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terminas

Veiksmo įvykdymo 

vertinimo rodiklis

Iki 2024 m. 

planuojama 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė

Pastabos (informacija apie 

priemonės/veiksmų 

vykdymo finansavimą, kita 

papildoma informacija)

1

1 1

1 Atlikti viešuosius pirkimus 

dėl Klaipėdos RTO steigimo 

ir veiklos sąnaudų-naudos 

analizės atlikimo bei veiklos 

modelio parengimo

AKR 2021 IV ketv.

Pasirašyta paslaugų 

teikimo sutartis

1

Lėšos numatytos AKR 

biudžete

2 Parengti Klaipėdos RTO 

steigimo ir veiklos sąnaudų-

naudos analizę bei veiklos 

modelį

AKR 2022 I ketv.

Parengta Klaipėdos 

RTO steigimo ir 

veiklos sąnaudų-

naudos analizė bei 

veiklos modelis

1

Lėšos numatytos AKR 

biudžete

2022 I ketv.

Primtas sprendimas 

dėl RTO įkūrimo, vnt.
1

Galimas finansavimas 

įsteigiant funkcinę zoną 

Klaipėdos regione (pagal 

rengiamą KRPP)

2022 II ketv. Įkurta RTO, vnt. 1

AKR (savivaldybės ir 

Klaipėdos RTO, 

asocijuotos turizmo 

verslo struktūros)

2030 Sukurta RTO, vnt. 1

5-7 mln.;

savivaldybių lėšos, ES lėšos, 

privataus sektoriaus lėšos

1 Parengti RTO veiklos 

strategiją
Klaipėdos RTO 2022 m. II ketv.

Parengta strategija, 

vnt.
1

2 Parengti metiniai veiklos 

planai
Klaipėdos RTO 2024 m. IV ketv.

Parengtas metinis 

veiklos planas, vnt.
3

Veiksmas tęstinis

3 Parengtos metinių veiklos 

planų vykdymo ataskaitos Klaipėdos RTO 2021

Parengtos metinių 

veiklos planų 

vykdymo ataskaitos

2

Veiksmas tęstinis

Klaipėdos RTO 2022
Parengta strategija, 

vnt.
1

Naudojant Klaipėdos RTO 

veiklos užtikrinimo lėšas

Pagrindinis priemonės rodiklis

111

Pagrindinis priemonės rodiklis

211

AKR

Klaipėdos RTO veiklos 

strategijos ir kasmetinių 

veiklos planų parengimas

Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. Darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo krypties įgyvendinimo 2021-2024 metų programa

Klaipėdos RTO sukūrimas ir 

veiklos tęstinumo 

užtikrinimas

Įkurti Klaipėdos RTO3

Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais

Užtikrinti efektyvų Klaipėdos regiono, kaip turistinės vietovės, valdymą
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais
Klaipėdos RTO 2030

Parengtas veiksmų 

planas, vnt.
1

Naudojant Klaipėdos RTO 

veiklos užtikrinimo lėšas

1 1 3 Turizmo rinkos ir vartotojų 

tyrimų atlikimas 1 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO 2029
Apklausų (tyrimų) 

skaičius, vnt.
5

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 1 4 Nuolatinė infrastruktūros 

priemonių įgyvendinimo 

stebėsena

1 Veiksmo pavadinimas
Klaipėdos RTO 

(savivaldybės)
2030

Stebėsenos ataskaita, 

vnt.
9

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 2

Efektyvaus kruizinio 

turizmo vystymo skatinimo 

modelio, atsižvelgiant į 

darnaus turizmo principus ir 

kruiziniu turizmu 

suinteresuotų šalių 

poreikius, sukūrimas

1 Vykdyti kruizinio turizmo 

rinkodarą

Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Atvykusių kruizinių 

laivų skaičius, vnt. 

60

Veiksmas tęstinis.

Vykdoma kasmet

Klaipėdos turizmo ir 

kultūros 

informacijos centras 

(KVJUD, Klaipėdos 

RTO, savivaldybės, 

turizmo verslo 

atstovai)

2025

Pajamų iš kruizinio 

turizmo augimas, 

proc. 

50

Priemonės vykdymas 2021-

2024 m. laikotarpiu regioniniu 

lygiu neaktualus

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

211

121

Įgyvendinti Klaipėdos regiono turizmo srities suinteresuotų šalių bendradarbiavimo skatinimo priemones
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principaisBendradarbiavimo modelio 

su apgyvendinimo, 

maitinimo įstaigomis, 

kelionių organizatoriais ir 

agentūromis, traukos 

objektų valdytojais, 

informacijos centrais dėl 

paslaugų kokybės gerinimo, 

inovacijų diegimo ir 

įvaizdžio gerinimo, 

sukūrimas

1 Pritraukti tarptautinį 

viešbučių tinklą į Palangos 

miestą

Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Pritrauktas viešbučių 

tinklas, vnt.

1

Klaipėdos RTO 

(asocijuotos turizmo 

verslo struktūros, 

TIC, turizmo verslo 

atstovai)

2023
Sukurtas modelis, 

vnt.
1

Veiksmai dėl šio rodiklio 

pasiekimo bus suplanuoti 

įkūrus Klaipėdos RTO

Klaipėdos RTO 

(asocijuotos turizmo 

verslo struktūros, 

TIC, turizmo verslo 

atstovai)

2025 Projektų skaičius 1

Veiksmai dėl šio rodiklio 

pasiekimo bus suplanuoti 

įkūrus Klaipėdos RTO

1 2 3 Bendradarbiavimo su 

Klaipėdos švietimo ir 

mokymo įstaigomis modelio 

sukūrimas, stiprinant 

turizmo specialistų 

kompetencijas ir užtikrinant 

turizmo rinkos poreikius

1 Veiksmo pavadinimas

Klaipėdos RTO (KU, 

KVK, asocijuotos 

turizmo verslo 

struktūros)

2024
Sukurtas modelis, 

vnt.
1

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

1 2 2
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais1 2 4 Bendradarbiavimo modelio 

su jūrinio turizmo verslo 

atstovais dėl paslaugų 

kokybės gerinimo, inovacijų 

diegimo ir įvaizdžio gerinimo 

sukūrimas

1 Veiksmo pavadinimas

Klaipėdos RTO TIC 

(turizmo verslo 

atstovai)

2024
Sukurtas modelis, 

vnt.
1

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 2 5 Bendradarbiavimo modelio 

su vietos lygmens turizmo 

paslaugų teikėjais (gidais, 

privatus apgyvendinimo 

atstovais, NVO, kultūros 

organizacijomis ir kt.) dėl 

paslaugų kokybės gerinimo 

ir pridėtinės vertės kūrimo 

sukūrimas

1 Veiksmo pavadinimas

Klaipėdos RTO (TIC, 

turizmo verslo 

atstovai, viešojo 

sektoriaus 

organizacijos)

2030 Projektų skaičius 4

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 2 6 Teminių turizmo klasterių, 

kurių veiklos apimtų bendrų 

produktų kūrimą, 

pardavimus, rinkodaros 

priemonių įgyvendinimą, 

kūrimosi skatinimas

1 Veiksmo pavadinimas

Klaipėdos RTO (TIC, 

turizmo verslo 

atstovai, viešojo ir 

privataus sektoriaus 

organizacijos)

2030 Klasterių skaičius 5

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 3

1 3 1 Užsienio turizmo rinkų 

analizės atlikimas vykdant 

rinkų kaštų ir naudos 

vertinimą; tikslinių užsienio 

rinkų atranka

1 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO 2022

Parengta kaštų ir 

naudos vertinimo 

ataskaita, vnt.

2

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO 2030
Reklamos kampanijų 

skaičius
20

2 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO 2030

Turistų skaičiaus iš 

tikslinių rinkų 

augimas, proc.

70

1 3

Kurti išskirtinį Klaipėdos regiono darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo įvaizdį ir kryptingai vykdyti turizmo rinkodaros veiklą

2 Kompleksinės rinkodaros 

tikslinėse užsienio rinkose 

įgyvendinimas

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais

3 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO 2030

Turistų nakvynių 

skaičiaus iš tikslinių 

rinkų augimas, proc.

90

1 3 3 Regiono turizmo rinkodaros 

ir komunikacijos strategijos 

parengimas
1 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO 2026

Parengta strategija, 

vnt.
2

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2030
Reklamos kampanijų 

skaičius
15

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

2 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2030

Vietinių turistų 

skaičiaus augimas, 

proc.

40

3 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2030

Užsienio turistų 

skaičiaus augimas, 

proc.

70

1 3 5 Klaipėdos regiono turizmo 

platformos sukūrimas 1 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO 2023 Platformų skaičius 1

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 4

1 4 1 Klaipėdos regiono jūrinio ir 

pakrančių turizmo produktų 

(kruizų, pramoginių laivų ir 

jachtų, paplūdimių, dviračių, 

vandens, pėsčiųjų turizmas) 

audito atlikimas

1 Veiksmo pavadinimas
Klaipėdos RTO (AKR, 

TIC)
2025

Produktų audito 

ataskaitų skaičius 
6

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 4 2 Jūrinio turizmo produkto 

sukūrimas ir populiarinimas 1 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2025
Turizmo produktų 

skaičius
1

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2022
Turizmo produktų 

skaičius
1

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 4 3

1 3 2

1 3

Kompleksinės rinkodaros 

tikslinėse užsienio rinkose 

įgyvendinimas

Reklamos kampanijų vietos 

ir užsienio rinkose (turistų 

pritraukimui ir sezoniškumo 

mažinimui) įgyvendinimas

Vystyti bendrus Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo produktus

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

Paplūdimių ir pramogų jūros 

pakrantėse produkto 

sukūrimas ir populiarinimas

4
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais
2 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2030

Reklamos kampanijų 

skaičius
2

1 Remiantis Europos patirtimi 

parengti turistinių maršrutų 

fiziškai aktyviomis keliavimo 

priemonėmis rengimo 

metodiką**

Klaipėdos RTO (AKR) 2023 m. I ketv.

Parengta metodika, 

vnt.

1

2 Klaipėdos regioną 

atstovaujančiai organizacijai 

inicijuoti ir tapti EuroVelo 

koordinatoriumi Lietuvoje**
Klaipėdos RTO (AKR) 2023 m. I ketv.

Klaipėdos regioną 

atstovaujanti 

organizacija paskirta 

Eurovelo 

koordinatoriumi 

Lietuvoje

1

3 Inicijuoti dviračių trasų 

ženklinimo sistemos 

sukūrimą Lietuvoje**
Klaipėdos RTO (AKR) 2022 m. IV ketv.

Inicijuotas ženklinimo 

sistemos sukūrimas ir 

pateikti siūlymai 

nacionalinėms 

institucijoms, vnt.

1

Klaipėdos RTO (AKR) 2023 m. I ketv.

Sukurtas 

"Dviratininkams 

draugiškos" 

apgyvendinimo 

įstaigos standartas 

Klaipėdos regione, 

vnt.

1

Klaipėdos RTO (AKR) 2022 m. IV ketv.

Inicijuotas standarto 

sukūrimas ir diegimas 

Lietuvoje (pateikiant 

siūlymą 

nacionalinėms 

institucijoms), vnt.

1

4

4

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

Dviračių turizmo produktų 

sukūrimas ir „EuroVelo“ 

trasos populiarinimas

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 4 3

1

Inicijuoti „Dviratininkams 

draugiškos“ apgyvendinimo 

įstaigos standarto sukūrimą 

ir įdiegimą Lietuvoje**

Paplūdimių ir pramogų jūros 

pakrantėse produkto 

sukūrimas ir populiarinimas

4
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vykdymo finansavimą, kita 

papildoma informacija)

Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais

Klaipėdos turizmo ir 

kultūros informacijos 

centras

2023 m. I ketv.

Esami dviračių takų 

maršrutai sutvarkyti 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės turizmo 

informacinėje 

sistemoje, vnt.

1

Klaipėdos rajono 

turizmo informacijos 

centras

2023 m. I ketv.

Esami dviračių takų 

maršrutai sutvarkyti 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės turizmo 

informacinėje 

sistemoje, vnt.

1

Kretingos rajono 

turizmo informacijos 

centras

2023 m. I ketv.

Esami dviračių takų 

maršrutai sutvarkyti 

Kretingos rajono 

savivaldybės turizmo 

informacinėje 

sistemoje, vnt.

1

Nidos kultūros ir 

turizmo informacijos 

centras „Agila“

2023 m. I ketv.

Esami dviračių takų 

maršrutai sutvarkyti 

Neringos 

savivaldybės turizmo 

informacinėje 

sistemoje, vnt.

1

Palangos turizmo 

informacijos centras
2023 m. I ketv.

Esami dviračių takų 

maršrutai sutvarkyti 

Palangos miesto 

savivaldybės turizmo 

informacinėje 

sistemoje, vnt.

1

4 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

Dviračių turizmo produktų 

sukūrimas ir „EuroVelo“ 

trasos populiarinimas

1

Pagal parengtą turistinių 

maršrutų fiziškai aktyviomis 

keliavimo priemonėmis 

rengimo metodiką sutvarkyti 

esamus dviračių maršrutus 

Klaipėdos regiono turizmo 

informacinėse sistemose**

5

4
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais

Skuodo informacijos 

centras
2023 m. I ketv.

Esami dviračių takų 

maršrutai sutvarkyti 

Skuodo rajono 

savivaldybės turizmo 

informacinėje 

sistemoje, vnt.

1

Šilutės rajono 

turizmo informacijos 

centras

2023 m. I ketv.

Esami dviračių takų 

maršrutai sutvarkyti 

Šilutės rajono 

savivaldybės turizmo 

informacinėje 

sistemoje, vnt.

1

6 Parengti atitikčiai ir 

sertifikuoti Klaipėdos 

regiono EuroVelo trasas**
Klaipėdos RTO (AKR) 2023 m. IV ketv.

Sertifikuotos 

Klaipėdos regiono 

Eurovelo trasas, vnt.
2

Klaipėdos RTO  (TIC) 2023
Turizmo produktų 

skaičius
2

Klaipėdos RTO  (TIC) 2030
Reklamos kampanijų 

skaičius
4

1 4 5 Vandens turizmo produktų 

sukūrimas ir populiarinimas 1 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2024
Turizmo produktų 

skaičius
2

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

1 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2023
Turizmo produktų 

skaičius
6

2 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2030
Reklamos kampanijų 

skaičius
5

1 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2023
Turizmo produktų 

skaičius
6

2 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2030
Reklamos kampanijų 

skaičius
2

7 Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

Pavieniams (solo) 

keliautojams ir lėtajam 

turizmui skirtų turistinių 

maršrutų Klaipėdos regione 

sukūrimas

4

4 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

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

1 4 6

1

Dviračių turizmo produktų 

sukūrimas ir „EuroVelo“ 

trasos populiarinimas

1

Pėsčiųjų turizmo produktų 

sukūrimas ir populiarinimas

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

Pagal parengtą turistinių 

maršrutų fiziškai aktyviomis 

keliavimo priemonėmis 

rengimo metodiką sutvarkyti 

esamus dviračių maršrutus 

Klaipėdos regiono turizmo 

informacinėse sistemose**

5

4
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais

1 Veiksmo pavadinimas

Klaipėdos RTO (TIC, 

viešojo ir privataus 

turizmo sektoriaus 

organizacijos)

2025
Turizmo produktų 

(paketų) skaičius
7

2 Veiksmo pavadinimas

Klaipėdos RTO (TIC, 

viešojo ir privataus 

turizmo sektoriaus 

organizacijos)

2025
Reklamos kampanijų 

skaičius
5

1 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2030
Turizmo pasiūlymų 

(paketų) skaičius
10

2 Veiksmo pavadinimas Klaipėdos RTO (TIC) 2030
Reklamos kampanijų 

skaičius
10

1 5

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

Priemonės vykdymas bus 

suplanuotas įkūrus Klaipėdos 

RTO

Užsienio rinkoms skirtų 

komercinių turizmo 

pasiūlymų (paketų) 

sukūrimas (nakvynė, 

maitinimas, ekskursijos ir 

kt.), bendradarbiaujant su 

kelionių organizatoriais, 

agentūromis ir informacijos 

centrais 

Nišinio (ornitologinio, 

gastronominio, nardymo ir 

kt.) ir kultūrinio turizmo 

(kultūros kelių) produktų 

sukūrimas ir populiarinimas

1 4 9

1 4 8

Sukurti patrauklią turizmo aplinką, vadovaujantis Klaipėdos regiono turizmo infrastruktūros plėtros prioritetais ir darnios plėtros principais*
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais1 Atlikti Klaipėdos regiono 

savivaldybėms priklausančių 

esamų dviračių takų 

monitoringą**

Klaipėdos RTO (AKR) 2023 m. I ketv.

Atliktas dviračių takų 

monitoringas, vnt.

1

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 šios 

priemonės pirmą veiksmą 

(atsižvelgiant į terminą).

Priemonės įgyvendinimas 

detaliau bus suplanuotas 

gavus informaciją apie 

projekto 

finansavimą/nefinansavimą

LAKD 2024 m. IV ketv.

Įrengti dviračių trasos 

atkarpą kelyje 

Smiltynė-Pervalka, 

km

35,8

1 5 1

Visiškai įrengti EuroVelo 

trasas esančias Klaipėdos 

regione**

2

Dviračių turizmo tinklo 

plėtra
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais

Palangos miesto 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių 

trasos atkarpa A13 

keliu nuo Pylimo g. iki 

Latvijos sienos: LAKD 

prioritetiniuose 

planuose numatytas 

techninės 

dokumentacijos 

parengimas, vnt.

1
Atkarpa priklauso LAKD.

Veiksmas tęstinis

Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių 

trasos atkarpa 

"Jonpaparčio gatvė – 

Pylimo gatvė iki A13 

kelio": parengta 

techninė 

dokumentacija, vnt.

1
Siūloma traukti į KRPP.

Veiksmas tęstinis

Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių 

trasos atkarpa Jūros ir 

Kopų gatve 

Šventojoje: parengta 

techninė 

dokumentacija, vnt.

1
Siūloma traukti į KRPP.

Veiksmas tęstinis

Neringos savivaldybė 2021 m. IV ketv.

Įrengta dviračių 

trasos atkarpa Nidos 

mieste Taikos g., km
2

Neringos 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių 

trasos atkarpa kelyje 

Pervalka – Smiltynė, 

proc.

66

Priklauso LAKD.

Veiksmas tęstinis.

Veiksmo įgyvendinimo 

pabaiga - 2025 m.

1 5 1

Visiškai įrengti EuroVelo 

trasas esančias Klaipėdos 

regione**

2

Dviračių turizmo tinklo 

plėtra
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais

Šilutės rajono 

savivaldybė
2022 m. IV ketv.

Įrengta dviračių 

trasos atkarpa nuo 

Rusnės iki Šležų 

(Griniaus) tilto kelyje 

Šilutė – Rusnė (kelio 

Nr. 206), km

1,757

Šilutės rajono 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių 

trasos atkarpa Rusnės 

salos Uostadvario 

gatvėje kelyje Rusnė 

– Uostadvaris: įsigyta 

techninės 

dokumentacijos 

rengimo paslauga, 

vnt.

1

Priklauso LAKD ir įtraukta į jos 

planus.

Veiksmas tęstinis

Šilutės rajono 

savivaldybė/LAKD
2024 m. IV ketv.

Įrengta dviračių 

trasos atkarpa kelyje 

Kintai – Ventė (kelio 

Nr. 2201): įsigyta 

techninės 

dokumentacijos 

rengimo paslauga, 

vnt.

1

Priklauso LAKD ir įtraukta į jos 

planus.

Veiksmas tęstinis

Šilutės rajono 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Atliktas pėsčiųjų tako, 

esančio Šilutės 

miesto Tilžės ir 

žemaičių Naumiesčio 

gatvėse, kapitalinis 

remontas įrengiant 

dviračių trasos 

atkarpą, km

0,5

Visiškai įrengti „Pajūrio 

dviračių trasą"**

3

1 5 1 Dviračių turizmo tinklo 

plėtra
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais

Šilutės rajono 

savivaldybė
2022 m. IV ketv.

Rekonstruota Šilutės 

miesto Aukštumalės 

gatvės įrengiant 

dviračių – pėsčiųjų 

taką, km

1,717

Savivaldybės 

(Klaipėdos RTO)
2030

Naujų dviračių takų 

įrengimas / esamų 

atnaujinimas, km

N.d.

Savivaldybės 

(Klaipėdos RTO)
2030

Sukurtas dviračių 

dalijimosi ir nuomos 

sistemos punktų 

modelis, vnt.

N.d.

Veiksmai dėl šio rodiklio 

pasiekimo suplanuoti prie 

Paslaugos ekonomikos 

krypties V.1.3.3. priemonės

Savivaldybės 

(Klaipėdos RTO)
2030

Dviračių dalijimosi ir 

nuomos sistemos 

punktų plėtra, proc.

N.d.

Veiksmai dėl šio rodiklio 

pasiekimo suplanuoti prie 

Paslaugos ekonomikos 

krypties V.1.3.3. priemonės

1 Įrengti parkavimo vietas 

turistiniams autobusams 

Kretingos mieste

Kretingos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengtos autobusų 

parkavimo vietos, 

vnt.

2

2 Rekonstruoti kruizinių laivų 

terminalo krantines

KVJUD 2022 m. IV ketv.

Atnaujintų objektų 

skaičius

2

Atliktas krantinės gilinimas, 

įrengtas nuotekų pajungimas į 

centralizuotus tinklus. 

Krantinės galės priimti 

kruzinius laivus su didesne 

grimzle

3 Įrengti naują kruzinių laivų 

terminalo krantinę prie 

Žiemos uosto teritorijos

KVJUD 2024 m. IV ketv.

Parengta krantinės 

statybos techninė 

dokumentacija, vnt.

1

Veiksmas tęstinis

Savivaldybės 

(KVJUD, Klaipėdos 

RTO)

2030
Sukurtų (atnaujintų) 

objektų skaičius
N.d.

Savivaldybės 

(KVJUD, Klaipėdos 

RTO)

2030 Projektų skaičius N.d.

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

5

Visiškai įrengti „Pajūrio 

dviračių trasą"**

3

1 5 1

1

Pagrindinis priemonės rodiklis

Dviračių turizmo tinklo 

plėtra

Kruizinių laivų turizmo 

infrastruktūros plėtra

2
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principaisKeltų infrastruktūros plėtra 

ir naujų keltų krypčių 

vystymas 1 Veiksmo pavadinimas
Savivaldybės 

(Klaipėdos RTO)

Su šia priemone susiję 

veiksmai planuojami ties 

Paslaugų ekonomikos krypties 

1.3 uždavinio priemonėmis

Savivaldybės 

(Klaipėdos RTO)
2030

Sukurtų (atnaujintų) 

objektų skaičius
N.d.

Savivaldybės 

(Klaipėdos RTO)
2030 Projektų skaičius N.d.

1 Atstatyti Šv. Jono bažnyčią 

Klaipėdoje Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Parengtas techninis 

projektas ir jo 

ekspertizė, vnt.
1

Veiksmas tęstinis.

Planuojama veiksmo 

įgyvendinimo pabaiga - 2030 

m.

2 Restauruoti ir atgaivinti 

Klaipėdos pilies ir bastionų 

kompleksą (III etapas, 

vakarinės kurtinos atkūrimas 

ir įveiklinimas)

Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Įvykdytas 

architektūrinis 

konkursas (prizinis 

fondas), vnt. 1

Veiksmas tęstinis.

Planuojama veiksmo 

įgyvendinimo pabaiga - 2030 

m.

3 Įgyvendinti projekto „Miško 

parkas“ koncepciją įrengiant 

takus Smiltynėje (parko 

teritorijoje)

Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Įrengta takų, km

24

Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Prižiūrima stacionarių 

tualetų, vnt.
2

Veiksmas tęstinis

Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Viešųjų tualetų ir jų 

infrastruktūros 

įrengimas Smiltynėje, 

vnt.

5 Išvystyti Smiltynę į kurortinę 

teritoriją
Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Kurortine teritorija 

pripažinta teritorija 

mieste, vnt.

1

451

351

Naujų turizmo traukos 

objektų ir infrastruktūros 

kūrimas

Užtikrinti viešųjų tualetų 

paslaugų teikimą Melnragės 

paplūdimyje ir Klaipėdos 

poilsio parke

4

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis
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vykdymo finansavimą, kita 

papildoma informacija)

Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais6 Įrengti ekokempingą 

Smiltynėje Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Techninės 

dokumentacijos 

parengimas, vnt.
1

Veiksmas tęstinis.

Planuojama veiksmo 

įgyvendinimo pabaiga - 2030 

m.

7 Atnaujinti Smiltynės gatvę, 

pritaikant ją pėsčiųjų gatvei Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Techninės 

dokumentacijos 

parengimas, vnt.
1

Veiksmas tęstinis.

Planuojama veiksmo 

įgyvendinimo pabaiga - 2030 

m.

8 Atlikti Smiltynės dviračių ir 

pėsčiųjų takų kapitalinį 

remontą

Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Techninės 

dokumentacijos 

parengimas, vnt.
1

Veiksmas tęstinis.

Planuojama veiksmo 

įgyvendinimo pabaiga - 2030 

m.

9 Atkurti Pilies didįjį bokštą Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Atstatytas bokštas, 

vnt.
1

10 Pritaikyti lankymui „Memel 

Sud“ priešlėktuvinę bateriją 

Smiltynėje

Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Techninės 

dokumentacijos 

parengimas, vnt.
1

Veiksmas tęstinis.

Planuojama veiksmo 

įgyvendinimo pabaiga - 2030 

m.

11 Sutvarkyti ir įveiiklinti 

Klaipėdos rajono Vėžaičių 

dvaro sodybą
Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2022 m. IV ketv.

Sutvarkytas objektas, 

vnt.
1

Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2022 m. IV ketv.

Įrengta futbolo 

stovyklavietė: įsigyti II 

etapo darbai, vnt.

1

Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengta futbolo 

stovyklavietė: I etapo 

darbai, kompl.
1

Tęstinis veiksmas.

Veiksmo įgyvendinimo 

pabaiga - 2025 m.

14 Sutvarkyti ir įveiklinti 

Priekulės miesto istorinių 

pastatus

Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2025 m. IV ketv.

Įgyvendinti istorinių 

pastatų atnaujinimo 

programą

Atnaujinti 3 

pastatų fasadai

Tęstinis veiksmas.

Veiksmo įgyvendinimo 

pabaiga - 2030 m.

451

Pritaikti turizmui Klaipėdos 

rajono Gargždų karjerų 

teritoriją

12

Naujų turizmo traukos 

objektų ir infrastruktūros 

kūrimas
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais15 Pastatyti universalią sporto 

salą su baseinu Gargždų 

mieste

Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įsigyti rangos darbai, 

vnt.
1

Tęstinis veiksmas.

Veiksmo įgyvendinimo 

pabaiga - 2030 m.

16 Rekonstruoti teniso kortus 

(Gėlių a.) Palangos mieste

Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Rekonstruotų objektų 

skaičius

1

Tęstinis veiksmas.

Veiksmo įgyvendinimo 

pabaiga - 2025 m.

17 Įrengti ekstremalaus sporto 

aikštyną Palangos mieste
Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengtų objektų 

kompleksų skaičius

1

2022 m. IV ketv.
Parengta techninė 

dokumentacija, vnt.
1

2024 m. IV ketv.

Pastatytų objektų 

skaičius 1

Tęstinis veiksmas. 

Įgyvendinimo pabaiga - 2026 

m.

19 Rekonstruoti ir įveiklinti 

Palangos "Kupetos" meno ir 

kultūros erdvę
Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Rekonstruotas ir 

įveiklintas objektas, 

vnt. 1

20 Pastatyti uždarą futbolo 

aikštę Palangos mieste
Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Parengta techninė 

dokumentacija, vnt. 1

Tęstinis veiksmas. 

Įgyvendinimo pabaiga - 2026 

m.

21 Rekonstruoti ir įveiklinti 

Šventosios švyturį
Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Rekonstruotas ir 

įveiklintas objektas, 

vnt. 1

451

Palangos miesto 

savivaldybė

Pastatyti Muzikos ir meno 

namus Palangos mieste

18

Naujų turizmo traukos 

objektų ir infrastruktūros 

kūrimas
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais22 Rekonstruoti ir įveiklinti 

Romeo ir Džiuljeta vilų 

kompleksą
Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Rekonstruotas ir 

įveiklintas objektas, 

vnt. 2

23 Rekonstruoti Birutės kalno 

koplyčią
Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Rekonstruotas 

objektas, vnt.

1

24 Rekonstruoti ir įveiklinti 

Antano Mončio namus-

muziejų
Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Rekonstruotas ir 

įveiklintas objektas, 

vnt. 1

25 Įveiklinti Rąžės ir Šventosios 

upės pakrantes Palangos 

mieste

Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Parengta techninė 

dokumentacija, vnt. 1

Tęstinis veiksmas. 

Įgyvendinimo pabaiga - 2026 

m.

26 Modernizuoti Kretingos 

dvaro sodybos grafų 

Tiškevičių rūmų Žiemos sodą 

- oranžeriją, pritaikant ją 

neįgaliųjų reikmėms

Kretingos rajono 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Modernizuotas 

objektas, vnt.

1

Kretingos rajono 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Išvalyti ir sutvarkyti 

paviršiniai vandens 

telkiniai, pakrantės 

pritaikytos 

rekreacijai, vnt.

1

Kretingos rajono 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Sutvarkytas Kretingos 

dvaro sodybos 

parkas, vnt.
1

28 Atnaujinti Kretingos Lurdo ir 

Meilės slėnį
Kretingos rajono 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Atnaujintas objektas, 

vnt. 1

451 Naujų turizmo traukos 

objektų ir infrastruktūros 

kūrimas

Sutvarkyti Kretingos dvaro 

sodybos parko teritoriją

27
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais29 Modernizuoti Tiškevičių 

šeimos koplyčią - mauzoliejų 

ir pritaikyti jį edukacinei 

veiklai bei kultūriniam 

turizmui

Kretingos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Renovuotas objektas, 

vnt.

1

30 Įrengti Kretingos sporto 

kompleksą su baseinu

Kretingos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įrengtas objektas, 

vnt.
1

31 Sutvarkyti Akmenos upės 

pakrantę Kretingos mieste 

pritaikant ją rekreacijai ir 

poilsiui

Kretingos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Sutvarkytas objektas, 

vnt.
1

32 Atnaujinti Kretingos 

motobolo sporto bazės 

infrastruktūrą

Kretingos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Atnaujintas objektas, 

vnt. 1

33 Atnaujinti Kartenos 

aerodromo infrastruktūrą

Kretingos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Atnaujintas objektas, 

vnt.
1

34 Rekonstruoti KTIC Agila
Neringos savivaldybė 2024 m. IV ketv.

Rekonstruotas 

objektas, vnt.
1

35 Kompleksiškai sutvarkyti 

Urbo kalną
Neringos savivaldybė 2021 m. IV ketv.

Sutvarkytas objektas, 

vnt.
1

36 Rekonstruoti Preilos 

biblioteką
Neringos savivaldybė 2022 m. IV ketv.

Rekonstruotas 

objektas, vnt.
1

37 Atlikti Vilos "Monbijou" 

restauravimo ir statybos 

darbus

Neringos savivaldybė 2022 m. IV ketv.

Restauruotas 

objektas, vnt. 1

38 Sutvarkyti ir įveiklinti 

Neringos savivaldybėje 

esančius švyturius

Neringos savivaldybė 2024 m. IV ketv.

Parengtas techninė 

dokumentacija, vnt. 1

Veiksmas tęstinis

39 Sutvarkyti ir restauruoti 

etnografines kapines
Neringos savivaldybė 2024 m. IV ketv.

Sutvarkytas objektas, 

vnt.
2

Rekonstruotas 

objektas, vnt. 1

451 Naujų turizmo traukos 

objektų ir infrastruktūros 

kūrimas

Rekonstruoti Liuteronų 

bažnyčią pritaikant ją TIC'o 

veiklai

40

Skuodo rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais Turistų skaičiaus 

išaugimas Skuodo 

rajone, proc.

5

41 Sutvarkyti Skuodo miesto 

paplūdimį

Skuodo rajono 

savivaldybė
2022 m. II ketv.

Sukurta paslauga 

miestiečiams ir 

miesto svečiams, taip 

pat neįgaliesiems 

turiningai praleisti 

laisvalaikį, vnt.

1

42 Rekonstruoti Skuodo 

Aleksandro Nevskio cerkvę, 

praplečiant Skuodo 

muziejaus ekspozicines 

erdves
Skuodo rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Rekonstruotas 

objektas (įkuriant 

erdvę ekspozicijoms), 

vnt.
1

43 Pritaikyti Kintų miestelio 

pakrantę nuo girininkijos iki 

Kintų pliažo vandens 

turizmui ir rekreacijai, 

įskaitant Kintų "Vėtrungės" 

stovyklą

Šilutės rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Pritaikytas objektas, 

vnt.

2

44 Pritaikyti H. Šojaus dvaro 

pastatus turizmui
Šilutės rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Pasirašyta rangos 

darbų sutartis, vnt. 1

Veiksmas tęstinis.

Veiksmo įgyvendinimo 

pabaiga - 2025 m.

45 Rekonstruoti Ž. Naumiesčio 

sinagogą pritaikant ją 

turizmo veikloms

Šilutės rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Parengta techninė 

dokumentacija, vnt.
1

Veiksmas tęstinis.

Veiksmo įgyvendinimo 

pabaiga - 2025 m.

451 Naujų turizmo traukos 

objektų ir infrastruktūros 

kūrimas

Rekonstruoti Liuteronų 

bažnyčią pritaikant ją TIC'o 

veiklai

40

Skuodo rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais46 Sutvarkyti irklavimo bazę 

Šilutės m., Šyšos upėje ir 

pritaikyti ją vandens sporto 

mėgėjų poreikiams

Šilutės rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Parengta techninė 

dokumentacija, vnt.
1

Veiksmas tęstinis.

Veiksmo įgyvendinimo 

pabaiga - 2030 m.

47 Įrengti rekreacinę 

infrastruktūrą šalia 

apžvalgos bokšto Atmatos 

upėje

Šilutės rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Parengta techninė 

dokumentacija, vnt.
1

Veiksmas tęstinis.

Veiksmo įgyvendinimo 

pabaiga - 2030 m.

Savivaldybės 

(Klaipėdos RTO)
2030

Sukurtų (atnaujintų) 

objektų skaičius
N.d.

Savivaldybės 

(Klaipėdos RTO)
2030 Projektų skaičius N.d.

1 Įsigyti Mėlynosios vėliavos 

programos koordinavimo 

paslaugas
Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Paplūdimiai, 

atitinkantys 

Mėlynosios vėliavos 

reikalavimus, skaičius

2

Veiksmas tęstinis.

Vykdoma kasmet

2 Įsigyti Mėlynosios vėliavos 

programos koordinavimo 

paslaugas Neringos savivaldybė 2024 m. IV ketv.

Paplūdimiai, 

atitinkantys 

Mėlynosios vėliavos 

reikalavimus, skaičius

2

Veiksmas tęstinis.

Vykdoma kasmet

Savivaldybės 

(Klaipėdos RTO)
2030

Sukurtų (atnaujintų) 

objektų skaičius
N.d.

Savivaldybės 

(Klaipėdos RTO)
2030 Projektų skaičius N.d.

Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Įrengta infrastruktūra 

vandens autobuso 

maršrutui aptarnauti, 

vnt.

1

Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Subsidijuojamas 

Danės upės vandens 

kelio maršrutas, vnt.
1

651

451

Pagrindinis priemonės rodiklis

1 5 5

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pritaikyti Danės upę laivybai 

ir vandens autobuso 

maršruto įdiegimas

1Laivybos plėtra vidaus ir 

išorės vandenyse (uostų, 

krantinių rekonstrukcija ir 

statybos darbai,  reguliarus 

laivų ir keltų grafikas)

Mėlynosios vėliavos 

paplūdimių plėtra

Naujų turizmo traukos 

objektų ir infrastruktūros 

kūrimas

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais2 Įgyvendinti Danės upės

išvalymo projektą
Klaipėdos miesto 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Įvykdyti Danės upės 

valymo darbai, proc. 100

3 Pritaikyti vidaus vandens 

kelią turistiniam maršrutui iš 

Drevernos uosto į Nemuno 

deltą didesniais laivais nei 

20 vietų 

Klaipėdos rajono 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Pritaikyti laivybai 

šliuzai: techninės 

dokumentacijos 

parengimo įsigyjimas, 

vnt.

1

4 Sukurti vandens turizmo 

maršrutą nuo Drevernos link 

AB „Klaipėdos vandenys“ III 

vandenvietės 
Klaipėdos rajono TIC 2023 m. IV ketv.

Sukurtas vandens 

turizmo maršrutas 

nuo Drevernos link 

AB "Klaipėdos 

vandenys" III 

vandenvietės, vnt.

1

Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Pastatytų molų 

Šventosios jūrų uoste 

skaičius: pasirašyta 

rangos darbų sutartis, 

vnt.

1

Tęstinis veiksmas.

Veiksmo įgyvendinimo 

pabaiga - 2030 m.

Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Įvestų ir įrengtų 

inžinerinių tinklų 

skaičius Šventosios 

jūrų uoste: pasirašyta 

rangos darbų sutartis, 

vnt.

1

Tęstinis veiksmas.

Veiksmo įgyvendinimo 

pabaiga - 2030 m.

Palangos miesto 

savivaldybė
2024 m. IV ketv.

Rekonstruotos 

vakarinė ir rytinė 

krantinė Šventosios 

jūrų uoste: pasirašyta 

rangos darbų sutartis, 

vnt.

1

Tęstinis veiksmas.

Veiksmo įgyvendinimo 

pabaiga - 2030 m.

6 Rekonstruoti Preilos 

krantinę įskaitant dviračių 

takus ir kt. infrastruktūrą

Neringos savivaldybė 2024 m. IV ketv.
Rekonstruotas 

objektas, vnt.
1

651 Laivybos plėtra vidaus ir 

išorės vandenyse (uostų, 

krantinių rekonstrukcija ir 

statybos darbai,  reguliarus 

laivų ir keltų grafikas)

Rekonstruoti Šventosios jūrų 

uostą

5
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Stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą vadovaujantis darnios plėtros principais7 Įrengti naują prieplauką ir 

suremontuoti esamą 

krantinę Uostadvario kaime

Šilutės rajono 

savivaldybė
2023 m. IV ketv.

Parengta techninė 

dokumentacija, vnt.
1

Savivaldybės 

(Klaipėdos RTO)
2030

Sukurtų (atnaujintų) 

objektų skaičius
N.d.

651

* Rodikliai ir lėšų poreikis gali būti patikslintas tik atlikus produktų auditą pagal III.1.4. uždavinio priemones.

** Klaipėdos regiono prioritetinio dviračių takų tinklo analizės priemonė.

Pagrindinis priemonės rodiklis

Laivybos plėtra vidaus ir 

išorės vandenyse (uostų, 

krantinių rekonstrukcija ir 

statybos darbai,  reguliarus 

laivų ir keltų grafikas)


