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1 uždavinys: JŪRINĖS EKONOMIKOS KRYPTIES PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

2022 M. VEIKLOS: 

Pagrindinis AKR jūrinės ekonomikos krypties uždavinys ir tikslas buvo įtvirtinti jūros ir pakrantės svarbą bei naudą ne tik Klaipėdos regionui, bet ir visai valstybei.  

Viena iš veiklų buvo komunikacija su STRATA atstovais dėl Lietuvos sumanios specializacijos strategijos atnaujinimo, siekiant įtvirtinti jūrą ir su ja susijusių inovacijų 
ir žinių kūrimą, kaip nacionalinį prioritetą. Toks siekis įrašytas ir KRSS2030, tačiau patvirtinus KRSS2030 aukščiau minimas dokumentas jau buvo derinimo su Europos 
Komisija stadijoje, o Sumanios specializacijos koncepcija 2022-08-17 buvo patvirtinta LRV. 

Taip pat, kartu su kolegomis iš Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (KMTP), prisidėjome prie gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusio pirmojo jūrinio 
verslo ir politikos forumo „Klaipėda jūrinėje Europoje“, organizavimo ir viešinimo. Forumas subūrė pajūrio regiono mokslo, verslo bei jūrinės kultūros sklaida suinteresuotų 
institucijų pajėgas. Forume aptarti visi mėlynosios ekonomikos plėtros aspektai: nuo jūrinio identiteto skiepijimo bendrojo lavinimo mokyklose iki aukščiausio lygmens 
mokslinių tyrimų, inovatyvių technologijų kūrimo, jomis grįstų verslų skatinimo bei nuoseklios valstybės politikos plėtojant jūrinį sektorių. Forume dalyvavo ir AKR vykdančioji 
direktorė E, Stonkė, skaičiusi pranešimą apie KRSS2030 tikslus bei jų įgyvendinimą. Pranešimas sudomino LRS narius – domėtasi regiono įdirbiu stiprinant regiono jūrinį 
identitetą ir skatinant jūrinės ekonomikos plėtrą, užmegzta naudingų kontaktų ateities darbams. Vienas jų – pradėtas bendradarbiavimas su LRS nariu prof. Valdu Rakučiu, 
kuris LRS koordinuoja Lietuvos jūrinės strategijos rengimą. Kartu su regiono partneriais – KMTP, Lietuvos jūreivystės aukštąją mokykla – pagal galimybes ir toliau 
dalyvausime bei įsitrauksime į strategijos kūrimo procesus.  

Su jūros svarbos įtvirtinimu ir naudos valstybei viešinimu, susijusi veikla buvo gruodžio 7 d., kartu su KMTP, organizuotas daugiau nei 100 dalyvių į Klaipėdą sukvietęs 
jūrinės vėjo energetikos forumas „Pokyčių vėjas“, kuriame kalbėta apie alternatyvios energetikos atveriamas galimybes pajūrio miestams ir visam regionui. Forumas 
išskirtinai svarbus pasitinkant jau kitąmet planuojamą pirmojo Lietuvoje jūrinio vėjo parko vystytojo konkursą. Renginiu buvo siekta skatinti aktyvesnį dialogą tarp valdžios 
ir savivaldos institucijų, mokslo centrų bei industrijos atstovų, pasitinkant pirmojo jūrinio parko statybą Lietuvoje ir identifikuojant šio projekto vertes skirtingiems sektoriams. 
Nors forumo pranešimų ir temų spektras labai platus, bendras visų jų vardiklis – Klaipėdos regiono augimas. 

Įgyvendinant jūrinės ekonomikos krypties priemones ir veiklas, AKR, Latvijos aplinkosaugos ir regioninės plėtros ministerijos kvietimu, prisijungė prie Interreg Baltijos 
jūros bendradarbiavimo programai teiktos projekto „Baltic Land2Sea“. Projektas buvo patvirtintas ir bus įgyvendinamas 2023-2025 m. Pagrindinis dėmesys projekte bus 
skiriamas jūros-pakrantės-sausomos interakcijos klausimams bei skirtingų regiono veikėjų veiklų sinergijai ir atsakomybių pasidalinimui. Vandens-sausumos interakcija ir 
jos kompleksiškumas, reikalauja skirtingų institucijų ir suinteresuotų grupių įsitraukimo, bendradarbiavimo bei aktyvaus dalyvavimo. Toks bendradarbiavimas, dar vadinamas 
daugiapakope valdysena (angl. multi-level governance, MLG), fokusuojasi į skirtingų interesų derinimą, skatinant pakrančių regionus siekti Žaliojo kurso ir ES tvarios jūrinės 
ekonomikos tikslų. MLG padeda integraliai planuoti pakrančių teritorijas, derinti bendruomenių, kultūrų, aplinkosaugos ir ekonominius interesus. Projekto metu AKR rengs 
KRSS2030 įgyvendinimo stebėsenos ir monitoringo sistemos pagrindą, taip pat, kartu su regiono partneriais ir LR Aplinkos apsaugos ministerija, dirbs ties LR Bendrojo 
plano iki 2030 m. sprendinių, susijusių su Baltijos jūra, išaiškinimu ir įgyvendinimo galimybėmis. 

2022 m. pabaigoje AKR taip pat pradėjo įgyvendinti nedidelės apimties tarptautinį projektą „Mission BSR“, kuris skatina pajūrio regionus susipažinti ir prisidėti prie 
Europos Komisijos „Misijų“ įgyvendinimo. Projekto tikslas – sukurti regioninių partnerių tinklą ir suformuoti ilgalaikes, pasitikinėjimu grįstas partnerystes, kurios prisidėtų 
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prie praktinio misijų įgyvendinimo. Misija – tai EK tai politikos instrumentas, skirtas spręsti visuomenės problemas, tokias kaip klimato kaita ir vandenynų bei vandenų 
aplinkos blogėjimas ir kt. Projektas orientuosis į misiją, pavadintą „Mūsų vandenynų ir vandenų atkūrimas“. Visi projekte dalyvaujantys regionai yra pajūrio regionai, savo 
plėtrą fokusuoja į mėlynosios – jūrinės – ekonomikos skatinimą ir augimą. Projekto veiklos yra „minkštosios“ ir orientuotos į žinių ir informacijos apie misijas, jų teikiamas 
galimybes ir finansavimo šaltinius sklaidą regionuose ir savivaldybėse. Taip pat projekto metu bus organizuojami pažintiniai vizitai, pristatoma Švedijos inovacijų agentūros 
sukurta į misijas-orientuotos plėtros koncepcija. 

Priemonė Veiksmai Planuojamos veiklos / rezultatai 
(įgyvendinimo laikotarpis) 2022 m. įgyvendintos veiklos 

1.1. Jūrinės ekonomikos 
kaip nacionalinio 
prioriteto ir prioritetinės 
Klaipėdos regiono 
ekonominės plėtros 
srities įtvirtinimas 

1.1.1. Įvertinti KRSS 
Jūrinės ekonomikos 
krypties ir Lietuvos 
sumanios specializacijos 
prioritetų atitiktį 
 
 

- Išanalizuoti atnaujintos Lietuvos 
sumanios specializacijos strategijos 
prioritetai, įvertintas jų atitikmuo 
KRSS, regiono plėtros tikslams; 
 
- Sudaryta derybinė ekspertinė grupė 
atitikčiai įvertinti ir išvadoms 
nacionalinėms institucijoms pateikti; 
 
- Grupės parengtos išvados pateiktos 
nacionalinėms institucijoms. 
 

• Palaikytas kontaktas su STRATA, kurie 
koordinuodavo nacionalinės Sumanios specializacijos 
įgyvendinimą. Strategijos koordinavimas perduotas 
EinMin. Patvirtinta atnaujinta strategija. Vadovaujantis 
EK rekomendacijomis strategija susiaurinta iki 3 
krypčių. Jūrinės dalies ten nėra, tačiau esamų krypčių 
potemės leidžia integruoti mums aktualias temas ir 
mokslinius tyrimus susijusius su jūrine dalimi.  
 
• LJK ir KMTP yra parengę, kartu su jūrinio sektoriaus 
atstovais, rezoliuciją, kurioje aiškiai įvardinami 
sektoriaus pažangos poreikiai ir esamos problemos 
(tarp investicijų į jūrines inovacijas ir valstybės dėmesio 
jūriniam sektoriui stoka). 

1.1.2. Surinkti informaciją 
apie išorės finansavimo 
galimybes jūrinio 
sektoriaus pramonės 
kaitos skatinimui bei 
iškomunikuoti ją regione 
 

- Surinkta ir vienoje vietoje regiono 
partneriams viešai prieinama 
informacija apie galimus išorinio 
finansavimo šaltinius  

• Šiuo metu ieškome partnerių (kalbama su KMTP), 
kurie prisidėtų prie regiono partneriams skirto renginio, 
orientuoto į informacijos apie jūrinio sektoriaus kaitos ir 
finansavimo galimybes pristatymą suinteresuotiems 
regiono partneriams.  
 
• Taip pat gavus aktualią informaciją apie sektoriaus 
finansavimo mechanizmus / organizuojamus renginius 
/ projektus yra dalinamasi su suinteresuotomis 
grupėmis.  

1.2. Investicijų į žaliąjį 
jūrinį transportą 
skatinimas 
 

1.2.1. Parengti siūlymą 
nacionalinėms 
institucijoms dėl žaliųjų 
technologijų jūriniame 
sektoriuje finansavimo 
svarbos, dėl inovatyvių 

- Sudaryta ekspertinė grupė siūlymų 
rengimui; 
 
- Parengtas ir pateiktas siūlymas 
nacionalinėms institucijoms 
 

• 2022 05 30 LR Seime buvo organizuotas pirmasis 
jūrinis forumas, kuriame susirinkusiems pristatytas 
šalies jūrinis sektorius, jo iššūkiai ir galimybės. E. 
Stonkė forume pristatė ir regiono specializacijos 
strategijos, jos pagrindines krytis ir suplanuotus 
veiksmus.  
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pirkimų skatinimo 
jūriniame sektoriuje, dėl 
Lietuvos laivų statybos 
ir remonto sektorius 
transformacijos bei dėl 
sektoriaus skatinimo 
įgyvendinant MTEP 
projektus 
 

 
• LJK parengė jūrinio sektoriaus rezoliuciją, kuri buvo 

išplatinta valstybės institucijoms.  
• AKR pradėjo bendradarbiauti su Seimo nariu V. 

Rakučiu, kuris yra atsakingas už nacionalinės jūros 
strategijos parengimą (kartu su LJAM dalyvaujame 
švietimo darbo grupėje). LRS atnaujinta Jūrinių reikalų 
komisija. 
 
 

1.3. Tvaraus 
žuvininkystės 
sektoriaus 
subalansavimas ir 
išvystymas ilgalaikiu 
periodu 

1.3.1. Suformuluoti 
vieningą Klaipėdos 
regiono poziciją 
žuvininkystės valdymo 
politikos klausimais 

- Suburta suinteresuotųjų šalių darbo 
grupė; 
 
- Suorganizuotos suinteresuotųjų 
šalių apvaliojo stalo diskusijos tvaraus 
žuvininkystės sektoriaus vystymui; 
 
- Parengta bendra suinteresuotųjų 
šalių apvaliojo stalo rezoliucija tvaraus 
žuvininkystės sektoriaus vystymui; 
 
- Suorganizuoti susitikimai su ŽŪM 
atstovais ir ekspertais diskusijai apie 
Klaipėdos regiono žuvininkystės 
kryptį, poreikius ir pan.; 
 
- Parengti ir nacionalinės valdžios 
institucijoms pateikti pasiūlymai dėl 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 
2021-2027 metų programos 
įgyvendinimo. 

• Dėl pasyvaus sektoriaus atstovų dalyvavimo, 
sudėtinga kalbėti apie esamus iššūkius. Situaciją 
sunkina įstatymo pakeitimai. Ieškoma galimybių 
žuvininkystės sektoriaus klausimus kelti kooperuojantis 
su KU, prisidedant prie jūrinės bioekonomikos mokslo ir 
technologijų centro strategijos įgyvendinimo, taip pat 
įgyvendinant AKR projektus: 
• BlueBioClusters - regiono partnerių diskusijos dėl 
Regiono bioekonomikos tarybos atsiradimo, „praktinių 
bendruomenių“ formavimas; 
• BASCIL – skatinant vietos ūkininkų ir 
žuvininkystės sektoriaus atstovų veiklų diversifikaciją ir 
integraciją į regiono gastro turizmo produktus. 
 

 
2 uždavinys: BIOEKONOMIKOS KRYPTIES PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

2022 M. VEIKLOS: 
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Didžiausias 2022 m. pasiekimas bioekonomikos kryptyje buvo Klaipėdos regiono – kaip ambicingo bioekonomikos krypties „žaidėjo“ – matomumas ir iškilimas 
tarptautiniame lygmenyje. Prie to labai prisidėjo AKR ir regiono partnerių vykdytos veiklos bei „žinios apie regiono tikslus ir planus skleidimas“. Vienas iš pasiekimų –
Klaipėdos regiono, kaip vienintelio Lietuvos regiono, pažymėjimas Europos Komisijos atliktame tyrime, kuriame siekta aptikti ir analizuoti regionines Europos Sąjungos šalių 
strategijas, susijusias su bioekonomika. Smagu, kad Klaipėdos regionas su KRSS2030 yra vienintelis Lietuvoje, nuosekliai vystantis bioekonomiką ir išnaudojantis šios 
srities perspektyvas ekonominiam augimui. KRSS2030, Europos Komisijos tyrimo duomenimis, priskiriama stiprų fokusą bioekonomikai turinčių strategijų grupei ir patenka 
tarp 62 ES šalių regioninių strategijų, kuriose bioekonomika yra vienas iš svarbiausių jų elementų. Susipažinti su EK ataskaita galima ČIA. 

Kita svarbi regiono bioekonomikos kryptį sustiprinusi AKR veikla, prisidėjusi ir prie regiono bioekonomikos kompetencijų bazės stiprinimo, buvo spalio 18-19 d. 
Palangoje vykusi Baltijos jūros sub-regionų bendradarbiavimo platformos (BSSSC) konferencija „Bioeconomy - building the sustainable future“. AKR buvo pagrindinis 
renginio organizatorius ir šeimininkas. Konferencijos žinomumas ir informacija apie renginį plačiai pasklido po visą Baltijos jūros regioną, kas ženkliai prisidėjo prie AKR ir 
Klaipėdos regiono tarptautinio žinomumo. Renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Klaipėdos regionu ir jo planais, pabendrauti su regiono bioekonomikos sektoriaus 
atstovais, o ir regiono suinteresuotų grupių atstovai turėjo platformą naujoms pažintims bei kontaktams. Įvykęs renginys buvo pirmasis regiono bandymas įgyvendinti vieną 
iš KRSS2030 Bioekonomikos krypties priemonių – kas dvejus metus vykstančio tarptautinio bioekonomikos renginio organizavimas, siekiant įtvirtinti Klaipėdos regioną 
kaip bioekonomikos kompetencijų bazę. Trumpas video apie konferenciją. 

Daugiausia regiono viduje nagrinėta ir ir diskutuota Bioekonomikos krypties tema 2022 m. buvo regioninių maisto grandinių kūrimas. Visus metus kartu su 
rajoninėmis savivaldybėmis organizuoti susitikimai su regiono ūkininkais, kurių metu kalbėta apie vietos ūkininkų ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo galimybes, 
diskutuota apie esamus iššūkius ir problemas. Diskusijų metu kelti klausimai ir iššūkiai perkelti į Interreg Baltijos jūros bendradarbiavimo programos patvirtintą projektą 
„Baltijos jūros regiono maisto koalicija“, kurį AKR įgyvendins kartu su regionų iš Latvijos ir Estijos atstovais. Projekto tikslas – parengti praktišką, Baltijos šalių regionams 
pritaikytą, „Nuo ūkio iki mokyklos“ programą, kuri praktiškai sudėliotų žingsnius ir reikalingas atlikti darbus, siekiant eliminuoti esamas problemas ir iššūkius vietos ūkininkų 
produkcijos tiekimui mokyklose. Klaipėdos regiono partneriai (AKR ir KU) ieškos Klaipėdos regiono galimybių pastiprinti regiono maisto grandinių formavimą. Didelis 
dėmesys taip pat bus skiriamas edukaciniams elementams – šviečiamosioms veikloms ir renginiams, kurių tikslas – kurti abipusį pasitikėjimą ir įsitraukimą tarp reikalingų 
partnerių (ūkininkų, mokyklų, savivaldybių). Projekto veiklomis taip pat bus skatinamas visuomenės įsitraukimas ir dialogas maisto tema, bus orientuojamasi į pokyčio 
kūrimą – žinutės apie vietoje auginamo, kokybiško maisto vartojimą ir jo svarbą , regiono užauginto maisto naudojimą mokyklose ir darželiuose ir kodėl taip svarbu, ir t.t.  

Ūkininkų veiklos diversifikavimo galimybės – vietos produkcijos realizavimas, kuriant gastronominio turizmo produktus – bus nagrinėjamos ir kitame AKR 
įgyvendiname Interreg Baltijos jūros programos projekte „BASCIL“. Projektas skirtas kaimiškajam maisto produkcijos sektoriui, siekiant didinti jo atsparumą įvairios krizėms. 
Projekte orientuojamasi į galimybes vietos maisto produktų gamintojams dalį savo ekonominės veiklos vykdyti prisidedant prie kulinarinio turizmo plėtros regione taip 
diversifikuojant savo veiklą, planuojant tvarų savo ūkio augimą. Pagrindinės projekto veiklos suteiks žinių ir galimybes visiems besidomintiems (ir galintiems susidomėti) 
dalyvauti kulinarinio turizmo produktų kūrime ir gauti iš to ekonominės naudos bei suteikiant ekspertų konsultacines paslaugas tiems, kurie norės pasiekti konkrečių rezultatų 
diversifikuojant savo ekonominę veiklą jau projekto įgyvendinimo metu. Siekiant projekto tikslų bus parengtos specialios metodikos bei susisteminta projekto partnerių 
šalyse egzistuojanti geroji patirtis.  

2022 m. taip pat pradėta dirbti ties Klaipėdos regiono bioekonomikos tarybos steigimo klausimu. Organizuota keletas regiono suinteresuotų atstovų susitikimų, 
kurių metu aptartos sąlygos reikalingos KRBT atsiradimui, galimos tarybos veiklos kryptys, tačiau galiausiai priimtas sprendimas KRBT kūrimo idėją nukelti ir ieškoti 
tinkamiausios formos ir priemonių tarybos atsiradimui ir veikloms. Vis dėlto, su KRBT funkcijomis susijusios temos ir regiono partnerių bendradarbiavimas, reikalingų 
kompetencijų auginimas bei bendrų tikslų įgyvendinimas iš dalies bus vykdomas įgyvendinant AKR tarptautinius projektus: 

„BlueBioClusters“ yra pirmasis AKR įgyvendinamas „Horizon Europe“ programos projektas, kurio pagrindinis tikslas – skatinti ir remti tvaraus mėlynosios 
bioekonomikos sektoriaus plėtrą, gerinti jo teikiamas paslaugas, skatinant pakrančių regionų partnerių įsitraukimą ir dalyvavimą Žaliojo kurso įgyvendinime. Projekte 
Klaipėdos regioną atstovauja AKR ir Klaipėdos Universitetas. Numatytos veiklos: bioekonomikos sektoriaus regione potencialo analizė ir sektoriaus stebėsenos mechanizmo 
sukūrimas, bioekonomikos akseleratorių veiklos „know-how“ perėmimas ir patyrusių regionų patirties pasidalijimas, regiono partnerių integracija į tarptautinius sektorinius 
klasterius. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128740?fbclid=IwAR3wMxX2I5yaMLldHXwXcjvrCCluIvJN1oQr7be_0hWue8FApaXenL2YeDs
https://fb.watch/hdHpp38cEL/
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Taip pat bioekonomikos sektorius ir jo dalyvių regione bendradarbiavimas bus stiprinimas jau minėtame „Baltic Land2Sea“ projekte, kur kalbėsime apie daugiapakopį 
valdymo modelį bei įvairių skirtingų regiono partnerių bendradarbiavimą. Planuojama, kad Klaipėdos regiono bioekonomikos tarybos idėja numatytų veiklų metu pamažu 
kristalizuosis ir įkvėps regiono partnerius aktyviau dirbti kartu. 

2.1. Skatinti 
tarpsektorinį 
bendradarbiavimą ir 
klasterizacija 

2.1.1. Klaipėdos regiono 
bioekonomikos tarybos 
(KRBT), sudarytos iš 
vietos valdžios, verslo, 
mokslo ir 
nevyriausybinio 
sektoriaus atstovų, 
įsteigimas ir veiklos 
užtikrinimas 

- Suorganizuoti susitikimai su 
potencialiais dalyviais; 
 
- Parengtas siūlymas dėl KRBT 
sudėties ir veiklos modelio; 
 
- Priimtas AKR visuotinio narių 
susirinkimo sprendimas dėl KRBT 
įsteigimo; 
 
- Įsteigta KRBT ir parengta KRBT 
veiklos programa. 
 

• Suorganizuoti 2 susitikimai su regiono 
bioekonomikos sektoriaus atstovais ir partneriais (2022 
02 02, 2022 03 04). Susitikimų metu diskutuota apie 
tarybos atsiradimo poreikį, veiklos kryptis ir galimybes. 
Susitikimų metu nuspręsta neforsuoti KRBT kūrimo ir 
pirmiausia sukurti palankią aplinką tokio vieneto 
atsiradimui. 
 
• Bioekonomikos tarybos kūrimas ir veiklos 
galimybės ir potencialas bus analizuojamas tarptautinių 
projektų įgyvendinimo metu (BASCIL, LAnd2Sea, 
BlueBioCLusters) 

2.1.2. Identifikuoti 
tinklines bioekonomikos 
srities organizacijas, 
kurių veikloje dalyvauja 
Klaipėdos regiono 
organizacijos 

- Parengtas detalus tinklinių 
bioekonomikos srities organizacijų, 
kurių veikloje dalyvauja Klaipėdos 
regiono organizacijos, sąrašas. 
 
- Bendradarbiavimas su Lietuvos 
Biotechnologų asociacija 
 

• AKR visuotinio narių susirinkimo 2022-05-13 
posėdžio metu nutarta pritarti AKR stojimui į Lietuvos 
biotechnologų asociaciją. 
• Tai leidžia į regioną pritraukti bioekonomikos 
sektoriaus plėtrai reikalingas žinias, taip pat, kartu su 
LTBA, dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose projektuose 
ir taip gauti reikalingas investicijas (pvz. būnant pilotiniu 
regionu). 

2.1.3. Įgyvendinti 
projektą 
„BlueBioClusters – 
Supporting European 
Coastal Regions in Their 
Transition to a 
Sustainable Blue 
Bioeconomy“* 

- Parengtos rekomendacijos dėl 
mėlynosios bioekonomikos plėtros 
regione bei šios sektoriaus 
monitoringo sistema, vnt. 

• Pasirašyta projekto finansavimo sutartis (2022 05 
31). Pasirašytos projekto partnerių bendradarbiavimo 
sutartys (2022 06 01). 
• Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 
2022 08 01. Projekto trukmė 36 mėnesiai 
• Numatytos veiklos – bioekonomikos sektoriaus 
regione potencialo analizė ir sektoriaus stebėsenos 
mechanizmo sukūrimas, bioekonomikos akseleratorių 
veiklos know-how perėmimas ir patyrusių regionų 
patirties pasidalijimas, regiono partnerių integracija į 
tarptautinius sektorinius klasterius. 
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2.1.4. Tarptautinio 
renginio „Baltic 
Bioeconomy Summit“ 
organizavimas (kas 
dvejus metus) 

- Regiono partnerių grupės subūrimas 
renginio organizavimui; 
 
- Pirmojo (bandomojo) renginio 
organizavimas (planuojamas dalyvių 
skaičius – 100)*. 
 

• 2022 10 16-19 Palangoje organizuota tarptautinė 
BSSSC konferencija, skirta bioekonomikos temai 
„Bioeconomy- building sustainable future“. AKR buvo 
pagrindinis organizatorius.  
• Renginio rezultatai viršijo lūkesčius – AKR ir 
Klaipėdos regiono vardas plačiai nuskambėjo Baltijos 
jūros regiono lygmenyje, užmezgi kontaktai ir pradėtas 
bendradarbiavimas su URM ir ŽUM, įvairiais regionais ir 
organizacijomis aplink Baltijos jūrą. 
• Taip pat Klaipėdos regionas pasižymėjo, kaip 
patikimas ir drąsus regionas, turintis aiškią kryptį ir 
tikslus Bioekonomikos sektoriaus plėtrai, bei ryžtingai 
siekiantis tų tikslų. 

2.1.5. Parengti vietos 
ūkininkų, žuvininkystės ir 
akvakultūros įmonių 
interesų bei poreikių, 
susijusių su ekologine 
gamyba, vykdomos 
veiklos diversifikavimu ir 
AEI gamyba, tyrimo 
atlikimas ir 
rekomendacijų, 
apibrėžiančių galimus šių 
sričių vystymo regione 
sprendimus, parengimas 

- Atliktas tyrimas ir parengtos 
veiksmų/priemonių rekomendacijos  
 

• 2022-03-21 AKR visuotinio narių susirinkimo 
posėdžio metu pritarta numatytos analizės poreikiui ir 
rengimui. AKR pavesta suorganizuoti planuojamos 
rengti analizės išsamų pristatymą regiono politikams 
(planuojama rugpjūčio mėn.) 
• Vadovaujantis AKR VNS pavedimu, buvo kreiptasi 
į Klaipėdos miesto savivaldybę, dėl jos dalyvavimo 
rengiant numatytą analizę. (kreiptasi 2022-05-05 
raštu, 2022-05-12 gautas atsakymas dėl 
nedalyvavimo) 
• 2022 11 15 AKR VNS buvo svarstytas tyrimo 
finansavimo klausimas. Nuspręsta tyrimo atlikimą 
nukelti ir bandyti ieškoti išorinių finansavimo galimybių. 

2.1.6. Didinti įvairių 
Klaipėdos regiono 
gyventojų grupių 
švietimą ir informavimą 
apie trumpųjų maisto 
tiekimo grandinių kūrimo 
teikiamas galimybes bei 
naudą 

- Finansavimo naujiems regioniniams 
projektams paieška; 
 
- Planuojamos teikti projektų 
paraiškos: 
1. Kartu su partneriais iš Latvijos, Estijos ir 
Švedijos planuojama teikti paraišką „Baltic 
Farm to School Meals“. Projekto tikslas – 
sukurti partnerių tinklą, kuris sukurtų 
regioninį trumposios maisto grandinės 

• Pateiktos 2 planuotos projektinės paraiškos. Abi 
patvirtintos – Baltic Sea Region Food Coalition ir 
BASCIL (Abu projektai finansuojami iš INTERREG 
Baltijos jūros bendradarbiavimo programos). 
• Gyventojų švietimo ir informavimo apie 
bioekonomiką veiklos numatytos ir projektuose 
“BlueBioCluster” bei “BlueBiosites” (laukiama vertinimo 
paraiškos). 
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modelį, orientuotą į švietimo įstaigų 
maitinimo tiekimą. 
 
2. Kartu su tarptautinio kulinarinio paveldo 
tinklo partneriais, planuojama teikti 
paraišką, kuri prisidės prie regiono 
gastronominio turizmo vystymo bei vietos 
ūkininkų partnerysčių su vietos maitinimo 
įstaigomis kūrimą.  
 
3. Planuojama teikti paraiška Šiaurės 
ministrų tarybos konkursui, dėl regiono 
viešojo sektoriaus darbuotojų 
kompetencijos kėlimo trumpųjų maisto 
grandinių vystymo klausimais.  
 

 
3 uždavinys: DARNAUS JŪRINIO IR PAKRANČIŲ TURIZMO KRYPTIES PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

2022 M. VEIKLOS: 
 
Pagrindinė Darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo krypties sritis, ties kuria fokusuotasi 2022 m. - Regiono turizmo organizacijos (RTO) kūrimas. AKR parengė 

galimų RTO veiklos modelių analizę, kurioje įvertintos skirtingų RTO veiklos modelių steigimo sąlygos, esamos prielaidos ir galimybės Klaipėdos regione, pasiūlytas 
efektyviausias organizacijos veiklos modelis. Analizė birželio mėn. pristatyta ir patvirtinta AKR visuotinio narių susitikimo metu. Parengta analizė bei Klaipėdos 
regiono bendradarbiavimo modelis ir turimas įdirbis buvo pristatyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri palaiko tokių organizacijų kūrimą ir indėlį į turizmo 
sektoriaus stiprinimą. Su Ministerijos atstovais kalbėta apie Klaipėdos regiono galimybę tapti pirmuoju regionu Lietuvoje, turizmo politiką koordinuojančiu regioniniu 
lygmeniu. Diskutuota apie Ministerijos galimybes prisidėti prie Klaipėdos RTO vystymo. Bendrai nacionalinis finansavimas RTO kūrimui numatytas Ministerijos plėtros 
programoje (šiuo metu laukiama Finansų ministerijos sprendimo dėl finansavimo skyrimo). Vis dėlto akcentuota, kad Ministerija galėtų prisidėti ir palaikyti Regiono 
apsisprendimą ir pirmuosius žingsnius steigiant RTO, tik tuo atveju, jei regiono savivaldybės rodys motyvaciją ir inicijuos visą procesą bei numatytas KRSS2030 
veiklas. Klaipėdos regiono turizmo politikos modelis bei suplanuoti tikslai ir procesai š. m. spalio mėn. taip pat pristatyti ir Lietuvos turizmo forume „Permastykime 
turizmą“. Kitas reikalingas žingsnis – regiono politikų apsisprendimas dėl RTO kūrimo ir finansavimo skyrimo. 

2022 m. AKR nemažai dėmesio skyrė ir dviračių turizmo (bei susisiekimo plačiąją prasme) plėtros regiono klausimai. Kartu su partneriais (Pomorskie turizmo 
taryba ir Europos dviratininkų bendrija) įgyvendintas mažos apimties Interreg Pietų Baltijos jūros programos projektas „Baltic Sea Cycling Route“ (Seed Money). 
Projekto metu buvo išsigryninti projekto partnerių poreikiai ir lūkesčiai dėl Eurovelo 10 maršruto populiarinimo ir dviračių turizmo produktų kūrimo. Taip pat nuspręsta 
stiprinti partnerių bendradarbiavimą ir parengti „didžiojo“ projekto paraišką, kuri bus teikiama Pietų Baltijos programos pirmajam projektų kvietimui (paraiškų 
pateikimo terminas 2023 02 14). Šiuo metu rengiama paraiška, kurioje numatomos AKR veiklos bus turistinių maršrutų fiziškai aktyviomis keliavimo priemonėmis 
rengimo metodikos parengimas, „Dviratininkams draugiškas“ paslaugų standarto Klaipėdos regione sukūrimas, dviračių turizmo produkto tarptautinėms rinkoms 
sukūrimas, pasirengimas Eurovelo10 trasos atkarpos Lietuvoje sertifikavimui. Projekto metu taip pat bus vertinamos gretutinės Eurovelo maršruto Lietuvoje trasos 
bei jų patrauklumas tarptautiniam turizmui. 
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3.1. Regioninės turizmo 
politikos valdymo 
modelio sukūrimas  

3.1.1. Klaipėdos RTO 
sukūrimas  
 

- Atsižvelgiant į parengtos RTO 
veiklos modelio analizės rezultatus, 
priimtas politinis sprendimas dėl RTO 
įkūrimo; 
 
- Atlikti parengiamieji darbai 
regioninės DMO steigimui  
 
 
 
 

• Parengta Klaipėdos regiono turizmo 
organizacijos veiklos modelio analizė. Dokumento 
tvirtinimas numatytas AKR VNS 2022 06 23. 
• Klaipėdos RTO koncepcija pristatyta EinMin. 
Svarstoma galimybė Klaipėdos RTO kurti kaip 
Ministerijos remiamą pilotinį projektą, kuris įtvirtintų 
regioninės turizmo politikos valdymo modelį Lietuvoje. 
• Kitas svarbus žingsnis – regiono politikų 
sprendimas dėl regiono turizmo organizacijos steigimo. 
 
 
• AKR, kartu su Pomorskie turizmo organizacija ir 
Europos dviratininkų bendrija, pateikto projekto „Baltic 
Sea Cycling Route“ projekto paraišką Interreg Pietų 
Baltijos jūros programos Seed Money projektų 
kvietimui. Paraiška patvirtinta. Projekto įgyvendinimo 
trukmė 4 mėn. Projektas įgyvendintas. 
• Projekto tikslas buvo išsigryninti partnerių 
poreikius ir lūkesčius Eurovelo 10 maršruto 
populiarinimui ir dviračių turizmo produktų kūrimui.  
• Šiuo metu, atsižvelgiant į Seed Money projekto 
rezultatus, rengiama „didžiojo“ projekto paraiška 
Interreg Pietų Baltijos programos pirmajam projektų 
kvietimui (terminas 2023 02 14).  
• AKR numatomos veiklos: turistinių maršrutų 
fiziškai aktyviomis keliavimo priemonėmis rengimo 
metodikos parengimas, „Dviratininkams draugiškas“ 
paslaugų standarto Klaipėdos regione sukūrimas, 
dviračių turizmo produkto tarptautinėms rinkoms 
sukūrimas, pasirengimas Eurovelo10 trasos atkarpos 
Lietuvoje sertifikavimui. 
 
• AKR palaiko ryšį su LR Susisiekimo ministerija ir 
bendradarbiauja dėl regiono dviračių takų tinklo kūrimo 
ir numatytų priemonių įgyvendinimo. 
 

3.2. Dviračių turizmo 
produktų sukūrimas ir 
„EuroVelo“ trasos 
populiarinimas 
 
*Numatytos veiklos bus 
įtrauktos į planuojamą teikti 
Interreg programos projekto 
paraišką. 

3.2.1. Turistinių maršrutų 
fiziškai aktyviomis 
keliavimo priemonėmis 
rengimo metodikos 
parengimas* 

- Remiantis Europos patirtimi 
parengti turistinių maršrutų fiziškai 
aktyviomis keliavimo priemonėmis 
rengimo metodiką. 
 

3.2.2. Inicijuoti dviračių 
trasų ženklinimo 
sistemos sukūrimą 
Lietuvoje* 

- Inicijuotas esamos dviračių takų 
ženklinimo sistemos sukūrimas 
(vadovaujantis tarptautiniais Eurovelo 
standartais) ir pateikti siūlymai 
nacionalinėms institucijoms. 
 

3.2.3. Inicijuoti 
„Dviratininkams 
draugiškos“ 
apgyvendinimo įstaigos 
standarto sukūrimą ir 
įdiegimą Lietuvoje* 

- Sukurtas „Dviratininkams 
draugiškos“ apgyvendinimo įstaigos 
standartas Klaipėdos regione. 
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3.2.4. Atlikti Klaipėdos 
regiono savivaldybėms 
priklausančių esamų 
dviračių takų 
monitoringą* 

- Atliktas Klaipėdos regiono 
savivaldybėms priklausančių esamų 
dviračių takų būklės monitoringas. 
 

Rengiamoje projekto paraiškoje monitoringo atlikimas 
nenumatomas, tačiau, projekto sėkmės atveju, 
planuojama AKR jėgomis atlikti esamą monitoringą. 

3.2.5. Klaipėdos regiono 
prioritetinių dviračių 
takų tinklo veiksmų 
plano įgyvendinimo 
ekspertų darbo grupės 
suformavimas  

- Sudaryta ekspertų darbo grupė 
 

Bus sudaroma planuojant į Interreg Pietų Baltijos 
programos projektą, įtraukiant regiono partnerius kaip 
projekto asocijuotus partnerius. 

 
4 uždavinys: PAŽANGIOS PRAMONĖS EKONOMIKOS KRYPTIES PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
2022 M. VEIKLOS: 
 
AKR aktyviai šios krypties neįgyvendina, tiesiog stengėmės nuolat dalinti informacija (apie skelbiamus ES projektų finansavimo kvietimus, organizuojamus renginius ir 
pan.) su regiono partneriais. 
 
4.1. Skatinti regiono 
pramonės sektoriaus 
tarptautinį įsitinklinimą 
(integraciją į strategines 
vertės kūrimo 
grandines, inovacijų 
partnerystes, 
tarptautines MTI srities 
programas) 

4.1.1. Surinkti informaciją 
apie jau esamas išorės 
paskaitų sistemas 
pramonės sektoriaus 
tarptautiniam 
įsitinklinimui 

- Surinkta informacija, kuri viešai 
prieinama visiems suinteresuotiems 
regiono partneriams. 
 

Gavus aktualią informaciją apie sektoriaus finansavimo 
mechanizmus / organizuojamus renginius / projektus 
yra dalinamasi su suinteresuotomis grupėmis.  

 
5 uždavinys: PASLAUGŲ EKONOMIKOS KRYPTIES PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
2022 M. VEIKLOS: 

 
Šiaip metais AKR parengė pirmąją regiono pozicionavimo strategiją, kurios tikslas -  kryptingo ir nuoseklaus Klaipėdos regiono įvaizdžio 

formavimas ir žinomumo didinimas siekiant efektyviai naudoti turimus išteklius bendram regiono pristatymui Lietuvoje ir užsienyje. Vientisas regiono 
pozicionavimas leis stiprinti Klaipėdos regiono balsą tarptautinėje ir nacionalinėje arenoje, leis mažesnėms regiono savivaldybėms tapti geriau 

https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2021/04/SANTRAUKA_Klaip%C4%97dos-regiono-prioritetinis-dvira%C4%8Di%C5%B3-tak%C5%B3-tinklas.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2021/04/SANTRAUKA_Klaip%C4%97dos-regiono-prioritetinis-dvira%C4%8Di%C5%B3-tak%C5%B3-tinklas.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2021/04/SANTRAUKA_Klaip%C4%97dos-regiono-prioritetinis-dvira%C4%8Di%C5%B3-tak%C5%B3-tinklas.pdf
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matomomis ir reklamuoti vienoms kitas, sutaupyti ir tikslingai naudoti rinkodarai planuojamas lėšas ir, žinoma, suvienyti atskiras suinteresuotąsias šalis 
siekiant bendro tikslo – reklamuoti regioną, jame kuriamus produktus ir verslą. 

Bendras Klaipėdos regiono pozicionavimas yra kompleksiškas strateginis procesas, reikalaujantis visų suinteresuotųjų šalių – savivaldos, verslo, 
mokslo, NVO ir kitų organizacijų – įsitraukimo ir nuolatinio bendradarbiavimo, ieškant susitarimo. Strategijos rengimo metu buvo atlikta Klaipėdos 
regionui svarbios aplinkos analizė, įvardinto regionui svarbios tikslinės rinkos, išgrynintas regiono potencialas ir konkurenciniai pranašumai. Taip pat 
proceso metu atlikti daugiau nei 50 interviu su skirtingų sektorių (verslo, mokslo, viešojo sektoriaus) regioniniais atstovais, kitų Lietuvos regionų 
organizuotų regioninio lygmens struktūrų atstovais, nacionalinėmis agentūromis, Klaipėdos regiono tarptautiniais partneriais. Išanalizavus ir 
apibendrinus gautą informaciją, parengta Klaipėdos regiono pozicionavimo koncepcija.  

Pagrindinė pozicionavimo koncepcijos idėja – Vakarų Lietuva veržliai ir atsakingai puoselėja mėlynąją ambiciją, o vietos kokybiškam laisvalaikiui 
unikalios gamtos prieglobstyje ir gyvybingoje kultūroje čia yra daugiau nei kitur. Ši idėja suformuota iš trijų esminių Klaipėdos regiono savybių: 
gyvenimo balansas, lyderystė, turtinga patirtimi kultūra. 

Šis pozicionavimas kuria pagrindinį naratyvą „Vakarų Lietuva – lengvai...“. Tai universali Klaipėdos regiono pozicionavimo idėja, kuri gali būti 
pritaikoma skirtingoms tikslinėms grupėms, skirtingais kanalais teigiant , kad regione lengva kurtis ir kurti, lengva susitikti ir dirbti kartu, būti 
pastebėtam ir realizuoti savo idėjas, lengva derinti darbą ir laisvalaikį, investuoti ir kurti verslą, lengva kas kartą atrasti regioną naujai. 

Pozicionavimas orientuotas į pagrindines Klaipėdos regiono pozicionavimo tikslines grupes: turistus (užsienio ir vietinius), verslą ir investuotojus, 
gyventojus (naujakurius ir regione jau gyvenančius), o su ja susipažinti ir ja naudotis kviečiamos visos suinteresuotosios šalys, kartu kuriančios 
Klaipėdos regiono įvaizdį ir didinančios jo žinomumą.  

Su Klaipėdos regiono pozicionavimo strategija galite susipažinti čia https://bit.ly/pozicionavimo_strategija 
 
Taip pat 2022 m. AKR aktyviai dirbo su regiono dviračių takų tinklo kūrimu. Kartu su ekspertais parengėme Klaipėdos regiono prioritetinio 

dviračių tinklo analizę. Dokumente išanalizuotos dviračių infrastruktūros plėtros problemos ir rizikos tarptautiniame, nacionaliniame, regioniniame ir 
vietos lygmenyse, pateikiamos rekomendacijos dėl Klaipėdos regione reikalingų atlikti veiksmų, susijusių su dviračių infrastruktūros plėtra. Pagrindinė 
dokumento dalis – suformuota prioritetinis Klaipėdos regiono dviračių takų tinklas, kuris leidžia užtikrinti sklandų ir patogų keliavimą dviračiais, tiek 
regiono gyventojams, tiek ir regiono svečiams bei turistams. Regiono dviračių tinklo pagrindinė ašis – pajūrio dviračių trasa, prie kurios formuojamos 
žiedinės trasos, į bendrą regioninę sistemą apjungiančios visą regiono teritoriją.  

Su parengtu dokumentu susipažinti galima ČIA 
Klaipėdos regiono prioritetinio dviračių tinklo žemėlapis ČIA 
Dokumento turinys ir regiono prioritetinių dviračių tinklo plėtra buvo pristatyta ir Susisiekimo Ministerijai, kuri palankiai priėmė dokumentą ir 

sveikino regiono inciatyvą dviračių takų tinklą plėtoti kartu. Ministerijai patiko savivaldybių bendradarbiavimas, kuris palengvina ir nacionalinį planavimą, 
nes regionas turi aiškią viziją ir prioritetų eiliškumą infrastruktūros įrengimui. Asociacija, vadovaujantis parengtu dokumentu, pateikė rekomendacijas, 
kurias atkarpas savivaldybėms reiktų nusimatyti savo strateginiuose dokumentuose, taip pat parengė sąrašus savivaldybėms, kurias regioninio tinklo 
atkarpas reiktų teiktų Ministerijai ir įtraukti į rengtą Nacionalinį dviračių takų plėtros žemėlapį.  

Dokumente, be dviračių takų infrastruktūros plėtros, numatyti veiksmai, kuriuos reikia regiono įgyvendinti, siekiant sukurti patrauklią dviračių 
takų sistemą. Numatytos priemonės: 

• Klaipėdos regiono savivaldybėms priklausiančių esamų dviračių takų monitoringas 
• Parengta turistinių maršrutų fiziškai aktyviomis keliavimo priemonėmis rengimo metodika 
• Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybių specialiųjų dviračių takų infrastruktūros arba darnaus judumo planų parengimas 

https://bit.ly/pozicionavimo_strategija?fbclid=IwAR0JWZZdxcz7woJrrvDe0Yyu2MdrCBwkLs0HThc40rqYro6NZnWpGZiKfAw
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2021/04/SANTRAUKA_Klaip%C4%97dos-regiono-prioritetinis-dvira%C4%8Di%C5%B3-tak%C5%B3-tinklas.pdf
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=lt&mid=19x4PV8pZk64A3MXPJs3ZbWli2fpM5w3J&ll=55.775001873080726%2C20.741499984131565&z=9
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• Sukurta patariamoji Klaipėdos regiono dviračių infrastruktūros plėtros taryba 
• Klaipėdos regiono iniciatyva tapti EuroVelo koordinatoriumi Lietuvoje 
• Inicijuotas dviračių trasų ženklinimo sistemos sukūrimas Lietuvoje 
• Sukurtas ir įdiegtas „Dviratininkams draugiškos“ apgyvendinimo įstaigos standartas Lietuvoje  

Norint įgyvendinti dokumente numatytas priemones, AKR kartu su partneriais iš Pamario ir Vakarų Pamario regionų (Lenkija) ir Europos 
dviratininkų federacijos (Belgija), įgyvendino bandomąjį mažos apimties projektą „Baltijos jūros dviračių maršrutas“ (Interreg Pietų Baltijos programa, 
Seed Money projektai). Projekto tikslas – sutelkti partnerius ir suplanuoti ateities projekto paraišką. Šiuo metu jau pradėta rengtis plačios apimties  
projekto paraiškos teikimui. Projektas fokusuosis į Eurovelo 10 (Lietuvoje sutampa su Pajūrio dviračių trasa) trasos populiarinimą ir patrauklumo 
užsienio turistams stiprinimą, tačiau pagrindinės projekto veiklos bus orientuotos į paslaugų teikėjus ir jų kompetencijų stiprinimą, taip pat partnerių 
turistinių produktų (dviračių turizmo) viešinimu ir rinkodara tikslinėse rinkose. Taip pat projekto uždaviniuose suderinti Eurovelo 10 trasos valdymą ir 
vadybinius aspektus. 

Savo ruožtu, AKR pateikė siūlymą projekto partneriams, svarstyti galimybę į projekto veiklas įtraukti ir mūsų regionui aktualias veiklas, 
numatytas regiono prioritetuose (parengti dviračių turizmui pritaikytų maršrutų rengimo metodiką, inicijuoti EuroVelo koordinatoriaus atsiradimą 
Lietuvoje, inicijuoti dviračių trasų ženklinimo sistemos sukūrimą (pagal Eurovelo standartą), sukurti ir įdiegti „Dviratininkams draugiškos“ 
apgyvendinimo įstaigos standartą). 

 
Šiais metais taip pat buvo baigtas įgyvendinti Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo programos projektas „Smart planning“, kurio tikslas – 

stiprinti savivaldybių darbuotojų žmogiškuosius gebėjimus, kompetencijas ir strateginio planavimo įgūdžius regioninio planavimo srityse bei stiprinti 
Klaipėdos ir Kuržemės regionų bendradarbiavimą ir partnerystę. 

Projekto metu AKR parengė du KRSS2030 integralius dokumentus. Pirmasis – Klaipėdos regiono bei kaimyninių Tauragės, Telšių ir Latvijos 
Kuržemės regionų galimybių formuoti ir vystyti bendras funkcines zonas (regionus) analizė. Dokumentas analizavo kaimyninių regionų specializacijas 
bei planuojamas plėtros kryptis, ieškojo sąsajų su Klaipėdos regiono specializacijos prioritetais ir kryptimis.  

Taip pat buvo parengtas KRSS2030 horizontalaus prioriteto „Ugdantis regionas“ veiksmų planas, kuris pirmą kartą apjungė visus regiono 
švietimo atstovus ir įtraukė juosį plano kūrimo procesą ir identifikavo veiksmus, kuriuos skirtingi partneriai gali atlikti kartu, kuriam pagrindą 
KRSS2030 krypčių įgyvendinimui ir plėtrai. 

Norint sustiprinti Kuržemės ir Klaipėdos regionų bendradarbiavimą ir paskatinti bendrų problemų ir iššūkių sprendimą, projekto metu buvo 
suorganizuotos 2 inovacijų stovyklos, apjungusios skirtingus regionų atstovus ir išgryninusios bendrus regionų atstovų lūkesčius ir potencialias 
bendradarbiavimo kryptis, galimus projektus. Siekiant toliau plėtoti išsakytas idėjas, suorganizuoti 4 kūrybinės dirbtuvės, pagal naujos LATLIT 
programos kryptis, skirtos konkrečių projektinių idėjų generavimui ir partnerysčių sustiprinimui.  

Projekto metu regionų atstovai turėjo galimybę susipažinti su Lenkijos Pamario (Pomorskie) ir Suomijos Turku regionais, iš arti pamatyti ir 
pabendrauti su regioninės politikos vykdytojais, regioninių partnerių atstovais, susipažinti su skirtingų institucijų, įstaigų veikla. 

Projekto apimtyje AKR taip pat organizavo 3 seminarus, kurių metu siekta išgryninti kokybiškos viešosios paslaugos koncepciją ir kaip ją 
supranta viešųjų paslaugų gavėjai. Pradėtos diskusijos ir apibendrintos dirbtuvių dalyvių mintys bus toliau vystomos ateities projektuose ir veiklose. 

 
5.1. Klaipėdos regiono 
prekės ženklo, 
atliepiančio geriausios 

5.1.1. Sukurti Klaipėdos 
regiono prekės ženklą* 

- Sukurtas Klaipėdos regiono 
vizualinis prekės ženklas; 

• Parengta Klaipėdos regiono pozicionavimo 
strategija ir regiono prekės ženklo koncepcijos. 
Dokumentai patvirtinti AKR VNS 2022 06 23. 

https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2021/07/Pristatymas_AKR_Funkcine%CC%87s-zonos.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2021/07/Pristatymas_AKR_Funkcine%CC%87s-zonos.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2021/09/KR-SS-priedas-Nr.-15.pdf
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vietos gyventi ir dirbti 
identitetą, sukūrimas ir 
rinkodaros / 
komunikacijos 
kampanijos asu 
priemonių planu ir 
stebėsenos rodikliais 
parengimas ir 
vykdymas 
 
*Numatytos veiklos bus 
įtrauktos į planuojamą teikti 
Interreg programos projekto 
paraišką. 

- Parengta Klaipėdos regiono prekės 
ženklo „įvedimo į rinką“ rinkodaros 
/komunikacijos programa. 
 

• Antrasis etapas – vizualinio Klaipėdos regiono 
prekės ženklo kūrimas ir įvedimas į rinką. Tam 
reikalingas regiono partnerių apsisprendimas integruoti 
regiono rinkodarą bei papildomas finansavimas 
rinkodaros priemonių paketui. 

5.1.2. Įvesti Klaipėdos 
prekės ženklą į tikslines 
regiono rinkas* 

- Regiono įvaizdžio ekspertų grupės 
suformavimas, jos veiklų plano 
parengimas; 
 
- Įgyvendinta Klaipėdos regiono 
prekės ženklo tęstinė rinkodaros 
/komunikacijos programa 
 

Veikla bus įgyvendinta gavus regiono partnerių 
pritarimą integruoti regiono rinkodarą bei papildomas 
finansavimas rinkodaros priemonių paketui.  

5.1.3. AKR ir Klaipėdos 
regiono plėtros projektų 
ir bendradarbiavimo 
veiklų viešinimas 

KRSS įgyvendinamų priemonių ir 
Klaipėdos regione vykstančių projektų 
viešinimas ir pristatymas tikslinėms 
auditorijoms: 
- Pranešimai spaudai apie regiono 
įvykius; 
- Ekspertiniai straipsniai apie 
Klaipėdos regiono plėtros projektus, 
regioninės politikos tendencijas; 
- Nuolatinė komunikacija 
socialiniuose tinkluose; 
- Naujienlaiškiai besidomintiems 
regiono naujienomis ir projektais. 
 

Vykdytos regiono ir AKR komunikacijos veiklos: 
Nuolat viešinama informacija asociacijos socialiniuose 
tinkluose (Facebook ir LinkedIn); 
Pradėti rengti kasmėnesiniai naujienlaiškiai 
savivaldybėms, pristatantys svarbiausius mėnesio AKR 
darbus ir veiklas. 
Parengti 4 straipsniai apie regiono specializaciją ir jos 
svarbą regionui. 
Kartu su Klaipėda ID ir IQ žurnalu suorganizuota 
konferenciją „Vakarų galia 2022“, taip pat parengtas 
straipsnis apie regiono specializaciją IQ žurnale. 
Kartu su KMTP organizuotas renginys jūrinės 
energetikos tematika „Pokyčių vėjas“  

5.2. Klaipėdos regiono 
pasiekiamumo ir judumo 
jo viduje įvairiomis 
transporto rūšimis 
situacijos analizės ir 
vystymo veiksmų plano 
parengimas 

5.2.1. Sukurtas tikslinis 
efektyvus Klaipėdos 
regiono pasiekiamumo 
oro transportu 
finansavimo 
mechanizmas 

- Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir 
žinomumo didinimo programos 
2022-2024 parengimas ir vykdymas; 
 
- Bendradarbiavimas su LTOU 
siekiant pritraukti tikslinius skrydžius į 
PLQ (2021-2022); 
 
- Kartu su LTOU ir kitais partneriais 
sukurtas Lietuvos žinomumo didinimo 
pilotinis modelis  
 

• Kartu su Lietuvos oro uostais ir soc. partneriais 
kurtas Lietuvos pasiekiamumo ir žinomumo gerinimo 
modelis, kuris apjungtų visus partnerius ir sutelktų juos 
bendram tikslui. Kurtas pilotinis projektas, kurį planuota 
testuoti Vokietijos rinkoje.  
• Taip pat kartu su LTOU organizuoti susitikimais 
(4) su oro kompanijomis dėl naujų skrydžių iš Palangos 
oro uosto galimybės. 
• Gruodžio mėn. pradėtas organizuoti oro linijų 
kompanijų atstovų pažintinis vizitas į Klaipėdos regioną. 
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5.2.2. Švedijos instituto 
Seed Money projekto 
"Interconnect 2: 
Tourism“ įgyvendinimas 

- 30 interviu su Klaipėdos regiono 
turizmo sektoriaus dalyviais, siekiant 
išsiaiškinti, kokie yra jų poreikiai, 
susiję su regiono pasiekiamumo, 
gerinimu, viešojo transporto 
integracija, vieningo el. bilieto 
sistemos kūrimu; 
 
- Atliktas galimybių studijos "Vakarų 
krantas" įgyvendinimo monitoringas. 
 
Projekto trukmė: 2021 09 01 – 2022 
03 31. 
Pagrindinis partneris - Blekingės 
regionas (Švedija).  
 
Remiantis projekto metu gautais 
rezultatais planuojama teikti naują 
paraišką Interreg Baltijos jūros 
programai. 

• Įgyvendintas projektas „Interconnect 2: Tourism“ 
(Seed Money). Projekto metu kartu su partneriais 
aptartos planuoto ateities projekto veiklos dėl bendros 
viešojo transporto informacinė sistemos sukūrimo, 
turizmo objektų pasiekiamumo viešuoju transportu 
kaimiškose vietovėse vertinimo, naujų pilotinių 
maršrutų (kaimiškose vietose) testavimas, inovatyvių 
technologinių sprendimų (beacons) įrengimas ir 
testavimas Klaipėdos regiono turistiniuose objektuose. 
• Projekto paraiškos rengimas nukeltas (planuojama 
grįžti prie projekto idėjos vėlesniuose kvietimuose).. 

 

5.2.3. Įvertintos 
galimybės naujų keltų 
krypčių iš/į Klaipėdos 
jūrų uostą pritraukimui 

- Parengtas veiksmų planas dėl keltų 
krypčių iš/į Klaipėdos jūrų uostą 
pritraukimo; 
 
- Pradėtas dialogas ir derybos su 
Pomorskie regiono atstovais dėl kelto 
Gdynia-Klaipėda atsiradimo. 
 

• Diskusija su Pomorskie regiono turizmo 
organizacija dėl galimybės pradėti dialogą dėl naujos 
kelto krypties Klaipėda – Gdanskas. Metų pabaigoje į 
diskusiją iš lenkų pusės įsitraukė Pomorskie regiono 
vaivadija. Naują postūmį davė planuojamų jūros vėjo 
jėgainių projektų potencialas. 
• Galimybės turėti naują kelto kryptį iš Klaipėdos 
uosto aptartos su KVJUD. Vertinama esama situacija ir 
galimos perspektyvos pritraukti liniją iš Gdansko.  
Pradėtas dialogas su DFDS dėl regiono pasiekiamumo 
ir turistinio patrauklumo stiprinimo bendrų veiklų. 

 
6 uždavinys: REGIONUI SVARBIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
2022 M. VEIKLOS: 
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AKR pagrindė užduotis ir tikslas „Ugdančio regiono“ prioritete buvo suaktyvinti regiono švietimo ir mokslo sektoriaus atstovus pradėti veikti ir dirbti kartu bei, tuo 
pačiu, surinkti ir suplanuoti „iš apačios“ kylančias idėjas ir galimas veiklas. Tuo tikslu organizuotos kūrybinės dirbtuvės ir nuotoliniai susitikimai regiono švietimo sektoriaus 
atstovams, skatinant juos siūlyti veiklų idėjas ir dirbti kartu.  

Dirbtuvių metu buvo peržiūrėtas esamas „Ugdančiojo regiono“ veiksmų planas ir prioretizuotos tos priemonės, kurias reikalinga įgyvendinti pirmiausia, per 
artimiausius metus. Taip pat buvo skatinama regiono atstovus prisiimti atsakomybę už planuojamas priemones, bei taip aktyviau dirbti jas įgyvendinant. Dirbtuvėse dar 
kartą akcentuota bendravimo ir skirtingų dalyvių komunikacijos svarba, išsakytas poreikis organizuoti regioninį renginį švietimo ir mokslo klausimams aptarti (įtraukiant 
sprendimų priėmėjus). Susitikimo metu surinkta bei išsakyta informacija bus apibendrinama ir artimiausiu metu bus perkelta į rengiamą „Ugdančio regiono“ prioriteto 
veiksmų plano įgyvendinimo programą. 

Daugiau apie KRSS2030 „Ugdančio regiono“ horizontalųjį prioritetą skaitykite https://klaipedaregion.lt/.../KR-SS-2030_pagrindinis... 
 
AKR, siekdama stiprinti regiono partnerių bendradarbiavimą, bei viešinti regiono prioritetus ir planus, šiais metais prisidėjo prie įvairių regione vykstančių renginių, 

kurie nagrinėjo KRSS ir regionui svarbias temas. Vienas iš jų, su žurnalo IQ redakcija ir Klaipėda ID organizuotas forumas forumą „Vakarų Galia 2022. Investicijos geopolitinės 
sumaišties metu: pavojai ir galimybės“. Renginio metu buvo aptarti ir diskutuoti galimi Vakarų Lietuvos regiono ekonominės plėtros scenarijai bei iššūkiai. Taip pat AKR 
palaikė ir pridėjo prie Klaipėdos ID organizuoto jūrinės ekonomikos konferencijos „Klaipėda Manifesto“, kurioje buvo svarstoma apie jūra ir jūriniai ištekliai yra Europos 
ateities. Konferencijos metu politikos formuotojai, verslo atstovai, mokslininkai, akademikai ir žmonės, besidomintys mėlynąja ekonomika dalinosi patirtimi ir pozicijomis 
kaip svarbu skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą, ypač turint omenyje šiandieninę geopolitinę situaciją. Didelis dėmesys taip buvo skirtas  atsinaujinančiai 
energetikai, kibernetiniam saugumui, skaitmenizacijai, jūrinėms technologijoms bei startuoliams.  

Žinią apie KRSS stengtasi „išnešti“ ir į tarptautinį lygmenį. Tam gerai pasitarnavo jau minėta BSSSC konferencija, davusi žinią Baltijos jūros regiono atstovams, kaip 
Klaipėdos regionas kaupia žinias ir pamažu įgyvendina tikslą tapti bioekonomikos HUBu. Taip pat, KRSS ir jos veiklos buvo pristatytos ir Briuselyje vykusioje Europos 
regionų ir miestų savaitėje, kur E. Stonkė pasakojo apie KRSS ir jos indėlį regione prisidedant prie Žaliojo kurso įgyvendinimo. 

 
AKR, žinią apie Klaipėdos regioną ir jo ambicijas bei tikslus, aktyviai skleidė ir per esamas ekspertines platformas ir organizacijas. Buvimas Euroregiono „Baltija“ ir 

BSSC platformų nariais, leido įvairiose diskusijose ir renginiuose pristatyti regiono įdirbi ir patirtis, kalbėti apie vykdomus projektus ir ateities planus. Šiemet AKR gavo 
kvietimą svarstyti galimybę prisijungti prie vienos žymiausių ES lobistinių platformų – Periferinių ir jūrinių regionų konferencijos (CPMR) Baltijos jūros komisijos. Rudenį E. 
Stonkė dalyvavo Suomijoje vykusioje organizacijos generalinėje asamblėjoje, kur kartu su kitais Baltijos jūros regionai diskutavo ir aptarė svarbiausias regiono temas -  
esamą Baltijos jūros regiono situaciją Rusijos ir jos pradėto karo Ukrainoje kontekste, apžvelgti su tuo susijusius iššūkius, aptartas ir prasidėjęs naujasis ES finansavimo 
periodas, sanglaudos politikos pokyčiai, atnaujinta transeuropinį transporto tinklą (TEN-T) politika, jūrinio turizmo, energetikos ir klimato kaitos problematikos. Vieningai 
kartota svarbiausia žinutė – šiame neapibrėžtumo laikotarpyje kaip niekada reikalinga visų regiono atstovų vienybė ir partnerystė. Atsižvelgiant į nustatytą organizacijos 
narystės modelį, AKR sudėtinga būtų skirti tokius resursus ir įsipareigoti organizacijai, tačiau sutarta palaikyti ryšį ir pasikeitus situacijai svarstyti narystės klausimą iš naujo. 

 
Šiais metais AKR prisijungė prie Lietuvos Biotechnologų asociacijos ir tapo organizacijos nare. Kartu su asociacija, buvo parengta ir Horizon Europe programai 

pateikta projekto „NewGenFood“ paraiška, kurios pagrindinis tikslas - stiprinti regioninių inovacijų kūrimą ir partnerių bendradarbiavimą Baltijos šalyse (bendri moksliniai 
tyrimai ir inovacijų strategijos, tvarios daugiadisciplinės veiklos, skirtos žemės ūkio maisto produktų sektoriaus pažangai). Ilgalaikė projekto partnerių vizija – tapti 
pirmaujančiu Europos tinkliniu inovacijų centru, pasauliniu mastu atskleidžiant didžiulį gyvybės mokslų ir biotechnologijų potencialą, kad būtų galima teikti pažangiausius 
produktus ir metodus, reikalingus plėtoti aplinkai tvarios ir į žmonių sveikatą orientuotos maisto sistemos, kaip numatyta Europos žaliajame kurse, jo strategijose ir planuose, 
ypač strategijoje „nuo ūkio iki stalo“. Deja, projektas nebuvo patvirtintas, tačiau ateityje patobulinus paraišką ji bus teikiama pakartotiniam kvietimui.  

Taip pat AKR, kartu su LTBA, dalyvavo įvairiose su bioekonomikos susijusiuose renginiuose ir seminaruose. LTBA atstovai moderavo vieną iš Palangoje vykusios 
konferencijos darbinių sesijų, susijusių su žiedine ekonomika. 

 
Klaipėdos regiono savivaldybių sprendimu, šiemet AKR buvo paskirta Klaipėdos regiono funkcinės zonos koordinatoriumi ir mums buvo pavesta parengti funkcinės 

zonos plėtros strategiją. Įgyvendinant šią užduotį buvo organizuoti susitikimai su regionų atstovais, kalbėta apie galimas bendras priemones ir projektus. Taip pat organizuoti 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fklaipedaregion.lt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2FKR-SS-2030_pagrindinis-dokumentas.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1WhaFDra2bOIMiYXiZJOyRmsIVeRwTIQX9z3GsBYha8kM-2y8MltktpJg&h=AT2gqoOG-TgyzajKIbRccbukwK0lasXlEzH41A1omGT3lEEkUFpG_VPFsF_BSgB0GlKIQCTvSFl7MtVHh4K9PJa8V4uzbMa382dtkpB1F2EdTq9H_TSS3VeG-37BbcCoBQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0VdmDgKv4oftQ8mP128TbugkkN3sCg4OOzBr3Mg6K80zhlGOlZwCD8P6PxE2q8st0LmLvKq0_5oRU1L48WWPT3hZAQk4wbWO5Q-RQ8xQ01fmTOko_ke1gLFGLg4dxZcpY99AGolN8UH7wBHEuCfa27kuxW6cKvYh8Sx90BLpdOnZLsMcFO3CtpsvYkOu8xYdhkLVnpI3EI
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susitikimai su savivaldybių vadovais, kiekvienoje savivaldybėje, siekiant detalizuoti kiekvienos savivaldybės poreikius ir lūkesčius. Galiausiai apsistota ties 3 funkcinės zonos 
temomis – verslas, turizmas ir transportas. Planuojama strategiją pasirengti iki kitų metų pavasario. 

 
Atliepiant Klaipėdos regiono savivaldybių poreikius, AKR prisijungė prie Interreg Baltijos jūros programos projekto „WaterMan“ įgyvendinimo. Projekto tikslas - 

Skatinti pakartotinį vandens naudojimą Baltijos jūros regione, prisidedant prie atsparumo klimato pokyčiams kūrimo bei paviršinių vandenų užterštumo mažinimo. Klaipėdos 
regionas projekte bus atstovaujamas Klaipėdos Universiteto Jūrinių tyrimų instituto, kurie atliks regione lietaus vandens tyrimus ir modeliavimą (klimato kaitos vertinimas), 
parengs rekomendacijas (gal net strategiją regioninę) antrinio vandens panaudojimui. Taip pat projekto metu bus atliktas bandomosios infrastruktūros inovatyvių lietaus 
nuotekų išvalymui ir antriniam panaudojimui Gargžduose bus įrengtas tvenkinys, kurio vanduo bus naudojamas augalų ir gatvių laistymui. AKR veiklos - projekto rezultatų 
sklaida ir regiono partnerių įtraukimas į aktualių klausimų sprendimą. 
 
6.1. Regiono inovacijų 
ekosistemos plėtra  

6.1.1. Parengti veiksmų 
planą dėl inovacijų 
ekosistemos sukūrimo ir 
plėtros regione 
(apimantį visas KRSS 
kryptis) 

- Parengtas veiksmų planas • Regiono ekosistemos kūrimas (partnerių telkimas ir 
bendradarbiavimo skatinimas) vyksta įvairiais 
formatais: organizuojant aktualius renginius, 
įgyvendinant projektus, KRSS2030 priemones. 
• Atskiro veiksmų plano parengimus ieškoma 
galimybių pritraukti išorės finansavimą. 

6.2. KRSS 
Horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimas 
 

6.2.1. Ugdantis 
regionas. 
Parengti KRSS 
horizontaliojo prioriteto 
„Ugdantis regionas“ 
trimetę veiksmų 
programą  

- Darbo grupės trimetės programos 
rengimui subūrimas; 
 
- darbo grupės veiklos inicijavimas ir 
koordinavimas; 
 
- AKR priskirtų veiklų įgyvendinimas. 

• Suburta ir patvirtinta veiksmų plano rengimo darbo 
grupė (AKR VNS 2022 02 04). Grupės nariai kviesti 
teikti pasiūlymus dėl reikalingų veiksmų ir priemonių. 
• 2022 11 11 AKR organizavo darbo grupės kūrybines 
dirbtuves, kurių tikslas buvo išgryninti idėjas ir veiklas 
Klaipėdos regiono specializacijos strategijos 
horizontaliojo prioriteto „Ugdantis regionas“ veiksmų 
plano įgyvendinimo 2022-2025 m programos 
rengimui.  
• Regiono švietimo stiprinimo klausimais nuolat 
bendradarbiaujama su Klaipėda ID, taip pat su 
Klaipėdos regiono karjeros centru. 
 

 6.2.2. Gerovės 
regionas. Vykdyti 
darnaus vystymosi 
tikslų (DVT) 
įgyvendinimo regione 
stebėseną 

- Regionui aktualiausių DVT (3, 4, 9, 
14) stebėsena – pagrindinių rodiklių 
duomenų surinkimas ir vertinimas; 
 
- DVT populiarinimo projektinės ir 
viešinimo veiklos (2022) 
 
- DVT integracija į vykdomas KRSS 
priemones ir AKR veiklas 

Pradėti rinkti duomenys regionui aktualių DVT 
situacijos stebėsenai. Iššūkiai: sudėtinga gauti 
duomenis regiono lygmeniu, nes visi reikalingi 
duomenys yra renkami statistikos departamento. 
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 6.2.3. Atviras regionas. 
Įtvirtinti, Klaipėdos 
regiono, kaip patikimo 
tarptautinio partnerio, 
statusą 

- Klaipėdos regiono atstovavimas 
tarptautinėse platformose: 
Euroregionas“ Baltija“ (ERB), Baltijos 
jūros šalių subregionų 
bendradarbiavimo platforma 
(BSSSC); 
 
- Bendradarbiavimas su CPMR 
Baltijos jūros komisija. 
 

• Klaipėdos regionas atstovautas tarptautinėse BJR 
platformose. AKR ir Klaipėdos regionas buvo BSSSC 
metinės konferencijos organizatoriai ir šeimininkai. 
• Pradėtas bendradarbiavimas su CPMR Baltijos 
jūros komisija. Gautas kvietimas prisijungti prie tikrųjų 
organizacijos narių. 

6.3. Aktualių regioninių 
projektų įgyvendinimas 
 

6.3.1. Įgyvendinti 
Švedijos Instituto pilotinį 
projektą “WaterMan” 

- Parengta plačios apimties projekto 
paraiška Interreg Baltijos jūros 
programos naujojo periodo kvietimui  
 
Projekto trukmė: 2021 10 28 – 2022 
03 31. 
Šiuo metu apibendrinus visas 
partnerių išsakytas idėjas ir 
pasiūlymus ir rengiamas planuojamo 
teikti projekto paraiškos karkasas ir 
struktūra.  
AKR indėlis į projektą:  
• Surinktos savivaldybių atstovų 
problemos ir iššūkiai vandentvarkos 
srityje; 
• Išgrynintos ir partnerių tinklui 
pateiktos regiono savivaldybėms 
aktualios idėjos ir pilotiniai veiksmai; 
• Pateikti siūlymai dėl galimų 
projekto partnerysčių. 

• Kartu su partneriais (Klaipėdos rajono savivaldybė 
ir Klaipėdos Universitetu) pateikta projekto 
„WaterMan“ paraiška Interreg Baltijos jūros programai. 
Paraiška patvirtinta. Projektas bus pradėtas įgyvendinti 
nuo 2023 m. pradžios. Projekto trukmė 36 mėn.  
Biudžetas 5,035,428.31 €, AKR dalis 27,842.10 € 
• AKR vaidmuo – dalyvauti rengiant regiono 
vandens nuotekų antrinio panaudojimo rekomendacijas, 
įtraukti regiono partnerius į bendras projekto veiklas, 
perkelti partnerių „know-how“ į Klaipėdos regioną, 
skleisti informaciją ir įgyvendinti edukacines veiklas 
regiono partneriams / gyventojams tvarų vandens 
naudojimą, galimybes vykdyti antrinį vandens 
panaudojimą. 
 

 

6.3.2. Įgyvendinti 
LATLIT programos 
projektą „Sumanus 
planavimas“  

- Regioninių gebėjimų stiprinimo 
mokymai (6 vnt.); 
 
- Inovacijų stovykla, tikslinių regiono 
problemų sprendimui; 
 

Projekto įgyvendinimas pratęstas iki 2022 10 31. 
Įgyvendintos projekto paraiškoje suplanuotos veiklos: 
Suorganizuota inovacijų stovykla Kuldygoje; 
Įvykdytas pažintinis vizitas į Pietvakarių Suomijos 
regioną; 
Parengta struktūra regionų tinklaveikos ir projektų idėjų 
generavimo dirbtuvėms; 
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- Pažintinis vizitas į Suomijos 
Helsinki-Uusimmaa regioną; 
 
- Regiono pasitikėjimu grįsto 
valdymo koncepcijos sukūrimas  
 

Įgyvendintos pirmosios dirbtuvės Klaipėdos regione 
(Skuode) 
Analizuotos galimybės kurti regiono pasitikėjimu grįsto 
valdymo koncepciją. Tuo tikslu suorganizuotos 
dirbtuvės regiono atstovams (įskaitant ir visuomenės 
atstovus) atstovams, orientuotos į Klaipėdos regiono 
viešųjų paslaugų standarto kūrimą. 
 
AKR, kartu su projekto partneriais – Latvijos Kuržemės 
regionu), toliau dirba kartu ir rengia naujas projektų 
paraiškas Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo 
programai. 
 

 

6.3.3. Ieškoti išorės 
finansavimo funkcinių 
zonų vystymo su 
kaimyniniais regionais 
analizės 
rekomendacijoms 
įgyvendinti 

- Bendrų projektinių veiklų su 
kaimyniniais Tauragės, Telšių ir 
Kuržemės regionais išgryninimas; 
 
- Projektinių paraiškų rengimas ir 
finansavimo paieška. 
 
 

Kartu su Kuržemės planavimo regionu pateiktos 5 
tarptautinių projektų paraiškos Interreg Baltijos jūros 
programai – WaterMan (patvirtinta), BlueBioSites 
(nepatvirtinta), Baltic Land2Sea (patvirtinta), BSR 
MIssions (patvirtinta), Baltic Sea Food Coalition 
(patvirtinta). 

 

PAPILDOMOS VEIKLOS: 

• Dalyvavimas Klaipėdos regiono plėtros plano rengimo procese. KRSS2030 veiksmų integracija į plano priemones. Klaipėdos regiono funkcinės 
zonos strategijos rengimas 
• Parengtos ir nacionalinėms institucijoms išsiųstos bendros Klaipėdos regiono pozicijos:  

o Dėl audrų padarytų nuostolių kompensavimo 
o Dėl regioninio dviračių takų tinklo plėtros poreikio 
o Bendradarbiavimas su LSA ir regiono pozicijos teikimas rengiamoms ministerijų regioninėms programoms (turizmas, susisiekimas, 

dviračių planas nacionalinis, viešojo valdymo plėtros programa) 
• Klaipėdos regiono atstovavimas sprendžiant jaunimo politikos klausimus tarptautiniame lygmenyje (su partneriais VŠĮ Amicus Certus). 
• Klaipėdos regiono atstovavimas Interreg Pietų Baltijos programos monitoringo komitete (deleguoti Euroregiono „Baltija“). Taip pat nuo 2022 m. 
spalio mėn. – Klaipėdos regiono atstovavimas Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos monitoringo komitete. 
• Klaipėdos regionas pristatymas ir tvarių plėtros koncepcijų nagrinėjimas KU ConexusEU kontekste organizuotų kūryninių dirbtuvių „Developing 
sustainable city“ metu. 
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• Regiono partnerių telkimas ir bendradarbiavimo skatinimas įtraukiant suinteresuotus partnerius į tikslines diskusijas, susitikimus ir renginius. 
Daugiausia dirba kartu su KMTP, KU JTI, KVK, KN, KVJUD. 

 


