipėdos regione veikia: 

 Didelis pagal sukuriamą BPV ir sparčiai augęs baldų gamybos sektorius (243 
verslo subjektai 2016 m.); 

 Didelis pagal sukuriamą BPV ir palyginti sparčiai augęs chemikalų ir chemijos 
produktų gamybos sektorius (22 verslo subjektai 2016 m.) bei sparčiai augęs 
guminių ir plastikinių gaminių gamybos sektorius (34 verslo subjektai 2016 m.); 

 Sparčiai augę tekstilės gaminių gamybos (108 verslo subjektai 2016 m.) bei odos 
ir odos dirbinių gamybos (21 verslo subjektas 2016 m.) sektoriai. 

• Klasterio nariai gali bendradarbiauti kuriant ir diegiant švarios gamybos technologijas 
(angl. clean tech) bei aplinkai draugiškus iš biologinės kilmės žaliavų gaminamus 
produktus, vystant biodegradacijos sprendimus ir beatliekinę gamybą, kuri gali remtis 
uždaro ciklo (angl. closed loop) sistemos diegimu atskiroje įmonėje arba industrinės 
simbiozės (angl. industrial symbiosis) sprendimų diegimu, kai atliekų utilizavime 
dalyvauja keletas įmonių. 

 

Klasterių kūrimas yra skatinamas tiek ES, tiek nacionaliniu lygmenimis. Vadovaujantis Lietuvos klasterių 

plėtros koncepcija23, klasterio narių bendras veikimas padeda paspartinti naujų produktų, paslaugų ir technologijų 

kūrimo procesus bei jų įvedimą į rinką, taip pat kuriamos inovacijos klasteryje plėtojant verslo ir mokslo bei 

tarpsektorinį bendradarbiavimą. Svarbu pastebėti, kad ES šalyse veikiantys klasteriai gali naudotis Europos klasterių 

bendradarbiavimo platformos24 teikiamomis galimybėmis (partnerių kitose šalyse paieška, kt.). 

Vadovaujantis Lietuvos klasterių žemėlapiu25, pavienės Klaipėdos regiono įmonės dalyvauja „Smart Food 

Cluster“, Lietuvos medinių surenkamųjų namų klasterio „PrefabLT“ ir Lietuvos plastikų klasterio veiklose. Taip pat 

2018 m. buvo sukurtas Medienos produktų gamybos inovacijų klasteris, kuriame kaip partneriai dalyvauja 

Klaipėdos r. savivaldybė ir kelios Klaipėdos regione veikiančios šio sektoriaus įmonės26. Nepaisant to, šios veiklos 

neužtikrina inovacinės ir ekonominės plėtros Klaipėdos regiono lygmeniu. Pavyzdžiui, Bavarijos regionas Vokietijoje, 

kaip vieną iš savo strateginės plėtros priemonių, įgyvendino klasterių sukūrimo iniciatyvą27. Olandijos analogiškuose 

klasteriuose, pvz., Šiaurės Brabanto „AgriFood Capital“28, Šiaurės Brabanto ir gretimų regionų „Biobased Delta“29, 

dalyvauja per šimtas vietos organizacijų. Taigi regioninių klasterių sukūrimas padėtų į plėtros procesus įtraukti 

daugiau Klaipėdos regiono įmonių. 

 
21 2017 m. Europos Komisijos ekspertų parengta ataskaita apie COM (2012) 494 „Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų ir jūrininkystės sektoriaus augimo galimybės“ 
įgyvendinimą: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/swd-2017-128_en.pdf [2021 02 24]. 
22 Informacija apie Lietuvos jūrinį klasterį: https://klaster.lt/klateris/jurinis-klasteris/ [2021 03 02]. 
23 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija apie klasterius: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/klasteriai 
[2021 02 24]. 
24 Europos klasterių bendradarbiavimo platforma: https://clustercollaboration.eu/vibrant-platform-service-cluster-organisations [2021 02 24]. 
25 Lietuvos klasterių žemėlapis: http://maps.klaster.lt/ [2021 02 24]. 
26 Verslo žinių informacija: https://www.vz.lt/pramone/2018/02/08/ikurtas-medienos-produktu-gamybos-inovaciju-klasteris [2021 03 02]. 
27 Bavarijos (Vokietija) klasterių iniciatyva: https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/E-Paper/catalogs/Cluster_2018_englisch/pdf/complete.pdf 
[2021 02 24]. 
28 Šiaurės Brabanto (Olandija) klasteris „AgriFood Capital“: https://www.agrifoodcapital.nl/nl/about-agrifood-capital/ [2021 02 24]. 
29 Šiaurės Brabanto ir gretimų regionų (Olandija) klasteris „Biobased Delta“: https://biobaseddelta.com/what-is-the-biobased-delta/ [2021 02 24]. 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/swd-2017-128_en.pdf
https://klaster.lt/klateris/jurinis-klasteris/
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-veiklos-sritis/klasteriai
https://clustercollaboration.eu/vibrant-platform-service-cluster-organisations
http://maps.klaster.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2018/02/08/ikurtas-medienos-produktu-gamybos-inovaciju-klasteris%20%5b2021
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/E-Paper/catalogs/Cluster_2018_englisch/pdf/complete.pdf
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/about-agrifood-capital/
https://biobaseddelta.com/what-is-the-biobased-delta/


 
Konkrečios Klaipėdos regiono bioekonomikos klasterių iniciatyvos (klasterių narių projektai) priklausys nuo į 

juos įsitraukusių organizacijų veiklos poreikių ir atsirandančių galimybių rinkoje, tačiau jie visi remsis pagrindiniais 

bioekonomikos vystymo įrankiais, t. y. biotechnologijomis ir žiedinės ekonomikos principiniais metodais. 

Biotechnologija (angl. biotechnology), integruojanti gamtos ir technikos mokslus, siekiant panaudoti 

organizmus, ląsteles, jų dalis bei molekulinius analogus produktų gamybai ir paslaugų teikimui30, įgalina 

bioekonomikos vystymą šiomis kryptimis31: 

• Pramoninė („baltoji“) biotechnologija fermentų ir mikroorganizmų pagalba padeda sukurti biologinės 

kilmės produktus, kurie naudojami chemijos, maisto ir pašarų, popieriaus, tekstilės, kitose pramonės 

srityse bei bioenergetikoje. Platesnis biotechnologijos taikymas pramonėje yra vienas iš pagrindinių 

jos žaliosios transformacijos įrankių; 

• Agro- („žalioji“) biotechnologija naudojama spręsti aplinkosaugos problemas (pvz., pasitelkiama 

teršalų valymui fermentais arba mikroorganizmais), taip pat taikoma gerinti augalų savybes ir jų 

veisimo metodus, mažinti cheminių trąšų naudojimą ūkiuose; 

• Jūros („mėlynoji“) biotechnologija taikoma tirti įvairius jūros organizmus ir šių tyrimų rezultatus 

panaudoti kuriant naujus produktus (pvz., biomedžiagas, bioplastikus, biodegalus, biokatalizatorius); 

• Medicininė („raudonoji“) biotechnologija taikoma biofarmacijoje, pvz., vaistų kūrimui 

rekombinantinių baltymų pagrindu, papildų kūrimui žolelių pagrindu. 

Kita visiems bioekonomikos sektoriams svarbi vystymosi kryptis yra žiedinės ekonomikos principo metodų 

taikymas. Pastebėtina, kad žiedinė bioekonomika gali būti plėtojama įvairiais būdais. Bioatliekų panaudojimui gali 

būti diegiama uždaro ciklo sistema atskiroje įmonėje, taikomi industrinės simbiozės sprendimai dalyvaujant keletui 

įmonių arba vystoma bioatliekų supirkimu grįsta gamyba (pvz., kaip „Modus Group“ biodujų gamyba). Iš 

savivaldybių perspektyvos labai aktuali yra industrinė simbiozė. Industrinė simbiozė įgalina vienos įmonės likučius 

paversti kitos įmonės ištekliais ir taip apsirūpinti energija bei gaminti kitus pridėtinę vertę turinčius produktus. Svarbu 

tai, kad industrinės simbiozės modelis yra orientuotas į biologinės kilmės atliekų panaudojimą vietos pramoniniame 

klasteryje. Žiedinėje bioekonomikoje pažengusiuose Europos regionuose savivalda investuoja į industrinės simbiozės 

kompetencijų centrų, kurie analizuoja galimybes ir skatina įmones bendradarbiauti, veiklą (pvz., Danijos regionuose – 

Kalundborge32 ir Skivėje33). Vertinant tokių kompetencijos centrų potencialią naudą, galima pasiremti Skivėje 

(kaimiškame Danijos regione) veikiančio žaliosios pramonės parko „GreenLab Skive“ veiklos rezultatais34: 

• Pritraukta investicijų už 150 mln. eurų (2020 m.); 

• Sukurta 70 nuolatinių darbo vietų (2020 m.); 

• Apytiksliai 89 tūkst. tonų sumažinta CO2 emisija; 

• Komercializuojamos naujos technologijos, kuriasi startuoliai, išbandomi nauji verslo modeliai; 

• Sulaukta susidomėjimo iš Meksikos, Kinijos, Japonijos ir kitų pasaulio šalių ekspertų; 

• Per metus parką aplanko apie 20 tūkst. verslo turistų. 

 
30 Biotechnologijos apibrėžimas, priimtas 1989 m. Europos biotechnologijos federacijos (angl. European Federation of Biotechnology). 
31 Kargytė, V., Matijošytė, I. (2020). Bioekonomikos plėtros perspektyvos Europoje ir Lietuvoje. COVID-19 pandemijos sukelto ekonominio nuosmukio ir žemų 
iškastinio kuro kainų veiksnių vertinimas. – Vilnius: Lietuvos biotechnologų asociacija. Prieiga internete: https://www.vdu.lt/wp-
content/uploads/2020/06/Bioekonomikos_perspektyvos_LBTA_2020_05_29_galut-1.pdf [2021 02 22]. 
32 Industrinės simbiozė Kalundborge (Danija): http://www.symbiosis.dk/en/ [2021 02 24]. 
33 Industrinės simbiozė Skivėje (Danija): https://www.greenlab.dk/take-the-tour/ [2021 02 24]. 
34 Šiaurės ministrų tarybos regioninės plėtros tyrimų centro „Nordregio“ tyrimų direktorės dr. Karen Refsgaard pristatymas Rygoje, 2020 m. 

https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2020/06/Bioekonomikos_perspektyvos_LBTA_2020_05_29_galut-1.pdf
https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2020/06/Bioekonomikos_perspektyvos_LBTA_2020_05_29_galut-1.pdf
http://www.symbiosis.dk/en/
https://www.greenlab.dk/take-the-tour/


 
2020 m. Europos biopramonės konsorciumo (angl. Bio-Based Industries Consortium - BIC) pristatyta 

ataskaita apie bioatliekų susidarymą ir jų panaudojimą ES šalyse35 rodo, kad Danija yra viena sėkmingiausiai 

bioatliekų potencialą išnaudojanti ES šalis. Ši ataskaita taip pat atskleidė Lietuvoje neišnaudotą biologinės kilmės 

atliekų potencialą. 

Remiantis ES finansuoto projekto „BioEconomy Regional Strategy Toolkit - BERST“ surinkta informacija 

apie Europos regionų taikomas bioekonomikos plėtros priemones36, šios srities vystymui pasitelkiamos žinių ir 

technologijų perdavimo bei švietimo programos, įvairūs finansiniai instrumentai (parama MTEP veikloms, verslo 

pradžiai, kt.). 

Toliau pateikiami Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. specializacijos krypties 

„Bioekonomika“ tikslas, uždaviniai ir priemonės (4 lentelė), o šio veiksmų plano priede – lėšų poreikio skaičiuoklė. 

 

 
35 Europos biopramonės konsorciumo ataskaita apie bioatliekų susidarymą ir jų panaudojimą ES šalyse (2020 m.): 
https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/documents/BIC-ZWE%20report%20-%20Bio-waste%20generation%20in%20the%20EU%20-
%20current%20capture%20and%20future%20potential.pdf [2021 02 24]. 
36 Projekto „BioEconomy Regional Strategy Toolkit - BERST“ katalogas: https://berst.vito.be [2021 02 24]. 

https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/documents/BIC-ZWE%20report%20-%20Bio-waste%20generation%20in%20the%20EU%20-%20current%20capture%20and%20future%20potential.pdf
https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/documents/BIC-ZWE%20report%20-%20Bio-waste%20generation%20in%20the%20EU%20-%20current%20capture%20and%20future%20potential.pdf
https://berst.vito.be/


 
4 lentelė. Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. specializacijos krypties „Bioekonomika“ tikslas, uždaviniai ir priemonės 

Nr. Tikslas, uždaviniai ir 
priemonės 

Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 
pradžia 

Įgyvendinimo 
pabaiga 

Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

1. Specializacijos krypties 
„Bioekonomika“ tikslas – 
iki 2030 m. tapti 
lyderiaujančiu 
bioekonomikos regionu 
nacionaliniu ir Baltijos jūros 
makroregiono lygmeniu 

Bioekonomikos 
sektoriuose 
sukuriamos BPV 
vidutinis metinis 
augimo tempas, 
% 
(Lietuvos 
statistikos 
departamentas, 
2007–2016 metais 
vidutinis metinis 
augimo tempas – 
3,34 %) 
 
Dirbančiųjų 
skaičiaus augimas, 
% 
(Lietuvos 
statistikos 
departamentas, 
2016 m. be A01 
veiklos – 18,5 
tūkst. darbuotojų) 
 
 

 > 3,5 % 
vidutinis metinis 
augimo tempas 
2021–2030 
metais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 0 %, lyginant 
su 2023 m., 
kada pradedama 
įgyvendinti 
daugiau 
priemonių 
 
 
 
 
 
Žr. toliau 

2021 m. 2030 m. Asociacija 
„Klaipėdos 
regionas“ / 
Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
taryba (Klaipėdos 
regiono plėtros 
taryba) 

6 375 000,0037 

 
37 Neskaičiuojant lėšų poreikio Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijos MTEP veiklų ir infrastruktūros plėtros strategijos iki 2030 m. įgyvendinimui reikalingų investicijų, bendras lėšų 
poreikis šio veiksmų plano įgyvendinimui yra 5 275 000,00 eurų. Lėšų poreikis yra apskaičiuotas įvertinant numatytoms priemonėms įgyvendinti reikalingus žmogiškuosius išteklius, paslaugų įsigijimui ir paramos teikimui reikalingas lėšas. 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

Priemonių 
įgyvendinimo 
rodikliai 

1.1. Skatinti tarpsektorinį 
bendradarbiavimą ir 
klasterizaciją 

   2021 m. 2030 m. Asociacija 
„Klaipėdos 
regionas“ / 
Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
taryba 

1 026 000,00 

1.1.1. Klaipėdos regiono 
bioekonomikos tarybos, 
sudarytos iš vietos valdžios, 
verslo, mokslo ir 
nevyriausybinio sektoriaus 
atstovų, įsteigimas ir veiklos 
užtikrinimas 

Veiksmų plane 
numatytų 
priemonių 
įgyvendinimo 
rezultatų 
pasiekimas 
 
Parengta Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
MTEPI programa, 
įtraukiant platesnį 
ratą dalininkų bei 
ekspertus 
 
Parengtos metinės 
Klaipėdos regiono 
bioekonomikos 
tarybos ataskaitos 

Pasiekti 2021–
2025 metais 
numatytų 
priemonių 
įgyvendinimo 
rezultatai 
 
Iki 2022 m. 
pabaigos 
parengta 
Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
MTEPI programa 
 
Parengtos 5 
metinės 
ataskaitos (už 

Pasiekti 2021–
2030 metais 
numatytų 
priemonių 
įgyvendinimo 
rezultatai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parengta 10 
metinių 
ataskaitų (už 

2021 m. 2030 m. Asociacija 
„Klaipėdos 
regionas“ / 
Klaipėdos 
regiono plėtros 
taryba 

162 000,00 
(savivaldybių 

lėšos, kitų 
dalyvių lėšos) 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

2021–2025 
metus) 

2021–2030 
metus) 

1.1.2. Klasterių sukūrimas regionui 
strategiškai svarbiose 
bioekonomikos srityse, t. y. 
agro-maisto, mėlynosios 
bioekonomikos ir biogrįstos 
pramonės srityse, bei jų 
veiklos koordinavimas, 
sinergijos su Lietuvos 
jūriniu klasteriu sukūrimas 

Klasterių narių 
skaičius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasterių narių 
projektų skaičius 
 
 
 
 
 
Aktyvių ir 
komerciškai 
sėkmingų 
akvakultūros ir 
jūrinių 
biotechnologijų 
atstovų skaičius 
Lietuvos jūriniame 
klasteryje 

Bent 10 narių iki 
2023 m. pabaigos 
(bendras trijų 
klasterių narių 
skaičius – bent 
30) 
 
 
 
 
 
Bent 3 iki 
2025 m. pabaigos 
(kiekvienam 
klasteriui po 
vieną) 
 
 
Bent 3 šias sritis 
atstovaujantys 
nariai Lietuvos 
jūriniame 
klasteryje 

Bent 20 narių, 
įskaitant 
organizacijas iš 
užsienio, iki 
2030 m. 
pabaigos 
(bendras trijų 
klasterių narių 
skaičius – bent 
60) 
 
Bent 9 iki 
2030 m. 
pabaigos 
(kiekvienam 
klasteriui po 
tris) 
 
Bent 8 šias sritis 
atstovaujantys 
nariai Lietuvos 
jūriniame 
klasteryje 

2023 m. 2030 m. Agentūra 
„Klaipėda ID“ / 
Klaipėdos mokslo 
ir technologijų 
parkas (vietos 
verslo asocijuotos 
struktūros, 
Lietuvos jūrinis 
klasteris) 

864 000,00 
(pradžioje 

savivaldybių 
lėšos, po to 

veiklos 
užtikrinimas 
per narystės 

mokestį, 
pritrauktas 
projektinės 
lėšas iš ES 
klasterius 

skatinančių 
programų, 

MITA 
priemonių) 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

1.2. Aktyviai dalyvauti 
bioekonomikos plėtra 
užsiimančių organizacijų 
veikloje ir pozicionuoti 
Klaipėdos regioną kaip 
bioekonomikos regioną 

   2021 m. 2030 m. Asociacija 
„Klaipėdos 
regionas“ / 
Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
taryba 

1 110 000,00 

1.2.1. Dalyvavimas 
bioekonomikos plėtra 
užsiimančių Europos, 
regioninių ir nacionalinių 
organizacijų veikloje 

Kiekvienais metais 
suformuluojamų 
dalyvavimo 
bioekonomikos 
plėtra užsiimančių 
organizacijų 
veikloje tikslų 
pasiekimas 
 
Dalyvavimas visų 
lygių – Europos, 
regioninių ir 
nacionalinių – 
organizacijų 
veikloje 

Pasiekti 2021–
2025 metais 
suformuluoti 
tikslai 
 
 
 
 
 
Narystė bent 3 
organizacijose 
2021–2025 
metais 

Pasiekti 2026–
2030 metais 
suformuluoti 
tikslai 
 
 
 
 
 
Narystė bent 3 
organizacijose 
2026–2030 
metais 

2023 m. 2030 m. Asociacija 
„Klaipėdos 
regionas“ / 
Klaipėdos 
regiono plėtros 
taryba 

20 000,00 
(savivaldybių, 
kitų dalyvių 
lėšos, skirtos 

padengti 
narysčių 

mokesčius) 

1.2.2. Tarptautinio renginio „Baltic 
Bioeconomy Summit“ 
organizavimas kas dvejus 
metus 

Renginių skaičius 
 
Renginių dalyvių 
skaičius 

2 renginiai 
 
2022 m. 
(bandomasis) 
renginys – 100 
dalyvių 
 

3 renginiai 
 
2026 m. 
renginys – 600 
dalyvių 
 

2021 m. 2030 m. Klaipėdos 
universitetas / 
Klaipėdos mokslo 
ir technologijų 
parkas 

680 000,00 
(savivaldybių, 
KU, KMTP, 

renginio 
rėmėjų ir 

projektinės 
lėšos, taip pat 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

2024 m. renginys 
– 300 dalyvių 

2028 m. 
renginys – 800 
dalyvių 
 
2030 m. 
renginys – 1000 
dalyvių 

gali būti 
taikomas 
renginio 
dalyvio 

mokestis) 

1.2.3. Virtualios platformos, 
kurioje teikiama informacija 
apie Klaipėdos regiono 
bioekonomiką, sukūrimas ir 
palaikymas 

Virtualios 
platformos 
sukūrimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirminė 
virtualios 
platformos 
versija – iki 
registracijos į 
bandomąjį 
„Baltic 
Bioeconomy 
Summit“ 
pradžios 
(2022 m.) 
 
Pilnai veikianti 
virtuali platforma 
– iki 2023 m. 
pabaigos (tam, 
kad būtų galima 
panaudoti atliktas 
analizes, 
paskelbti apie 
sukurtus 
klasterius ir pan.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 m. 2030 m. Asociacija 
„Klaipėdos 
regionas“ / 
Klaipėdos 
regiono plėtros 
taryba 

410 000,00 
(savivaldybių 
lėšos, skirtos 

sukurti ir 
palaikyti 
virtualią 

platformą) 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

 
Užsiregistravusių 
ir bendras 
lankytojų skaičius 

 
Platformos 
steigėjai kasmet 
apibrėžia 

 
Platformos 
steigėjai kasmet 
apibrėžia 

1.3. Skatinti bioekonomikos 
srities mokslinius tyrimus, 
inovacijas ir verslo plėtrą 

   2021 m. 2030 m. Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
taryba / 
Asociacija 
„Klaipėdos 
regionas“ 

1 496 000,00 

1.3.1. Klaipėdos regiono 
bioekonomikos 
akceleratoriaus38, 
apjungiančio regione 
veikiančių MTEP, inovacijų 
ir verslo plėtros organizacijų 
kompetencijas, įsteigimas ir 
veiklos užtikrinimas 

Išvystytų 
inovacinių projektų 
skaičius 
 
 
Moderuotų verslo 
subjektų skaičius 

9-15 inovacinių 
projektų 2023–
2025 metais  
 
 
Kiekvienais 
metais 3-5 verslo 
subjektai (vienas 
verslo subjektas 
gali būti 
moderuojamas 
kelis metus) 

24-40 
inovacinių 
projektų 2023–
2030 metais  
 
Kiekvienais 
metais 3-5 
verslo subjektai 
(vienas verslo 
subjektas gali 
būti 
moderuojamas 
kelis metus) 

2023 m. 2030 m. Asociacija 
„Klaipėdos 
regionas“ / 
Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
taryba (KU, 
KMTP, agentūra 
„Klaipėda ID“, 
Klaipėdos LEZ, 
vietos verslo 
asocijuotos 
struktūros, kt.) 

576 000,00 
(savivaldybių, 
ES struktūrinių 

ir investicijų 
fondų lėšos) 

1.3.2. Inovacinių čekių tipo 
paramos bioekonomikos 
srities regiono 
inovuojančioms įmonėms, 

Gautų paraiškų 
skaičius 
 
 

30-45 paraiškos 
(10-15 paraiškų 
per metus) 
 

80-120 paraiškų 
(10-15 paraiškų 
per metus) 
 

2023 m. 2030 m. Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
akseleratorius 

472 000,00 
(savivaldybių 
ir projektinės 
lėšos, taip pat 

 
38 Akceleratorius – tai programa, kurios pagrindu užtikrinami atitinkamos kompetencijos žmogiškieji ištekliai regioną inovuojančių įmonių konsultavimui. 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

įskaitant potencialius 
startuolius, teikimas 
(susijusi su 1.3.1 priemone / 
viena iš Klaipėdos regiono 
bioekonomikos 
akceleratoriaus veiklų) 

Projektų skaičius 
 
 
 
 
 
 
 
Įsteigtų naujų 
įmonių skaičius 

15 projektų, 
įskaitant 
startuolių 
įsikūrimą 
(mažiausiai 5 
projektai per 
metus) 
 
3 naujos įmonės 
(mažiausiai 1 per 
metus) 

40 projektų, 
įskaitant 
startuolių 
įsikūrimą 
(mažiausiai 5 
projektai per 
metus) 
 
8 naujos įmonės 
(mažiausiai 1 
per metus) 

(Klaipėdos 
mokslo ir 
technologijų 
parkas) 

didžiosios 
regiono 

įmonės galėtų 
įsteigti 

inovacinius 
čekius jų 
gamybos 

technologijoms 
vystyti ar 

inovacijoms 
diegti) 

1.3.3. Bioekonomikos plėtrai 
aktualių nacionalinių ir 
tarptautinių finansavimo 
priemonių sistemingas 
monitoringas, galimų 
pareiškėjų regione 
informavimas ir 
konsultavimas dėl paraiškų 
teikimo (susijusi su 1.3.1 
priemone / viena iš 
Klaipėdos regiono 
bioekonomikos 
akceleratoriaus veiklų) 

Galimų pareiškėjų 
skaičius kontaktų 
duomenų bazėje 
 
Suteiktų 
konsultacijų dėl 
paraiškų rengimo 
skaičius 
 
Pateiktų paraiškų 
skaičiaus augimas 
 
 
 
Patvirtintų 
paraiškų skaičiaus 
augimas 
 

Akseleratoriaus 
dalininkai 
apibrėžia 
 
Akseleratoriaus 
dalininkai 
apibrėžia 
 
 
Pagal ankstesnio 
laikotarpio 
rezultatus 
apibrėžiama 
 
Pagal ankstesnio 
laikotarpio 
rezultatus 
apibrėžiama 

Akseleratoriaus 
dalininkai 
apibrėžia 
 
Akseleratoriaus 
dalininkai 
apibrėžia 
 
 
Pagal ankstesnio 
laikotarpio 
rezultatus 
apibrėžiama 
 
Pagal ankstesnio 
laikotarpio 
rezultatus 
apibrėžiama 

2023 m. 2030 m. Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
akseleratorius 
(regione 
veikiančios MTEP 
(Klaipėdos 
universiteto Jūros 
tyrimų institutas, 
kt.), inovacijų ir 
verslo plėtros 
organizacijos, 
asocijuotos verslo 
(žvejybos įmonių, 
kt.) struktūros) 

288 000,00 
(savivaldybių 

lėšos) 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

 
Pritrauktų 
projektinių lėšų 
augimas 
 
 
Įgyvendintų 
projektų, įskaitant 
tyrimus, tvariam 
žuvininkystės 
sektoriaus 
vystymui skaičius 
 
Inicijuotų jūrinių 
akvakultūrinių / 
biotechnologinių 
projektų skaičius 

 
Pagal ankstesnio 
laikotarpio 
rezultatus 
apibrėžiama 
 
10 projektų 
 
 
 
 
 
 
1 projektas 

 
Pagal ankstesnio 
laikotarpio 
rezultatus 
apibrėžiama 
 
30 projektų, 
pritraukusių 
800 000,00 eurų 
ES investicijų ir 
privataus 
kapitalo lėšų 
 
2 projektai, 
pritraukę 
500 000,00 eurų 
ES investicijų 

1.3.4. Industrinės doktorantūros 
studijų regionui strategiškai 
svarbiose bioekonomikos 
srityse rėmimas (susijusi su 
1.3.1 priemone / viena iš 
Klaipėdos regiono 
bioekonomikos 
akceleratoriaus veiklų) 

Doktorantų 
skaičius 

Inicijuotos 6 
industrinės 
doktorantūros 
vietos 2023–
2025 metais 
(mažiausiai 2 
studijų vietos per 
metus) 

Inicijuota 16 
industrinės 
doktorantūros 
vietų 2023–
2030 metais 
(mažiausiai 2 
studijų vietos 
per metus) 

2023 m. 2030 m. Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
akseleratorius 
(Klaipėdos 
universitetas) 

160 000,00 
(vietos verslo, 

Švietimo, 
mokslo ir 

sporto 
ministerijos 

finansavimas, 
savivaldybių 

lėšos) 
1.3.5. Modernaus mėlynosios 

bioekonomikos 
kompetencijų centro 

Modernizuota 
Klaipėdos 
universiteto Jūros 

Pagal KU JTI 
ŽAL strategiją 
 

Pagal KU JTI 
ŽAL strategiją 
 

2021 m. 2030 m. Klaipėdos 
universitetas 

1 100 000,00 
(KU JTI ŽAL 

strategijoje 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

išvystymas, įgyvendinant 
Klaipėdos universiteto Jūros 
tyrimų instituto 
Žuvininkystės ir 
akvakultūros laboratorijos 
MTEP veiklų ir 
infrastruktūros plėtros 
strategiją iki 2030 m. (KU 
JTI ŽAL strategiją) 

tyrimų instituto 
Žuvininkystės ir 
akvakultūros 
laboratorija 
 
Įgyvendintų 
akvakultūros ir/ar 
jūrinių 
biotechnologijų 
srities tyrimų 
skaičius 
 
Parengtų 
specialistų, regione 
vystysiančių 
mėlynąją 
bioekonomiką, 
skaičius 
 
Kiti KU JTI ŽAL 
strategijoje 
apibrėžti rodikliai 

 
 
 
 
 
6 tyrimai 
 
 
 
 
 
 
15 specialistų 
 
 
 
 
 
 
Pagal KU JTI 
ŽAL strategiją 

 
 
 
 
 
15 tyrimų, 
pritraukusių 
3 mln. eurų ES 
investicijų 
 
 
 
35 specialistai 
 
 
 
 
 
 
Pagal KU JTI 
ŽAL strategiją 

numatyti 
finansavimo 

šaltiniai)  

1.4. Skatinti žiedinės 
bioekonomikos plėtrą 

   2021 m. 2030 m. Asociacija 
„Klaipėdos 
regionas“ / 
Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
taryba 

646 000,00 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

1.4.1. Industrinės simbiozės 
vystymo Klaipėdos regione 
galimybių studijos atlikimas 

Atlikta galimybių 
studija 

Atlikta galimybių 
studija iki 
2022 m. pabaigos 

 2021 m. 2022 m. Asociacija 
„Klaipėdos 
regionas“ / 
Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
taryba 

70 000,00 
(savivaldybių, 

asocijuotų 
verslo 

struktūrų 
lėšos) 

1.4.2. Industrinės simbiozės 
kompetencijų centro 
įsteigimas ir veiklos 
užtikrinimas 

Išvystytų 
industrinės 
simbiozės projektų 
skaičius 
 
Pritrauktos 
investicijos 
 
Perdirbtų ir 
panaudotų 
biologiškai 
skaidžių atliekų 
dalis 
(RATC, regiono 
įmonių apklausos 
duomenys) 

 Bent 5 projektai 
 
 
 
 
Bent 100 mln. 
eurų 
 
Pagal atliktos 
studijos 
rezultatus 
apibrėžiama 

2023 m. 2030 m. Asociacija 
„Klaipėdos 
regionas“ / 
Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
taryba (KU, 
KMTP, agentūra 
„Klaipėda ID“, 
Klaipėdos LEZ, 
vietos verslo 
asocijuotos 
struktūros, kt.) 

576 000,00 
(savivaldybių, 
ES struktūrinių 

ir investicijų 
fondų lėšos) 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

1.5. Skatinti tvarų regiono 
biomasės išteklių 
panaudojimą ir iš jų 
pagamintų produktų 
realizavimą vietos rinkoje 

   2021 m. 2030 m. Asociacija 
„Klaipėdos 
regionas“ / 
Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
taryba 

997 000,00 

1.5.1. Vietos ūkininkų, 
žuvininkystės ir 
akvakultūros įmonių 
interesų bei poreikių, 
susijusių su ekologine 
gamyba, vykdomos veiklos 
diversifikavimu ir 
atsinaujinančių energijos 
išteklių (AEI) gamyba, 
tyrimo atlikimas ir 
rekomendacijų, 
apibrėžiančių galimus šių 
sričių vystymo regione 
sprendimus, parengimas 

Atliktas tyrimas ir 
parengtos 
rekomendacijos  

Atliktas tyrimas 
ir parengtos 
rekomendacijos 
iki 2022 m. 
pabaigos 

 2021 m. 2022 m. AKR, Klaipėdos 
regiono 
savivaldybės 
(regione 
veikiančios 
MTEP, inovacijų 
ir verslo plėtros 
organizacijos, 
asocijuotos verslo 
struktūros) 

50 000,00 
(savivaldybių 

ir/ar 
projektinės 

lėšos) 

1.5.2. Ekologinės gamybos 
metodus taikančių, 
diversifikuotų ir 
atsinaujinančius energijos 
išteklius (AEI) 
generuojančių ūkių bei 
žuvininkystės ir 
akvakultūros įmonių 

Ekologinių ūkių 
dalis (pagal 
ūkininkų skaičių ir 
naudojamų žemės 
ūkio naudmenų 
plotą) 
(VšĮ „Ekoagros“ 
duomenys) 

 Bent 25 % 
 
 
 
 
 
 
 

2023 m. 2027 m. Klaipėdos 
regiono 
savivaldybės 
(regione 
veikiančios 
MTEP, inovacijų 
ir verslo plėtros 
organizacijos, 

90 000,00 
(savivaldybių 

lėšos) 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

skatinimo programos 
įgyvendinimas 
(organizuojami seminarai 
ūkininkams, žuvininkystės ir 
akvakultūros įmonėms ir 
kitų aktualių sričių 
verslininkams (iš maisto 
pramonės, energetikos 
sektoriaus, kt.) sprendimų, 
nustatytų įgyvendinant 1.5.1 
priemonę, pristatymui ir 
aptarimui, galimų 
bendradarbiavimo iniciatyvų 
apibrėžimui) 

 
Vietos ūkininkų, 
žuvininkystės ir 
akvakultūros 
įmonių ir/ar jų 
partnerių 
įgyvendintų AEI 
gamybos projektų 
skaičius 
 
Vietinę 
žuvininkystės ir 
akvakultūros 
produkciją 
perdirbančių 
įmonių dalis (pagal 
įmonių skaičių ir 
panaudojamos 
produkcijos kiekį) 

 
Pagal atlikto 
tyrimo 
rezultatus 
apibrėžiama 
 
 
 
 
 
Pagal atlikto 
tyrimo 
rezultatus 
apibrėžiama 

asocijuotos verslo 
struktūros) 

1.5.3. Žaliųjų viešųjų pirkimų 
kriterijų platesnis taikymas 
vykdant Klaipėdos regiono 
savivaldybių, jų įstaigų ir 
įmonių viešuosius pirkimus 

Žaliųjų viešųjų 
pirkimų, 
skaičiuojant pagal 
apibrėžtų prekių, 
paslaugų ir darbų 
viešųjų pirkimų 
skaičių ir pagal 
vertę, kuriems 
taikytini aplinkos 

Ne mažiau nei 
50 % 

 2022 m. 2030 m. Klaipėdos 
regiono 
savivaldybės 

162 000,00 
(savivaldybių 

lėšos) 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

apsaugos kriterijai, 
dalis 

1.5.4. Trumpųjų maisto tiekimo 
grandinių kūrimas 
organizuojant maitinimo 
paslaugas Klaipėdos regiono 
viešosiose įstaigose 
(mokyklose, ligoninėse, kt.) 

Atitinkamus 
kriterijus taikančių 
viešųjų įstaigų 
skaičius 
 
Pirkimų, kuriuose 
taikyti atitinkami 
kriterijai, dalis nuo 
visų ūkininkams, 
žuvininkystės ir 
akvakultūros 
įmonėms aktualių 
pirkimų, 
skaičiuojant pagal 
pirkimų skaičių ir 
pagal vertę 
 
Pirkimuose 
dalyvaujančių 
vietos ūkininkų, 
žuvininkystės ir 
akvakultūros 
įmonių skaičius 

Siektina reikšmė 
nustatoma 
savivaldybių 
 
 
Siektina reikšmė 
nustatoma 
savivaldybių 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siektina reikšmė 
nustatoma 
savivaldybių 

Siektina reikšmė 
nustatoma 
savivaldybių 
 
 
Siektina reikšmė 
nustatoma 
savivaldybių 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siektina reikšmė 
nustatoma 
savivaldybių 

2022 m. 2030 m. Klaipėdos 
regiono 
savivaldybės 

162 000,00 
(savivaldybių 

lėšos, 
asocijuotų 

verslo 
institucijų 

lėšos) 

1.5.5. 
(i) 

Gyventojų švietimas apie 
bioekonomiką (gyventojų 
informavimo kompanijos 

Renginių skaičius Suorganizuoti 4 
renginiai ar 
renginių ciklai 

Suorganizuoti 9 
renginiai ar 
renginių ciklai 

2022 m. 2030 m. Klaipėdos 
regiono 
savivaldybės, 
Asociacija 

432 000,00 
(savivaldybių 
ir projektinės 

lėšos) 



 
Nr. Tikslas, uždaviniai ir 

priemonės 
Įgyvendinimo stebėsena Įgyvendinimo 

pradžia 
Įgyvendinimo 

pabaiga 
Atsakinga 
institucija 

(dalyvaujančios 
institucijos) 

Lėšų poreikis, 
eurais 

(finansavimo 
šaltinis) 

Rodiklis 
(duomenų šaltinis 

ir, jeigu yra, 
pradinė reikšmė) 

Siektina tarpinė 
(2025 m.) 
reikšmė 

Siektina 
galutinė 

(2030 m.) 
reikšmė 

organizavimas kiekvienais 
metais) 

(kasmet po 
vieną) 

(kasmet po 
vieną) 

„Klaipėdos 
regionas“ 

1.5.5. 
(ii) 

Gyventojų švietimas apie 
bioekonomiką (specialios 
neformaliojo švietimo 
programos mokiniams 
parengimas ir 
įgyvendinimas) 

Parengta speciali 
neformaliojo 
švietimo programa 
mokiniams 
 
Programą 
įgyvendinančių 
mokyklų ir 
neformaliojo 
švietimo įstaigų 
skaičius 
 
Programą 
išklausiusių 
mokinių skaičius 

Parengta 
programa iki 
2022 m. pabaigos 
 
 
Siektina reikšmė 
nustatoma 
savivaldybių 
 
 
 
 
Siektina reikšmė 
nustatoma 
savivaldybių 

 
 
 
 
 
Siektina reikšmė 
nustatoma 
savivaldybių 
 
 
 
 
Siektina reikšmė 
nustatoma 
savivaldybių 

2022 m. 2030 m. Klaipėdos 
regiono 
bioekonomikos 
taryba, Klaipėdos 
regiono 
savivaldybės 

101 000,00 
(savivaldybių 
ir projektinės 

lėšos) 

 


