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NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI 

 

AEI – atsinaujinantys energijos ištekliai 
AKR – Asociacija „Klaipėdos regionas“ 
AKR VNS – Asociacijos „Klaipėdos regionas“ visuotinis narių susirinkimas 
Atviras regionas – KR SS horizontalusis prioritetas „Gerovės regionas“ 
BSIC – Baltijos skaitmeninių inovacijų centras 
BVP – bendrasis vidaus produktas 
Darbotvarkė 2030 – JT Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų 
DG – Programų rengimui sudaromos darbo grupės 
DVT – darnaus vystymosi tikslai 
ES – Europos Sąjunga 
Gerovės regionas – KR SS horizontalusis prioritetas „Gerovės regionas“ 
Identiteto analizė – Klaipėdos regiono identiteto ir vertybinio pagrindo analizė 
ĮPDG – KR SS įgyvendinimo priežiūros darbo grupė 
JT – Jungtinės tautos 
JTO – Jungtinių tautų organizacija 
JTS – jungtiniai techniniai sekretoriatai 
JVEK – Jūrinės vėjo energetikos klasteris 
KEPS2030 – Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija iki 2030 m. 



Klaipėdos RTO – Klaipėdos regiono turizmo organizacija 
KLEZ – Klaipėdos laisvoji ekonominė zona 
KMPT – Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas 
KPA – Klaipėdos pramoninkų asociacija 
KPPAR – Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai 
KR – Klaipėdos regionas 
KRATC – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 
Krypčių koordinatoriai – KR SS krypčių įgyvendinimo koordinatoriai 
Kryptys – KR SS kryptys 
KRPT – Klaipėdos regiono plėtros taryba 
KR SS – Klaipėdos regiono specializacijos strategija iki 2030 m. 
KSU – Kazimiero Simonavičiaus universitetas 
KTU – Kauno technologijos universitetas 
KU – Klaipėdos universitetas 
KU JTI – Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas 
KVJUD – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 
KVK – Klaipėdos valstybinė kolegija 
LAKD – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija 
LCC – LCC tarptautinis universitetas 
LG – AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
LIC – VšĮ Lietuvos inovacijų centras 
LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 
LJK – Lietuvos jūrinis klasteris 



LOU - VĮ Lietuvos oro uostai 
LSA – Lietuvos savivaldybių asociacija 
LR – Lietuvos Respublika 
LRP – Lietuvos Respublikos Prezidentas 
LRS – Lietuvos Respublikos Seimas 
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
LTSA – Lietuvos transporto saugos administracija prie SM 
LŽPGA – Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija 
LŽŪKT – VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 
MLEKGT – Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos taryba 
MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 
MRU – Mykolo Riomerio universitetas 
MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra 
MTEPI – moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
NVO – nevyriausybinės organizacijos 
Priemonės – Krypčių įgyvendinimui numatytos priemonės 
Priemonių koordinatoriai – Krypčių įgyvendinimui numatytų priemonių koordinatoriai 
Programos – Krypčių įgyvendinimo trimetės programos 
Regionas – Klaipėdos regionas 
SADM – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Savivaldybės – Klaipėdos regiono savivaldybės 
SM – LR Susisiekimo ministerija 
Stebėsena – nuolatinė KR SS įgyvendinimo stebėsena 



STRATA – Vyriausybės strateginės analizės centras 
ŠMSM – LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
TIC – Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrai 
Ugdantis regionas – KR SS horizontalusis prioritetas „Ugdantis regionas“ 
UT – Užimtumo tarnybos prie SADM Klaipėdos klientų aptarnavimo departamentas 
VDA – Vilniaus dailės akademija 
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas 
VPSP – vieša ir privati partnerystė 
VU – Vilniaus universitetas 
VVG – vietos veiklos grupės 
VVKD – VĮ Vidaus vandens kelių direkcija 
ŽĮA – žvejybos įmonių asociacijos 
ŽRVVG – žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 
ŽT – Žuvininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos 


