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Specializacijos krypčių 
situacijos analizė, įvertinant 
COVID-19 įtaką

Specializacijos krypčių 
atsparumo (angl. resilience) 
vertinimas

Regiono specializacijos 
krypčių įvertinimas ir atitiktis 
nacionalinėms strategijos 
kryptims

Didžiausią regionų potencialą 
dirbti kartu turinčių sektorių 
identifikavimas

Pasiūlymai ir rekomendacijos 
bendrų regioninių pridėtinės 
vertės grandinių kūrimui

Užsienio šalių regionų 
gerosios patirties pavyzdžiai 

Rekomendacijos siūlomų 
funkcinių regionų valdymo 
modeliui

Visų procese dalyvaujančių 
institucijų sąrašas

Galimybių regionams vystyti 
funkcines zonas analizė



Funkcinės zonos ir 
regioninė specializacija
• Funkcinis regionas (zona) / ekonominiais ar socialiniais ryšiais pasižyminti ir (ar) bendrai naudojamą infrastruktūrą ir (ar)

paslaugų tinklą turinti teritorija, kurios vystymas numatytas regiono plėtros plane ar kelių regionų plėtros planuose.

• Funkciniai ryšiai / tai santykiai, priklausomybės ir įtakos, veikiančios tarp elementų, be kurių elementai negali veikti kaip
sistema.

• Partnerystė / paslaugų bei veiklų sistema veikianti bendradarbiavimo, paslaugų funkcinio papildomumo ir dalinimosi
principais.

• Policentriškumas / koncepcija, skatinanti regionus ir miestus, dirbant su gretimomis teritorijomis, išnaudoti bendras
stipriąsias puses ir atskleisti galimus papildomus pranašumus, sukuriant papildomą vertę

• Regioninis atsparumas / regionų gebėjimas užkirsti kelią krizėms, pasirengti ir reaguoti į jas, bei užtikrinti tvarų vystymąsi.

• Regioninė specializacija / regiono plėtros prioritetų ir jų įgyvendinimo priemonių visuma, koncentruojant žmogiškąjį,
infrastruktūrinį ir finansinį kapitalą į produktyviausias ir perspektyviausias konkretaus regiono ekonominės plėtros sritis. 
Regioninės specializacijos įgyvendinimas apima specializuotą infrastruktūrą, tyrimus, švietimo ir kvalifikacijos kėlimo 
programas, informacijos sklaidą, rinkodarą ir privačių investicijų pritraukimą, verslo iniciatyvų palaikymą.



Funkcinių zonų vystymas 

+
Ugdo suinteresuotųjų šalių kompetencijas

Stiprėja horizontaliosios ir vertikaliosios partnerystės

Mažėja investicijų ir sprendimų priėmimo fragmentiškumas

Kuria galimybes įsitraukti vietos bendruomenei ir suinteresuotosioms 

Galimybė pretenduoti į didesnį skaičių struktūrinių ir investicinių fondų

Sumažėja konkurencija dėl išorinio finansavimo

Skatina grupuotis į klasterius ir kartu vystyti investicinius projektus

-
Siekis išlaikyti savarankiškumą


Iš dalies prarandama vietos valdžios nepriklausomybė priimti sprendimus


Vietos valdžios institucijų politiniai skirtumai


Gali trūkti dinamiškumo bei lankstumo greitiems sprendimams priimti


Skirtingi savivaldybių ir regionų organizaciniai ištekliai


Būtinas tinkamas teisinis pagrindas, įgalinantis vietos suinteresuotosioms 
šalims veikti tarpvalstybiniu mastu



Klaipėdos regionas
Jūrinė ekonomika

Bioekonomika

Darnus pakrančių ir jūros turizmas

Telšių regionas
Konkurencingos pramonės įmonės

Paslaugos ir turizmas

Tvari energetika

Žmogiškųjų išteklių rengimo sistemos kūrimas 
(reikalinga įgyvendinti regiono specializacijos 
kryptis)

Regionų 
specializacija

Kuržemės regionas
Investicijos į technologinių kompetencijų ugdymą

Kūrybinių išteklių plėtra siekiant padidinti pridėtinę vertę

Valdžios, verslo, mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų 
bendradarbiavimas

Infrastruktūros plėtra

Jūros išteklių naudojimas

Tauragės regionas
Inovatyvi eksportuojanti gamyba 

Miškininkystė, mediena ir baldų pramonė 

Maistas ir žemės ūkis 

Sumani specializacija (Cleantech/ Greentech) 

Paslaugų centrų kūrimas 

Interaktyvus turizmas



Ištekliai - gamtos, infrastruktūros ir žmogiškieji
resursai.

Identitetas - regiono savęs suvokimas,
identifikavimas pagal tam tikrus apibrėžtus naratyvus.

Aplinka - turimų išteklių panaudojimo būdas ir jais
kuriamos sąlygos.

Globalus kontekstas - pasaulinės
tendencijos lemiančios regiono vystymą(si).

Identitetas

Aplinka

Ištekliai

Globalus kontekstas

Analizuojamos temos



Analizuojamos temos nustato į ką reikia koncentruotis skatinant darnų regionų 
vystymąsi.

 
Siejant jas su regionams būdingomis specializacijų kryptimis išryškėja 

bendradarbiavimo sritys. 

Vadovaujantis šiomis sritimis, identifikuojami prioritetai regionams bendradarbiauti 
tarpusavyje kuriant funkcines zonas.



Pandemijos sukurti 
pokyčiai ir galimybės

Nepasitikėjimas 
institucijomis

Nuotolinio darbo 
suteikiamos 
galimybės

Vietinės 
ekonomikos ir 
apsipirkimo 
internete teikiamos 
galimybės

• Sukurti naują, pasitikėjimu grįstą,
kokybišką bendradarbiavimą 
tarp regioninės politikos 
formuotojų ir visuomenės.


• Transformuoti deklaratyvius
strateginius planus į 
visuomenę motyvuojančius ir 
vietos identitetą bei poreikius 
atliepiančius veiksmus.


• Mažinti konfrontaciją ir konfliktus
aktyvuojant nuolatinį dialogą 
su visuomene.


• Kurti darnią ir tvarią regionų
infrastruktūrą.


• Pritraukti naujų gyventojų ir
atvykstančių turistų.


• Gauti ekonominės naudos iš
naujai įveiklintos 
infrastruktūros.


• Aktyviau įgyvendinti darnaus
judumo tikslus.


• Transformuoti infrastruktūrą
remiantis „žaliuoju kursu“.


• Auginti vietos verslo kultūrą per
SVV skatinimą.

• Tapti itin svarbiu regionu
aptarnaujančiu internetinę 
prekybą pasauliniu mastu.



Aktyvaus atsparumo kūrimas įgalina 
regionus išeiti iš trumpalaikio, 
lokalaus ir pasyvaus veikimo lauko, ir 
leidžia planuoti strateginiu ir 
tendencijų lygmeniu. 

Tai yra būtinas veiksmas, siekiant 
pereiti nuo trumpalaikio rizikų 
valdymo prie ilgalaikio darnaus 
vystymosi. 

Funkcinės zonos ir 
atsparumo kūrimas

ILGALAIKIS
TARPTAUTINIS

AKYVUS

TRUMPALAIKIS
LOKALUS
PASYVUS

Atsparumas

Rizikų 
valdymas

Darnus 
vystymasis



Funkcinių zonų 
vystymo prioritetas: 

Tvarus išteklių 
naudojimas



formuoja naują – balanso su aplinka ir visuomene 
ieškančią - ekonomikos kryptį. Kadangi visiems 
regionams mėlynosios ir žaliosios ekonomikos 
strateginės kryptys yra aktualios, atsiranda galimybė 
kartu vystyti darnią veiklų plėtrą, nuoseklų ir tvarų veiklų 
augimą, sudarant reikiamas sąlygas jų įgyvendinimui 
tarpregioniniu mastu.
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Kokybiška gyvenamoji aplinka

Mėlynojo ir žaliojo augimo vizijos

Atsinaujinantys ištekliai

Ekonomikos ir aplinkos balansas

TVARUS IŠTEKLIŲ 
NAUDOJIMAS
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Koordinuotas perėjimas prie 
atsinaujinančios energetikos

Vėjo jėgainių parkų vystymas

Darnaus judumo infrastruktūros 
vystymas

Gamtos apsauga ir tausojimas
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Tvarus išteklių 
naudojimas



Funkcinių zonų 
vystymo prioritetas: 

Darnus patirtinis 
turizmas



Atsižvelgiant į turimus bendrus regioninius išteklius ir 
n a c i o n a l i n i u s b e i t a r p t a u t i n i u s p r i o r i t e t u s , 
rekomenduojama skatint i regionus ir atskiras 
savivaldybes bendradarbiauti tarpusavyje, pasirinkti 
bendras ir jų išskirtinumą, konkurencinį pranašumą, 
unikalumą atitinkančias turizmo kryptis: išskiriant  ir 
prioretizuojant sveikatinimo, jūrinio ir pakrančių bei 
kultūrinio turizmo vystymo kryptis.

Patyriminės veiklos kurios kuria intensyvų keliautojų 
santykį su vietos identitetu ir specifine vietos kultūra. 
Baltijos jūra, gamtiniai pajūrio ir vandens ištekliai suteikia 
Klaipėdos regionui unikalumo. Efektyvus išteklių 
naudojimas ir tinklaveikos stiprinimas sudaro galimybes 
didinti Klaipėdos regiono konkurencingumą, stiprinant 
ekologinį turizmą, apimantį atsakingą keliavimą ir 
lankymąsi gamtinėse vietovėse.

Kultūriniai ištekliai

Gamtiniai ištekliai

Sveikatingumo ištekliai

Geografinė padėtis

DARNUS PATIRTINIS 
TURIZMAS

Darnaus jūrinio ir pakrančių 
turizmo vystymas

Sveikatingumo turizmo vystymas

Turizmo krypčių kūrimas ir 
valdymas

Kultūrinio turizmo vystymas
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Darnus patirtinis 
turizmas



Funkcinių zonų 
vystymo prioritetas: 

Į žmogų orientuotos 
viešosios paslaugos



Į žmogų orientuotos 
viešosios 
paslaugos
Siekiant vientisos viešųjų paslaugų struktūros ir jų 
integracijos, būtina stiprinti funkcinius ryšius tarp 
urbanistinių Klaipėdos, Telšių, Tauragės centrų bei 
eksperimentuoti teikiant viešąsias paslaugas abipus 
sienos su Latvija. Tarpregioninių viešųjų paslaugų 
funkcinių zonų vystymas leistų efektyviau naudoti turimą 
infrastruktūrą, tolygiai paskirstant išteklius, lanksčiau 
atliepiant kintančią demografinę situaciją ir taip kuriant 
bendrą atsparumą. LR BP sprendiniuose numatoma 
efektyvinti švietimo, sveikatos ir kultūros paslaugų 
te ik imo t ink lą , tad gre t imi reg iona i pr iva lės 
bendradarbiauti tarpusavyje, koordinuojant specializuotų 
paslaugų teikimą ir pasiskirstant prioritetinėmis sritimis. 

Kultūrinės paslaugos

Socialinės paslaugos

Švietimo paslaugos

Sveikatos paslaugos

Į ŽMOGŲ ORIENTUOTOS 
VIEŠOSIOS PASLAUGOS

Sveikatos paslaugų 
efektyvinimas 

Socialinių paslaugų 
efektyvinimas

Kultūros paslaugų efektyvinimas

Švietimo paslaugų efektyvinimas

Paslaugos abipus sienos
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Funkcinių zonų 
vystymo prioritetas: 

Aukštos pridėtinės 
vertės kūrimas



Aukštos 
pridėtinės vertės 
kūrimas
Siekiant subalansuotos, aukštą pridėtinę vertę kuriančios 
ekonominės struktūros, nagrinėjami regionai siekia 
diversifikacijos, orientuojasi į aukštesnės pridėtinės 
vertės paslaugas, grynina sumaniąsias specializacijas. 
Klaipėdos ir Kaimyninių regionams bioekonomikos 
sektorius ir su juo siejamos pramonės šakos yra 
reikšmingi BVP ir pridėtinės vertės kūrimo elementai. 
Bioekonomikos sektoriaus stabilumui skatinti ir rizikų 
va ldymo s is temai kur t i bū t ina tarpregionin io 
bendradarbiavimo ir kitų suinteresuotųjų šalių iniciatyva.
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Bioekonomika

Smulkus ir vidutinis verslas

Pažangios pramonės kryptis

Verslumo įgūdžių stoka

AUKŠTOS PRIDĖTINĖS 
VERTĖS KŪRIMAS

Koordinuotas žaliavų pirkimas 
per verslo klasterius

Viešojo ir privataus sektorių 
partnerystės

Kompetencijų kėlimo programa

Tarpregioninio bioekonomikos 
centro kūrimas



Gerosios praktikos

EGTC ZASNET: Cross-border nature 
protection and environmental 

preservation

Integrated Ecotourism 
Development of the Drava Basin 

(HU)

Smart Specialisation: Creating 
Growth through Transnational 
cooperation and Value Chains

United cross-border healthcare for 
the Lower Austria – South Bohemian 

region 

Aukštos pridėtinės vertės kūrimasTvarus išteklių naudojimas Darnus patirtinis turizmas Į žmogų orientuotos viešosios 
paslaugos

Portugalija ir Ispanija Vengrija (Baranya ir Somogy regionai) Portugalija (Norte) ir Ispanija (Galisija)Austrija ir Čekija

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EGTC-good-practices.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EGTC-good-practices.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EGTC-good-practices.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/4670/attachments/1/translations?locale=lt
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/4670/attachments/1/translations?locale=lt
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/4670/attachments/1/translations?locale=lt
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Austria/united-cross-border-healthcare-for-the-lower-austria-south-bohemian-region


Tarpregioninio bendradarbiavimo etapai
Pasiruošimo etapo trys pagrindiniai tikslai yra:
 
(1) identifikuoti regionų galimybes, bendrus tikslus, 

iššūkius ir esamus neatitikimus; 
(2) pasiūlyti naujas tematines partnerystes ir
(3) identifikuoti potencialius partnerius

bendradarbiavimo projektams.

Konsolidacijos etapo metu inicijuojamas bendrų 
veiklų vystymas. Šiame etape sukuriama 
bendradarbiavimo platforma, suinteresuotųjų šalių 
atsakomybės ir pasirenkamos konkrečios bendros 
veiklos. Partneriai taip pat sukuria veiksmų planą ir 
susitaria dėl pradinių pavyzdinių (angl. flagship) 
bandomųjų projektų.

Apibrėžimo etapo metu:
(1)parengiami finansuojami projektai ir verslo 

planai; 
(2)apibrėžiamos finansinės priemonės ir įvykdomi

investiciniai planai.
(3)Projektai struktūrizuojami, ieškoma bendrų

finansavimo galimybių.

   Įgyvendinimo etapo metu pereinama prie 
produktų / paslaugų komercializacijos ir 
realaus bendrų projektų įgyvendinimo 
tarpregionininiu mastu. 



Pandemijos sukurti 
pokyčiai ir galimybės

Horizontalios partnerystės modelis 
numato to paties rango, bet skirtingus 
sektorinius interesus atstovaujančių institucijų 
bendradarbiavimą

Vertikalios partnerystės modelis 
numato skirtingo rango institucijų 
bendradarbiavimą

Mišrus partnerystės modelis 
numato skirtingo rango institucijų, privataus ir 
viešo sektorių bendradarbiavimą, regionų 
p lė t ros tarybų , miestų sav iva ldyb ių , 
bendruomenių organizacijų, verslo struktūrų, 
asociacijų bendradarbiavimą.



Funkcinių zonų 
bendradarbiavimo 
platforma

SOCIALINIAI PARTNERIAI

KLAIPĖDOS 
RPT

TAURAGĖS 
RPT TELŠIŲ RPT

KURZEME 
PLANNING 

REGION

TARPREGIONINĖ VALDYBA

Tvaraus 
išteklių 

naudojimo 
darbo grupė

Turizmo 
darbo grupė

Viešųjų 
paslaugų 

darbo grupė

TARPREGIONINIS KOMPETENCIJŲ CENTRAS

Formuoja užduotis, 
koordinuoja

Renka grįžtamąjį ryšį ir 
poreikį

Konsultuoja priimant 
duomenimis grįstus sprendimus

Išreiškia poziciją, teikia 
grįžtąmąjį ryšį

Aukštos 
pridėtinės 

vertės kūrimo 
darbo grupė



Pasitikėjimu grįstas 
valdymas

Identifikuoti esamas kompetencijas. Tai reiškia 
nustatyti suinteresuotąsias šalis, galinčias priimti 
geriausią sprendimą, nes jos geriausiai žino situaciją ir 
gali greičiausiai jį įgyvendinti.

Įgalinti kompetentingas suinteresuotąsias šalis 
veikti savarankiškai. Tai reiškia, suteikti autonomiją 
veikti ir minimizuoti atskaitomybę. Tam būtina užtikrinti 
efektyvią komunikaciją, bei esant poreikiui remtis kitų 
kompetencijomis.

Vadovų darbas kuriant pasitikėjimą yra puoselėti vidinę 
kultūrą, skatinti žmones veikti, kreipti ilgalaikį 
organizacijos vystymą tvarumo link.



(1) Funkcinių zonų
ekosistemos kūrimas

(2) Funkcinių zonų
komunikacija ir
edukacija

(3) Funkcinių zonų
plėtros giluminės
analizės

(4) Funkcinių zonų
vystymo pilotiniai
projektai

Artimiausi žingsniai funkcinių zonų 
(regionų) vystymui



Parengė: 

„Xwhy / Supratimo agentūra“, info@xwhy.lt

kartu su Asociacija „Klaipėdos regionas”, info@klaipedaregion.lt 

Analizė parengta įgyvenidnant projektą „Regioninis bendradarbiavimas darniam, integruota ir sumaniam planavimui" (Nr. LLI-431, Sumanus planavimas). Projektas finansuojamas naudojant Europos Sąjungos 
finansinę paramą. Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 309,0 tūkst. Eur. Už analizės turinį atsako Asociacija „Klaipėdos regionas“. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis 
atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
 

mailto:info@xwhy.lt
mailto:info@klaipedaregion.lt



