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1

1 1

2022 m. I ketv.
Pasirašyta paslaugų teikimo 

sutartis, vnt.
1

2022 m. III ketv.

Parengta Klaipėdos regiono 

pozicionavimo strategija, vnt. 1

2022 m. IV ketv.
Pasirašyta paslaugų teikimo 

sutartis, vnt.
1

2023 m. I ketv.

Sukurtas Klaipėdos regiono 

prekės ženklas, vnt. 1

2024 m. I ketv.

Parengta Klaipėdos regiono 

prekės ženklo tęstinė 

rinkodaros/komunikacijos 

programa, vnt.

1

3 Įvesti Klaipėdos prekės 

ženklą į tikslines regiono 

rinkas AKR 2024 m. IV ketv.

Įgyvendinta Klaipėdos regiono 

prekės ženklo tęstinė 

rinkodaros/komunikacijos 

programa, proc.

40

Rodikliai ties šiuo veiksmu bus patikslinti 

parengus Klaipėdos regiono prekės ženklo 

rinkodaros/komunikacijos programą

AKR  (Klaipėdos RTO, 

Klaipėda ID, 

savivaldybės)

2022
Sukurtas Klaipėdos regiono 

prekės ženklas, vnt.
1

AKR  (Klaipėdos RTO, 

Klaipėda ID, 

savivaldybės)

2024

Parengta tęstinė rinkodaros 

kampanija (su priemonių 

planu ir stebėsenos rodikliais), 

vnt.

1

AKR  (Klaipėdos RTO, 

Klaipėda ID, 

savivaldybės)

2030

Įgyvendinta tęstinė 

rinkodaros kampanija (su 

priemonių planu ir stebėsenos 

rodikliais), proc.

100
KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo pradžia - 

2024 m.

Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. Paslaugų ekonomikos krypties įgyvendinimo 2021-2024 metų programa

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėdos regiono prekės 

ženklo, atliepiančio 

geriausios vietos gyventi ir 

dirbti identitetą, sukūrimas 

ir rinkodaros / 

komunikacijos kampanijos 

su priemonių planu ir 

stebėsenos rodikliais 

parengimas ir vykdymas

111 1 Parengti Klaipėdos regiono 

pozicionavimo strategiją

Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai

Pritraukti aukštos kvalifikacijos darbo jėgą ir talentus į regioną specializacijos srityse

2 Sukurti Klaipėdos regiono 

prekės ženklą

AKR

AKR

Lėšos numatytos AKR biudžete

Lėšos numatytos AKR biudžete
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Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtraiTikslinių aukštos 

kvalifikacijos specialistų 

pritraukimo į Klaipėdos 

regioną programos 

parengimas ir įgyvendinimas
1 Veiksmo pavadinimas

Siūloma šios priemonės veiksmus suplanuoti 

pasiekus ties horizontaliojo prioriteto "Ugdantis 

regionas" 3.1. priemone "Studijų ir profesinio 

mokymo programų, atitinkančių Klaipėdos 

regiono specializaciją, poreikio ir paklausos 

analizė bei specialistų poreikio reguliarus 

prognozavimas" numatytą rodiklį "Parengtos 

regiono specialistų poreikio ir jo tenkinimo 

analizės ir prognozavimo ataskaitos (kasmet), 

vnt."

AKR  (Klaipėda ID, 

savivaldybės)
2023

Parengta aukštos 

kvalifikacijos specialistų 

pritraukimo programa, vnt.

1
KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo pradžia - 

2022 m.

AKR  (Klaipėda ID, 

savivaldybės)
2030

Įgyvendinta aukštos 

kvalifikacijos specialistų 

pritraukimo programa, proc.

100
KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo pradžia - 

2023 m.

Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Kretingos rajono 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Neringos savivaldybė 2022 m. II ketv.
Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Palangos miesto 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Skuodo rajono 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Šilutės rajono 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Savivaldybės  (AKR) 2030 Sukurta paskatų sistema, vnt. 1

Savivaldybės  (AKR) 2030

Naujai sukurtų aukštos 

kvalifikacijos ir pridėtinės 

vertės darbo vietų dalis, proc.

50

1 2

Peržiūrėti ir papildyti 

Klaipėdos regiono 

savivaldybių įgyvendinamas 

verslo rėmimo/skatinimo 

programas numatant 

prioriteto skyrimą veikloms, 

prisidedančioms prie KRSS 

krypčių įgyvendinimo 

1Paskatų sistemos kurti 

aukštos kvalifikacijos ir 

pridėtinės vertės darbo 

vietas pagal Regiono 

specializacijos kryptis 

sukūrimas ir įgyvendinimas

Regiono mastu vykdyti sinchronizuotą urbanistinę nekilnojamojo turto ir su juo susijusios infrastruktūros plėtrą

Pagrindinis priemonės rodiklis

3

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

1 1 2

Pagrindinis priemonės rodiklis
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Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtraiVieningos Klaipėdos 

regiono gyvenamojo būsto 

plėtros vizijos ir 

rekomendacijų 

savivaldybėms parengimas

1 Parengti Klaipėdos regiono 

gyvenamojo būsto plėtros 

viziją ir rekomendacijas
AKR 2024 m. IV ketv.

Pasirašyta paslaugų teikimo 

sutartis, vnt.

1

Priemonė tęstinė.

Priemonės įgyvendinimo pabaiga - 2026 m.

Tikslinga pritraukti išorės finansavimą

AKR (savivaldybės, 

nekilnojamojo turto 

vystytojai)

2026

Parengta gyvenamojo būsto 

plėtros regione kompleksinė 

plėtros vizija ir 

rekomendacijos, kompl.

1

Vieningos Klaipėdos 

regiono komercinio 

nekilnojamojo turto plėtros 

vizijos ir rekomendacijų 

savivaldybėms parengimas

1 Parengti vieningą Klaipėdos 

regiono komercinio 

nekilnojamojo turto plėtros 

viziją ir rekomendacijas 

savivaldybėms

AKR 2024 m. IV ketv.

Pasirašyta paslaugų teikimo 

sutartis, vnt.

1

Priemonė tęstinė.

Aktuali pritraukiant investuotojus ir naujus 

verslus į regioną.

Tikslinga pritraukti išorės finansavimą.

Planuojama priemonės įgyvendinimo pabaiga - 

2025 m.

AKR (savivaldybės, 

nekilnojamojo turto 

vystytojai)

2025

Parengta komercinio 

nekilnojamojo turto plėtros 

regione kompleksinė vizija ir 

rekomendacijos, kompl.

1

AKR 2023 m. IV ketv.

Pasirašyta paslaugų teikimo 

sutartis, vnt.

1

Tikslinga pritraukti išorės finansavimą.

Viena iš galimų Klaipėdos RTO veiklų ar vienas iš 

galimų regioninių turizmo produktų įgyvendinant 

KRSS2030 Darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo 

krypties priemones

AKR 2024 m. IV ketv.
Parengta galimybių studija su 

rekomendacijomis, vnt.
1

AKR (savivaldybės, 

nekilnojamojo turto 

vystytojai)

2023

Vasaros biuro ir laikinų darbo 

vietų galimybių studija ir 

rekomendacijos plėtrai, 

kompl.

1

1 3

Atlikti interviu su regiono 

turizmo srities socialiniais-

ekonominiais partneriais, vnt.
30

Įgyvendinti projektą 

"Interconnect Region" 

Klaipėdos regione

1

AKR 2022 III ketv.

Swedish Institute Baltic Sea Cooperation Seed 

Money projektas. Pagrindinis vykdytojas - 

Blekingės regionas (Švedija). AKR indėlis - 2700 

Eur (išlaidos nuvykti į susitikimus). Suplanuotos 

svarbiausios veiklos:

1) 30 interviu su Klaipėdos regiono turizmo 

srities socialiniais-ekonominiais partneriais 

siekiant išsiaiškinti, kokie yra jų poreikiai, susiję 

su regiono pasiekiamumo gerinimu (per turizmo 

prizmę), viešojo transporto plėtros galimybėmis 

ir pan. 

2) Atlikti galimybių studijos "Vakarų krantas" 

įgyvendinimo monitoringą.

3) Projekto metu bus atlikta galimybių studija 

(bendra viso projekto), kartu su kuria bus 

parengtas veiksmų planas kaip viešajį transportą 

padaryti patrauklesnį turizmo poreikiams. Šios 

studijos pagrindu planuojama teikti plačios 

apimties paraišką studijoje numatytų sprendinių 

įgyvendinimui. Taip pat kalbama apie norą 

apjungti ir sukurti tarpregioninį viešojo 

transporto tinklą  (one single ticket, united 

communication and marketing)

Užtikrinti patogų Regiono pasiekiamumą ir judumą jo viduje

Klaipėdos regiono 

pasiekiamumo ir judumo jo 

viduje įvairiomis transporto 

rūšimis situacijos analizės ir 

vystymo veiksmų plano 

parengimas

1

3

1 3

Pagrindinis priemonės rodiklis

Parengta galimybių studija 

su rekomendacijomis

1Galimybių studijos su 

rekomendacijomis vasaros 

biuro ir laikinų darbo vietų 

erdvių plėtrai Klaipėdos 

regione parengimas (vietos 

ir užsienio darbuotojams)

Pagrindinis priemonės rodiklis

2

1 2

1 2

1

2

1

Pagrindinis priemonės rodiklis
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Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtraiAtliktas Vakarų kranto 

galimybių studijos 

įgyvendinimo monitoringas, 

vnt.
1

Atlikta galimybių studija kaip 

viešajį transportą padaryti 

patrauklesnį turizmo 

poreikiams, vnt.

1

2023 m. I ketv.
Pasirašyta paslaugų teikimo 

sutartis, vnt.
1

2024 m. IV ketv.

Parengta Klaipėdos regiono 

pasiekiamumo įvairiomis 

transporto rūšimis situacijos 

analizė ir veiksmų planas, 

kompl.

1

2024 m. IV ketv.
Pritrauktos naujos skrydžių 

kryptys, skaičius
1

2024 m. IV ketv.
Keleivių skaičiaus augimas, 

proc.
15

AKR 2022 m. I ketv.

Parengtas veiksmų planas dėl 

keltų krypčių iš/į Klaipėdos 

jūrų uostą pritraukimo, vnt.

1

AKR/RTO 2022 m. IV ketv.

Pasirašyta paslaugų teikimo 

sutartis dėl keltų krypties 

"Klaipėda-Gdanskas" 

pritraukimo analizės 

parengimo, vnt.

1

Įgyvendinti projektą 

"Interconnect Region" 

Klaipėdos regione

1

AKR 2022 III ketv.

Swedish Institute Baltic Sea Cooperation Seed 

Money projektas. Pagrindinis vykdytojas - 

Blekingės regionas (Švedija). AKR indėlis - 2700 

Eur (išlaidos nuvykti į susitikimus). Suplanuotos 

svarbiausios veiklos:

1) 30 interviu su Klaipėdos regiono turizmo 

srities socialiniais-ekonominiais partneriais 

siekiant išsiaiškinti, kokie yra jų poreikiai, susiję 

su regiono pasiekiamumo gerinimu (per turizmo 

prizmę), viešojo transporto plėtros galimybėmis 

ir pan. 

2) Atlikti galimybių studijos "Vakarų krantas" 

įgyvendinimo monitoringą.

3) Projekto metu bus atlikta galimybių studija 

(bendra viso projekto), kartu su kuria bus 

parengtas veiksmų planas kaip viešajį transportą 

padaryti patrauklesnį turizmo poreikiams. Šios 

studijos pagrindu planuojama teikti plačios 

apimties paraišką studijoje numatytų sprendinių 

įgyvendinimui. Taip pat kalbama apie norą 

apjungti ir sukurti tarpregioninį viešojo 

transporto tinklą  (one single ticket, united 

communication and marketing)

Siūloma traukti į KRPP

Įvertintos galimybės naujų 

keltų krypčių iš/į Klaipėdos 

jūrų uostą pritraukimui

4

Klaipėdos regiono 

pasiekiamumo ir judumo jo 

viduje įvairiomis transporto 

rūšimis situacijos analizės ir 

vystymo veiksmų plano 

parengimas

1

AKR3

Sukurtas tikslinis efektyvus 

Klaipėdos regiono 

pasiekiamumo oro 

transportu finansavimo 

mechanizmas

AKR

1 3

Parengti Klaipėdos regiono 

pasiekiamumo įvairiomis 

transporto rūšimis situacijos 

analizę ir veiksmų planą2
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Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai

AKR/RTO 2023 m. II ketv.

Parengta keltų krypties 

"Klaipėda-Gdanskas" 

pritraukimo analizė, vnt.

1

AKR  (savivaldybės, 

Klaipėdos regiono 

viešojo transporto 

paslaugų teikėjai, 

RTO, KVJUD)

2024

Parengta Klaipėdos regiono 

pasiekiamumo įvairiomis 

transporto rūšimis situacijos 

analizė ir veiksmų planas, 

kompl.

1

AKR (savivaldybės, 

Klaipėdos regiono 

viešojo transporto 

paslaugų teikėjai, 

RTO, KVJUD)

2030

Įgyvendintas Klaipėdos 

regiono pasiekiamumo 

įvairiomis transporto rūšimis 

veiksmų planas, proc.

90

AKR  (savivaldybės, 

Klaipėdos regiono 

viešojo transporto 

paslaugų teikėjai, 

RTO, KVJUD)

2030

Sukurtas tikslinis efektyvus 

regiono pasiekiamumo 

finansavimo mechanizmas 

siekiant pritraukti skrydžių ir 

vandens transporto linijų:

naujų skrydžių krypčių 

skaičius

5

AKR  (savivaldybės, 

Klaipėdos regiono 

viešojo transporto 

paslaugų teikėjai, 

RTO, KVJUD)

2030

Sukurtas tikslinis efektyvus 

regiono pasiekiamumo 

finansavimo mechanizmas 

siekiant pritraukti skrydžių ir 

vandens transporto linijų: 

keltų krypčių skaičius

4

AKR  (savivaldybės, 

Klaipėdos regiono 

viešojo transporto 

paslaugų teikėjai, 

RTO, KVJUD)

2030
Keleivių skaičiaus augimas, 

proc.
50

Savivaldybės/KRPT 2022 m. IV ketv.
Pasirašyta paslaugų teikimo 

sutartis, vnt.
1

Savivaldybės/KRPT 2023 m. IV ketv.

Sukurta transporto taršos 

mažinimo regioninė programa 

su rekomendacijomis, vnt.
1

Savivaldybės/KRPT 2024 m. IV ketv.

Įgyvendintų transporto taršos 

mažinimo priemonių 

(iniciatyvų) skaičius
20

Veiksmas tęstinis.

Veiksmo įgyvendinimo pabaiga - 2030 m.

Siūloma traukti į KRPPSukurti ir įgyvendinti 

transporto taršos mažinimo 

regioninę programą su 

rekomendacijomis

11 3 2

Pagrindinis priemonės rodiklis

Įvertintos galimybės naujų 

keltų krypčių iš/į Klaipėdos 

jūrų uostą pritraukimui

4

Klaipėdos regiono 

pasiekiamumo ir judumo jo 

viduje įvairiomis transporto 

rūšimis situacijos analizės ir 

vystymo veiksmų plano 

parengimas

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

Transporto taršos mažinimo 

rekomendacijų ir paskatų 

sistemos regione sukūrimas 

ir įgyvendinimas

Pagrindinis priemonės rodiklis

1 3

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis
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Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtraiSavivaldybės 

(Klaipėdos regiono 

viešojo transporto 

paslaugų teikėjai)

2023

Sukurta transporto taršos 

mažinimo paskatų sistema su 

rekomendacijomis, kompl.

1

Savivaldybės 

(Klaipėdos regiono 

viešojo transporto 

paslaugų teikėjai)

2030

Įgyvendintų transporto taršos 

mažinimo priemonių 

(iniciatyvų) skaičius

70

Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Klaipėdos regiono dviračių 

trasos įrengimas numatytas 

Palangos miesto savivaldybės 

strateginiame plėtros plane, 

vnt.

1

Tęstinis veiksmas.

Veiksmo įgyvendinimo pabaiga - 2030 m.

Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Klaipėdos regiono dviračių 

trasos įrengimas numatytas 

Klaipėdos rajono savivaldybės 

strateginiame plėtros plane, 

vnt.

1

Tęstinis veiksmas.

Veiksmo įgyvendinimo pabaiga - 2030 m.

Kretingos rajono 

savivaldybė
2022 m. I ketv.

Klaipėdos regiono dviračių 

trasos įrengimas numatytas 

Kretingos rajono savivaldybės 

strateginiame plėtros plane, 

vnt.

1

2 Parengti Klaipėdos regiono 

savivaldybių trūkstamus 

specialiuosius dviračių takų 

infrastruktūros arba darnaus 

judumo planus*

Skuodo rajono 

savivaldybė
2022 m. IV ketv.

Parengti Skuodo rajonų 

savivaldybės specialųjį 

dviračių takų infrastruktūros 

arba darnaus judumo planą 1

Siūloma traukti į KRPP

AKR/KRPT 2022 m. IV ketv.

Pasirašyta paslaugų teikimo 

sutartis, vnt.

1

331

Planuojama teikti SEED MONEY paraišką, kad 

pasirengti projekto "Biking South Baltic! - 

Promotion and development of the Baltic Route 

(Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, 

Poland and Sweden" tęstinumo paraišką. 

Inicijuoja Pomorskie Tourist Board. Šio projekto 

apimtyje Klaipėdos regione būtų siekiama 

įgyvendinti ties šia priemone numatytus 

veiksmus.

Siūloma traukti į KRPP

1 3 2

Ekologiško transporto 

plėtrai palankios 

infrastruktūros 

rekomendacijų ir priemonių 

plano parengimas

Numatyti Neringos, 

Palangos, Klaipėdos miesto, 

Klaipėdos ir Kretingos rajonų 

savivaldybių strateginiuose 

plėtros planuose Klaipėdos 

regiono dviračių trasos 

atkarpų, esančių jų 

savivaldybės teritorijoje, 

įrengimą*

1

Parengti ekologiško 

transporto infrastruktūros 

plėtros rekomendacijų ir 

priemonių planą

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

3
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vykdymo finansavimą, kita papildoma 

informacija)

Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai

AKR/KRPT 2023 m. IV ketv.

Parengtas ekologiško 

transporto infrastruktūros 

plėtros rekomendacijų ir 

priemonių planas, kompl.

1

4 Vykdyti ekologiško 

transporto infrastruktūros 

plėtros rekomendacijų ir 

priemonių planą
Savivaldybės 2024 m. IV ketv.

Įgyvendintas ekologiško 

transporto infrastruktūros 

plėtros priemonių planas, 

proc.
10

Konkretūs veiksmo vykdytojai bus numatyti 

parengus  Klaipėdos regiono ekologiško 

transporto infrastruktūros plėtros 

rekomendacijų ir priemonių planą

Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Kuršių tak. nuo Jonpaparčio g. 

iki Latvijos sienos, km

1,35

Likusi apie 3 km dviračių trasos atkarpos dalis 

bus įrengta iki 2030 m.

Palangos miesto 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

nuo savivaldybės ribos 

Darbėnų keliu (Nr. 2309) 

Klaipėdos plentas-Virbališkės 

tak.-Vytauto g., km
5,274

Atkarpa priklauso LAKD.

Likusi dviračių trasos atkarpos dalis bus įrengta 

iki 2030 m.

Kretingos rajono 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Žibininkai-Kretinga (Nr. 2308), 

km

10

Atkarpa priklauso LAKD

Kretingos rajono 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Vydmantai-Kretinga (Nr. A11), 

km

4,6

Atkarpa priklauso LAKD.

Yra parengtas techninis projektas

Kretingos rajono 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Žemaitės alėja (A11), Kretinga, 

km

1,8

Atkarpa priklauso LAKD

Skuodo rajono 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

nuo Skuodo r. sav. ribos iki 

Skuodo Laisvės g. -Gedimino 

g. sankryžos (Nr. 2180): 

techninės dokumentacijos 

parengimas

1

Atkarpa priklauso LAKD

331

Planuojama teikti SEED MONEY paraišką, kad 

pasirengti projekto "Biking South Baltic! - 

Promotion and development of the Baltic Route 

(Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, 

Poland and Sweden" tęstinumo paraišką. 

Inicijuoja Pomorskie Tourist Board. Šio projekto 

apimtyje Klaipėdos regione būtų siekiama 

įgyvendinti ties šia priemone numatytus 

veiksmus.

Siūloma traukti į KRPP

Ekologiško transporto 

plėtrai palankios 

infrastruktūros 

rekomendacijų ir priemonių 

plano parengimas

5

Parengti ekologiško 

transporto infrastruktūros 

plėtros rekomendacijų ir 

priemonių planą

Įrengti Klaipėdos regiono 

dviračių trasų atkarpas, 

kurios jungia gyvenvietes, 

miestus bei savivaldybes, ir 

kurioms galimybių studijoje 

„Vakarų krantas“ suteiktas 

aukštas prioriteto vaidmuo*

3
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Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai

Klaipėdos rajono 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Kretingalė (Nr. 2219) –

Paupuliai (Pipirų g.) – (Ubrikių 

g.), 

Radailiai (Nr. 2212) –

(Rasytėsg) Mazūriškės – 

(Ežero g.) Slengiai: techninė 

dokumentacija, vnt.

1

Didžioji dalis atkarpos priklauso LAKD

2023 m. II ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Vėžaičiai (Nr. 166) – Gargždai:

(Nr.228): įrengta atkarpos 

dalis nuo Gargždų iki Kalniškės 

piliakalnio, km

1,2

2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Vėžaičiai (Nr. 166) – Gargždai:

(Nr.228): parengta techninė 

dokumentacija atkarpos nuo 

Kalniškės piliakalnio iki 

Vėžaičių įrengimui, vnt.

1

Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Laugaliai – Dovilai – Jakai iki 

jungties su Klaipėdos miesto 

sav. (Nr.227): parengta 

techninė dokumentacija, vnt.

parengtas techninis projektas 

atkarpai ar visam ruožui

1

Atkarpa priklauso LAKD

Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Toleikiai – Šernai – Pėžaičiai – 

Veiviržėnai (Nr. 2202): 

parengta techninė 

dokumentacija, vnt.

1

Atkarpa priklauso LAKD

331 Ekologiško transporto 

plėtrai palankios 

infrastruktūros 

rekomendacijų ir priemonių 

plano parengimas

Klaipėdos rajono 

savivaldybė

5 Įrengti Klaipėdos regiono 

dviračių trasų atkarpas, 

kurios jungia gyvenvietes, 

miestus bei savivaldybes, ir 

kurioms galimybių studijoje 

„Vakarų krantas“ suteiktas 

aukštas prioriteto vaidmuo*

Atkarpa priklauso LAKD
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Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai

Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Klaipėdos miesto riba – palei 

Vilhelmo kanalą – Dreverna 

–Svencelė iki sav. ribos su 

Šilutės raj.: parengta techninė 

dokumentacija, vnt.

1

Atkarpa priklauso LAKD

Šilutės rajono 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Žemaičių Naumiestis 

–Švėkšna, km

Kelio Nr.4208

19,4

Atkarpa priklauso LAKD

Šilutės rajono 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Švėkšna – Savivaldybės riba su 

Klaipėdos rajonu, kelio Nr. 

4263, km

3,4

Atkarpa priklauso LAKD

Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv. 

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Būtingės g. - Tiltų g. - Miško 

tak. Iki Šventosios g. 

Šventojoje, km

1,5

Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Šventosios g. Šventojoje, km 7,243

Skuodo rajono 

savivaldybė/LAKD
2023 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

nuo Gedimino g. palei 

Bartuvos upę, iki Tvenkinio g., 

toliau Tvenkinio ir Kretingos 

gavėmis iki kelio Nr. 169: 

techninės dokumentacijos 

parengimas, vnt.

1

Skuodo rajono 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

nuo Gedimino g. palei 

Bartuvos upę, iki Tvenkinio g., 

toliau Tvenkinio ir Kretingos 

gavėmis iki kelio Nr. 169, km

1,32

331

6

Ekologiško transporto 

plėtrai palankios 

infrastruktūros 

rekomendacijų ir priemonių 

plano parengimas

Dalis atkarpos priklauso savivaldybei, kita dalis - 

LAKD.

Savivaldybės dalies trasoje bus atliekamas 

kapitalinis remontas, LAKD dalies trasoje - 

rekonstravimas

5 Įrengti Klaipėdos regiono 

dviračių trasų atkarpas, 

kurios jungia gyvenvietes, 

miestus bei savivaldybes, ir 

kurioms galimybių studijoje 

„Vakarų krantas“ suteiktas 

aukštas prioriteto vaidmuo*

Įrengti Klaipėdos regiono 

dviračių trasų atkarpas, 

formuojančias baigtines 

trasos jungtis ir regioninės 

dviračių trasos žiedinius 

maršrutus*
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Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai

Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Karklė (Nr.2217) – Peskojai 

(Rąžės g.) – Kretingalė 

(Nr.2218): parengta techninė 

dokumentacija, vnt.

1

Dalis atkarpos priklauso savivaldybei, kita dalis - 

LAKD.

Šilutės rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių trasos atkarpa 

Povilai – Minija, kelio Nr. 

4228, km

5,6

Savivaldybės 

(Klaipėdos regiono 

viešojo transporto 

paslaugų teikėjai, 

AKR)

2023

Parengtas ekologiško 

transporto infrastruktūros 

plėtros rekomendacijų ir 

priemonių planas, kompl.

1

Savivaldybės 

(Klaipėdos regiono 

viešojo transporto 

paslaugų teikėjai, 

AKR)

2030

Įgyvendintas ekologiško 

transporto infrastruktūros 

plėtros priemonių planas, 

proc.

100

1 4

Užsienio investicijų 

pritraukimo (darbo vietų 

kūrimo) į Klaipėdos regioną 

kampanijos parengimas ir 

vykdymas

1 Parengti tęstinę rinkodaros 

kampaniją su priemonių 

planu, vnt. AKR 2024 m. IV ketv.

Parengta tęstinė rinkodaros 

kampanija su priemonių 

planu, vnt. 1

Priemonės įgyvendinimo veiksmai bus 

detalizuoti pasiekus šį 1.1.1. priemonės rodiklį: 

"Parengta Klaipėdos regiono pozicionavimo 

strategija"

AKR  (Klaipėda ID, 

savivaldybės, VšĮ 

Investuok Lietuvoje, 

KLEZ)

2024

Parengta tęstinė rinkodaros 

kampanija su priemonių 

planu, vnt.

1

AKR  (Klaipėda ID, 

savivaldybės, VšĮ 

Investuok Lietuvoje, 

KLEZ)

2030

Įgyvendinta tęstinė 

rinkodaros kampanija su 

priemonių planu, proc.

100

Klaipėda ID 2024 m. IV ketv.

Įgyvendintos rinkodarinės 

kompanijos, skaičius
3

Klaipėda ID 2024 m. IV ketv.
Dalyvauta tiksliniuose 

renginiuose, skaičius

3

331

6

Pagrindinis priemonės rodiklis

Ekologiško transporto 

plėtrai palankios 

infrastruktūros 

rekomendacijų ir priemonių 

plano parengimas

Pritraukti paslaugų centrus į 

Klaipėdos miestą

1Paslaugų centrų į Klaipėdos 

regioną pritraukimas (ypač 

pirmenybę skiriant 

veikiantiems pagal Regiono 

specializacijos kryptis)

Skatinti investicijas į paslaugų ekonomikos ir verslo plėtrą pagal specializacijos kryptis Klaipėdos regione

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

Įrengti Klaipėdos regiono 

dviračių trasų atkarpas, 

formuojančias baigtines 

trasos jungtis ir regioninės 

dviračių trasos žiedinius 

maršrutus*

1 4 1

1 4 2
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Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai
Klaipėda ID 

(savivaldybės, AKR)
2030

Naujai pritraukti paslaugų 

centrai Klaipėdos regione, 

vnt.

6

Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Kretingos rajono 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Neringos savivaldybė 2022 m. II ketv.
Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Palangos miesto 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Skuodo rajono 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Šilutės rajono 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Priimti (pakeisti) susiję 

savivaldybės teisės aktai
1

Savivaldybės  (AKR) 2024 Sukurta paskatų sistema, vnt. 1

Savivaldybės  (AKR) 2030

Paskatų sistema 

pasinaudojusių  subjektų 

skaičius

120

Klaipėda ID 2023 m. IV ketv.

Parengta programa, vnt.

1

Klaipėda ID 2024 m. IV ketv.

Pasinaudoję programa, 

skaičius
10

KMTP (savivaldybės) 2022
Parengta akseleravimo 

programa, vnt.
1

KMTP (savivaldybės) 2030
Akseleravimo programos 

dalyvių skaičius, vnt.
600

1 5

Savivaldybės 2023 m. IV ketv.

Sukurta viešojo sektoriaus 

paslaugų kokybės stebėsenos 

ir vertinimo sistema, vnt. 1

Siūloma traukti į KRPP

1Jaunų įmonių (startuolių) 

verslų vystymo 

akseleravimo 

struktūrizuotos programos 

paslaugų ekonomikos ir 

kūrybinių industrijų srityse 

parengimas ir 

įgyvendinimas

Pagrindinis priemonės rodiklis

1 4 4

Didinti viešojo valdymo ir viešųjų paslaugų kokybę

Paskatų sistemos paslaugų 

ekonomikos ir kūrybinių 

industrijų srityse sukūrimas 

ir įgyvendinimas

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

Parengti ir įgyvendinti pre-

akseleravimo programą 

paslaugų ekonomikos ir 

kūrybinių industrijų srityse

1

Pagrindinis priemonės rodiklis

Viešojo sektoriaus paslaugų 

kokybės stebėsenos ir 

vertinimo sistemos 

sukūrimas ir įgyvendinimas

51 1

1 4 2

1 4 3

Pagrindinis priemonės rodiklis

1 Sukurti Klaipėdos regiono 

viešojo sektoriaus paslaugų 

kokybės stebėsenos ir 

vertinimo sistemą

Peržiūrėti ir papildyti 

Klaipėdos regiono 

savivaldybių įgyvendinamas 

verslo rėmimo/skatinimo 

programas numatant 

prioriteto skyrimą veikloms, 

prisidedančioms prie KRSS 

krypčių įgyvendinimo 
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Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai

Savivaldybės 2024 m. IV ketv.

Viešojo sektoriaus paslaugų 

kokybės stebėsenos ir 

vertinimo sistemoje numatytų 

rodiklių stebėsenos vykdymas, 

proc.

100

Veiksmas tęstinis.

Veiksmo įgyvendinimo pabaiga - 2030 m.

2 Sukurti pasitikėjimu grįsto 

(trust-based) valdymo 

Klaipėdos regione 

koncepciją

AKR 2024 m. IV ketv.

Pasirašyta paslaugų teikimo 

sutartis, vnt.
1

Tikslinga pritraukti išorės finansavimą

Savivaldybės (AKR) 2023

Sukurta viešojo sektoriaus 

paslaugų kokybės stebėsenos 

ir vertinimo sistema, vnt.

1

Savivaldybės (AKR) 2030

Viešojo sektoriaus paslaugų 

kokybės stebėsenos ir 

vertinimo sistemoje numatytų 

rodiklių stebėsenos vykdymas, 

proc.

100

Viešojo administravimo 

specialistų kvalifikacijos 

klientų patirties valdymo ir 

aptarnavimo srityse kėlimas 1 Veiksmo pavadinimas Savivaldybės

Siūloma traukti į KRPP.

Priemonės įgyvendinimo veiksmai bus 

suplanuoti rengiant KRPP suplanuotų projektų 

paraiškas.

Tikslinga pritraukti išorės finansavimą iš ES 

INTERREG programų

Savivaldybės  (AKR) 2030

Kvalifikacijos kėlimo 

programose dalyvavę viešojo 

administravimo ir viešųjų 

paslaugų specialistai, proc.

80
KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo pradžia - 

2022 m.

Administracinės naštos 

verslui mažinimo priemonių 

plano regione (kuriant 

regiono išskirtinumą ir 

patrauklumą) parengimas

1 Veiksmo pavadinimas Savivaldybės

Siūloma traukti į KRPP.

Priemonės įgyvendinimo veiksmai bus 

suplanuoti rengiant KRPP suplanuotų projektų 

paraiškas

Savivaldybės 

(KMTP)
2024

Parengtas regioninis 

administracinės naštos 

apimčių mažinimo priemonių 

planas, vnt.

1

1 5 2

1 5 3

Viešojo sektoriaus paslaugų 

kokybės stebėsenos ir 

vertinimo sistemos 

sukūrimas ir įgyvendinimas

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

51 1

Pagrindinis priemonės rodiklis

1 Sukurti Klaipėdos regiono 

viešojo sektoriaus paslaugų 

kokybės stebėsenos ir 

vertinimo sistemą
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Veiksmas Veiksmo vykdytojas
Veiksmo įvykdymo 

terminas

Veiksmo įvykdymo vertinimo 

rodiklis

Planuojama 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė

Pastabos (informacija apie priemonės/veiksmų 

vykdymo finansavimą, kita papildoma 

informacija)

Didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai

Savivaldybės 

(KMTP)
2030

Įgyvendintas regioninis 

administracinės naštos 

apimčių mažinimo priemonių 

planas, proc.

100

Viešojo sektoriaus paslaugų 

skaitmenizavimo audito ir 

rekomendacijų Regiono 

savivaldybėms parengimas

1 Veiksmo pavadinimas Savivaldybės

Siūloma traukti į KRPP.

Priemonės įgyvendinimo veiksmai bus 

suplanuoti rengiant KRPP suplanuotų projektų 

paraiškas

AKR (savivaldybės) 2024

Atliktas viešojo sektoriaus 

paslaugų skaitmenizacijos 

auditas ir parengtos 

rekomendacijos, kompl.

1
KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo pradžia - 

2023 m.

5 4

1 5 3

*Klaipėdos regiono prioritetinio dviračių takų tinklo analizės priemonė.

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

1


