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TIKSLAS: 

Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. įgyvendinimas 
 
 
1 uždavinys: JŪRINĖS EKONOMIKOS KRYPTIES PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

Priemonė Veiksmai Planuojamos veiklos / rezultatai 
(įgyvendinimo laikotarpis) Reikalingi resursai Susijusios institucijos, 

partneriai 
1.1. Jūrinės ekonomikos 
kaip nacionalinio 
prioriteto ir prioritetinės 
Klaipėdos regiono 
ekonominės plėtros 
srities įtvirtinimas 
(KRSS2030 I.1.1.1. 
priemonė) 

1.1.1. Bendro Lietuvos ir 
Lenkijos jūrinės vėjo 
energetikos sektoriaus 
suinteresuotų grupių 
renginio organizavimas  

Renginio idėja gimė 2022 12 08 
vykusio Klaipėdos regiono jūrinės vėjo 
energetikos forumo metu. Renginys 
planuojamas 2023 m. kovą-balandį. 
Organizatoriai: KMTP, AKR, Pamario 
(Pomorskie) vaivadija.  
Renginio platforma bus proga stiprinti 
regionų bendradarbiavimą vėjo 
energetikos srityje, o taip pat tęsti 
diskusiją dėl kelto linijos Klaipėda – 
Gdanskas, bendrų jūrinės ekonomikos 
projektų galimybių). 
2023 
 

AKR biudžeto 
lėšos / DU 
 
Partnerių lėšos 
 

Pamario regiono 
vaivadija; 
Klaipėdos mokslo ir 
technologijų parkas; 
Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija. 

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  
2023-2024 

AKR biudžeto 
lėšos / DU 

Lietuvos inovacijų 
centras 

1.2. Tvaraus 
žuvininkystės 
sektoriaus 
subalansavimas ir 
išvystymas ilgalaikiu 
periodu 
(KRSS2030 I.1.4.1. 
priemonė) 

1.2.1. Suformuluoti 
vieningą Klaipėdos 
regiono poziciją 
žuvininkystės valdymo 
politikos klausimais 

- Regiono žuvininkystės sektoriaus 
klausimų integravimas ir iššūkių bei 
problemų aptarimas per: 
o „praktinių bendruomenių“ 
tiksliniams klausimams spręsti 
formavimą; 
Galimybė sektoriaus iššūkius kelti 
regiono bioekonomikos tarybos veiklų 
apimtyje (kai bus sukurta taryba) 

ES lėšos 
 

AKR biudžeto 
lėšos / DU 

 
 

Suinteresuotųjų šalių 
darbo grupė; 
KU Jūrinių tyrimų 
institutas 
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(įgyvendinama projekto „BlueBioClusters“ 
veiklų kontekste) 
o Suinteresuotų žuvininkystės 
sektoriaus atstovų / įmonių 
įtraukimas į AKR projektines veiklas: 
pagalba ir konsultacijos 
diversifikuojant veiklą, kuriant gastro 
turizmo produktus. 
(įgyvendinama projekto „BASCIL“ veiklų 
kontekste) 
2023-2024 
 
- Suorganizuoti susitikimai su ŽŪM 
atstovais ir ekspertais diskusijai apie 
Klaipėdos regiono žuvininkystės 
kryptį, poreikius ir pan.; 
(įgyvendinama projekto „BSR Food 
Coalition“ veiklų kontekste) 
2023-2024 
 
- Parengta bendra sektoriaus 
suinteresuotųjų šalių rezoliucija 
tvaraus žuvininkystės sektoriaus 
vystymui regione. 
(AKR įgyvendinamų tarptautinių projektų 
veiklų kontekste) 
2024 

1.3. Inovacijų 
ekosistemos plėtra 
(KRSS2030 I.1.3.3. 
priemonė) 

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

- Įgyvendinti „BSR Mission“ projektą: 
o Sustiprinti Baltijos jūros regionų 
bendradarbiavimą; 
o Sustiprinti regiono partnerių žinias 
apie Europos Komisijos Misijų 
instrumentą; 
o Diegti į misijų įgyvendinimą 
orientuoto planavimo principus. 
2023 

Švedijos instituto 
lėšos 

 
AKR biudžeto 

lėšos / DU 
 

Švedijos Blekinge 
regionas; 
Latvijos Kuržemės 
Regionas 
Lenkijos Slowinski 
biosferos rezervatas 

 
2 uždavinys: BIOEKONOMIKOS KRYPTIES PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
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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 
(KRSS2030 II.1.1.1. 
priemonė) 

KRBT kūrimas ir veiklos potencialas 
bus analizuojamas AKR tarptautinių 
projektų įgyvendinimo metu (BASCIL, 
Land2Sea, BlueBioClusters) 
 
Atsiradus poreikiui, AKR svarstys 
galimybę kurti KRBT kūrimą ir 
inicijuos reikalingus procesus. 
2023-2024 

ES lėšos 
 
AKR biudžeto 
lėšos / DU 
 

Klaipėdos Universiteto 
Jūrinių tyrimų 
institutas; 
Regiono bioekonomikos 
sektoriaus dalyviai 

2.1.2. Identifikuoti 
tinklines bioekonomikos 
srities organizacijas, 
kurių veikloje dalyvauja 
Klaipėdos regiono 
organizacijos 
(KRSS2030 II.1.2.1.1. 
veiksmas) 

- Parengtas detalus tinklinių 
bioekonomikos srities organizacijų, 
kurių veikloje dalyvauja Klaipėdos 
regiono organizacijos, sąrašas. 
2023 
 

AKR biudžeto 
lėšos / DU 
 
Išorės 
finansavimas 

Klaipėdos Universiteto 
Jūrinių tyrimų 
institutas; 
Lietuvos biotechnologų 
asociacija; 
 

2.1.3. Įgyvendinti 
projektą 
"BlueBioClusters - 
Supporting European 
Coastal Regions in Their 
Transition to a 
Sustainable Blue 
Bioeconomy"* 
(KRSS2030 II.1.2.1.2. 
veiksmas) 

- „Praktinių grupių“ (ang. Community 
of practice) metodikos pritaikymas ir 
įgyvendinimas regione; 
-Atlikta mėlynosios bioekonomikos 
sektoriaus regione potencialo analizė; 
- Parengtos rekomendacijos dėl 
mėlynosios bioekonomikos plėtros 
regione bei šio sektoriaus monitoringo 
sistema. 
2023-2024 
 

ES lėšos  
 
AKR biudžeto 
lėšos / DU 
 

Klaipėdos Universiteto 
Jūrinių tyrimų 
institutas; 
Regiono mėlynosios 
bioekonomikos 
sektoriaus partneriai 
 
 

2.1.4. Tarptautinio 
renginio „Baltic 
Bioeconomy Summit“ 
organizavimas (kas 
dvejus metus) 
(KRSS2030 II.1.2.2. 
priemonė) 

- Regiono partnerių grupės subūrimas 
antrojo renginio 2024 m. 
organizavimui; 
2023 
- Antrojo tarptautinio renginio 
organizavimas. 
2024 
 

AKR biudžeto 
lėšos / DU 
 
Išorės 
finansavimas 
 

Bioekonomikos 
sektoriaus dalyviai; 
KRBT 
 

2.1.5. Trumpųjų maisto 
tiekimo 

- Regioninės „Nuo ūkio iki mokyklos“ 
programos parengimas (įgyvendinama 

ES lėšos  
 

Regiono savivaldybės; 
Regiono ūkininkai; 
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grandinių kūrimas 
organizuojant 
maitinimo paslaugas 
Klaipėdos 
regiono viešosiose 
įstaigose 
(mokyklose, ligoninėse, 
kt.) (KRSS2030 II.1.5.4. 
priemonė) 

projekto „BSR Food Coalition“ veiklų 
kontekste) 
2023-2024 
 
- Vietos maisto grandinių kūrimas, 
skatinant regiono gastro turizmo 
plėtrą ir augimą (ūkininkų ir 
žuvininkystės (akvakultūros) atstovų 
mokymai ir konsultacijos, pagalba 
diversifikuojant dalį veiklos) 
(įgyvendinama projekto „BASCIL“ veiklų 
kontekste) 
2023-2024 
 
- Regiono viešojo sektoriaus 
darbuotojų kompetencijos kėlimas 
trumpųjų maisto grandinių vystymo 
klausimais. 
(įgyvendinimui ieškomas išorės 
finansavimas) 
2023-2024 

Išorinis 
finansavimas 
 
AKR Biudžetas / 
DU 

Regiono švietimo 
įstaigos; 
Regiono bendruomenės; 
Regiono žuvininkystės 
sektoriaus atstovai. 

 2.1.7. Klaipėdos regiono 
atsparumo klimato 
kaitos keliamiems 
iššūkiams stiprinimas 
 

- Klaipėdos regiono klimato kaitos 
rizikų valdymo plano parengimas (bus 
įgyvendinama rengiamos projekto 
paraiškos sėkmės atveju) 
2024- 
 
- Regiono dalyvių kompetencijų 
stiprinimas, klimato kaitos keliamų 
pavojų vertinimui ir prevencijai (bus 
įgyvendinama rengiamos projekto 
paraiškos sėkmės atveju) 
2024- 

ES lėšos  
 
AKR biudžeto 
lėšos / DU 
 

Regiono ekosistemos 
dalyviai 

 
3 uždavinys: DARNAUS JŪRINIO IR PAKRANČIŲ TURIZMO KRYPTIES PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
3.1. Regioninės turizmo 
politikos valdymo 
modelio sukūrimas  

3.1.1. Klaipėdos 
regioninės turizmo 
organizacijos (RTO) 
sukūrimas (KRSS2030 
III.1.1.1. priemonė) 
 

- Dialogo su LR Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija palaikymas dėl 
Klaipėdos regiono, kaip pilotinio 
modelio, regioninės turizmo politikos 
valdymui projekto finansavimo. 
2023 

AKR biudžetas / 
DU 
 
Savivaldybių lėšos 
 

Klaipėdos regiono 
savivaldybių tarybos; 
LR Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija 
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- Parengiamųjų darbų Klaipėdos RTO 
kūrimui atlikimas 
(įgyvendinama regiono politikams 
priėmus sprendimą kurti RTO) 
2023-2024 

Valstybės 
biudžeto lėšos 
 

3.2. Dviračių turizmo 
produktų sukūrimas ir 
„EuroVelo“ trasos 
populiarinimas 
(KRSS2030 III.1.4.4. 
priemonė) 

3.2.1. Stiprinti Klaipėdos 
regiono prioritetinio 
dviračių trasų tinklo 
formavimą: Eurovelo10 
maršruto atkarpos 
populiarinimas ir 
žinomumo didinimas 
 

- Parengta turistinių maršrutų fiziškai 
aktyviomis keliavimo priemonėmis 
rengimo metodika; 
- Pateikti siūlymai LR Susisiekimo 
ministerijai dėl esamos dviračių takų 
ženklinimo sistemos atnaujinimas 
(vadovaujantis Eurovelo standartu); 
- Sukurtas "Dviratininkams 
draugiškas" apgyvendinimo įstaigos 
standartas Klaipėdos regione; 
- Sudaryta tikslinių ekspertų darbo 
grupė Klaipėdos regiono prioritetinio 
dviračių trasų tinklo įgyvendinimo 
stebėsenai. 
(bus įgyvendinama pateiktos projekto 
paraiškos sėkmės atveju) 
2024- 
 
 

Išorės 
finansavimas  
 
AKR biudžetas / 
DU 

Regiono savivaldybės; 
Regiono turizmo 
sektoriaus atstovai; 
Lietuvos dviračių 
bendrija; 
VšĮ „Keliauk Lietuvoje“; 
LR Susisiekimo 
ministerija 

 
4 uždavinys: PAŽANGIOS PRAMONĖS EKONOMIKOS KRYPTIES PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
4.1. Skatinti regiono 
pramonės sektoriaus 
tarptautinį įsitinklinimą 
(integraciją į strategines 
vertės kūrimo 
grandines, inovacijų 
partnerystes, 
tarptautines MTI srities 
programas) 
(KRSS2030 IV.1.2.3. 
priemonė) 

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

- Surinkta informacija, kuri viešai 
prieinama visiems suinteresuotiems 
regiono partneriams. 
2023-2024 

AKR biudžetas / 
DU 

Lietuvos inovacijų 
centras 

 
5 uždavinys: PASLAUGŲ EKONOMIKOS KRYPTIES PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

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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5.1. Klaipėdos regiono 
prekės ženklo, 
atliepiančio geriausios 
vietos gyventi ir dirbti 
identitetą, sukūrimas ir 
rinkodaros / 
komunikacijos 
kampanijos asu 
priemonių planu ir 
stebėsenos rodikliais 
parengimas ir 
vykdymas (KRSS2030 
V.1.1.1. priemonė) 

5.1.1. Sukurti Klaipėdos 
regiono prekės ženklą ir 
įvesti jį tikslines regiono 
rinkas (įgyvendinama 
esant bendram regiono 
dalyvių sutarimui dėl 
regioninio prekių ženklo 
poreikio ir esant tiksliniam 
finansavimui) 

- Sukurtas Klaipėdos regiono 
vizualinis prekės ženklas; 
2023-2024 
 
- Parengta Klaipėdos regiono prekės 
ženklo „įvedimo į rinką“ rinkodaros 
/komunikacijos programa. 
2023-2024 
 
Parengta ir pradėta įgyvendinti 
Klaipėdos regiono prekės ženklo 
tęstinė rinkodaros /komunikacijos 
programa 
2023-2024 
 
- Regiono įvaizdžio ekspertų grupės 
suformavimas (Klaipėdos regiono 
prekės ženklo rinkodaros 
/komunikacijos programos 
įgyvendinimo stebėsena) 
2023-2024 
 

Išorinis 
finansavimas 
 
Regiono partnerių 
finansavimas 
 
ES lėšos 
 

Regiono ekosistemos 
dalyviai 

5.1.2. AKR ir Klaipėdos 
regiono plėtros projektų 
ir įgyvendinamų veiklų 
viešinimas 

KRSS2030 įgyvendinamų priemonių 
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. 
2023 

AKR biudžetas / 
DU 
 

Regiono ekosistemos 
dalyviai 

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; 
(įgyvendinama esant poreikiui) 
2024 
 

AKR biudžetas / 
DU 
 
Tikslinės 
savivaldybių lėšos 
 

VĮ „Lietuvos oro uostai“ 
(LTOU); 
Regiono savivaldybės 
VŠĮ Klaipėda ID 
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(KRSS2030 V.1.3.1. 
priemonė) 

- Bendradarbiavimas su LTOU ir 
regiono partneriais, siekiant pritraukti 
tikslinius skrydžius į PLQ; 
2023-2024 

 

5.2.2. Naujų keltų 
krypčių iš/į Klaipėdos 
jūrų uostą pritraukimas 

- Dialogas su Lenkijos Pamario 
regiono atstovais dėl kelto 
Gdanskas-Klaipėda linijos atsiradimo. 
2023-2024 

 Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija 
 
Regiono savivaldybės 
 
Lenkijos Pamario 
vaivadija 

5.3. Viešojo sektoriaus 
paslaugų kokybės 
stebėsenos ir vertinimo 
sistemos sukūrimas ir 
įgyvendinimas 
(KRSS2030 V.1.5.1. 
priemonė) 

5.3.1. Sukurti 
pasitikėjimu grįsto 
(trust-based) valdymo 
Klaipėdos regione 
koncepciją 

- Sukurta pasitikėjimu grįsto valdymo 
Klaipėdos regione koncepcija 
(įgyvendinama esant tiksliniams 
resursams ir galimybėms gauti 
finansavimą) 
2023-2024 
 
 
 

Išorės 
finansavimas 
 
AKR biudžeto 
lėšos / DU 

Klaipėdos regiono 
ekosistemos dalyviai; 
 

 
6 uždavinys: KITŲ SRIČIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
6.. KRSS2030 
horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimas 
 

6.2.1. Parengti 
KRSS2030 
horizontaliojo prioriteto 
„Ugdantis regionas“ 
trimetę veiksmų 
programą  

- Darbo grupės trimetės programos 
rengimui veiklos inicijavimas ir 
koordinavimas; 
2023-2024 
 
- AKR priskirtų programos veiksmų 
įgyvendinimas. 
2023-2024  

AKR biudžeto 
lėšos / DU 
 
ES lėšos  
 
Išorės 
finansavimas 
 

Klaipėdos regiono 
savivaldybės; 
Klaipėdos regiono 
švietimo ir mokslo 
sektoriaus atstovai 

 6.2.2. KRSS2030 
horizontalusis prioritetas 
„Gerovės regionas“: 
vykdyti darnaus 
vystymosi tikslų (DVT) 
įgyvendinimo regione 
stebėseną 

- Regionui aktualių DVT stebėsena ir 
monitoringas 
2023-2024 
 
- Projektinių veiklų praktiniam DVT 
adaptavimui regione inicijavimas 
2023-2024 
 
- Klaipėdos regiono aplinkosaugos ir 
tvarumo situacijos vertinimas 

AKR biudžetas / 
DU  
 
Išorinis 
finansavimas 
 

Regiono savivaldybės; 
Regiono ekosistemos 
dalyviai. 
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(duomenų surinkimas ir pateikimas 
esamiems vertinimo klausimynams) 
2023 
 
- Skatinti antrinį vandens 
panaudojimą Klaipėdos regione, 
prisidedant prie atsparumo klimato 
pokyčiams kūrimo bei paviršinių 
vandenų užterštumo mažinimo: 
o regiono lietaus vandens tyrimai ir 

modeliavimas klimato kaitos 
poveikio vertinimui; 

o parengtos rekomendacijos 
antriniam vandens panaudojimui 
regione; 

o bandomosios infrastruktūros 
inovatyvių lietaus nuotekų 
išvalymui ir antriniam 
panaudojimui testavimas 
Gargžduose. 

(įgyvendinama projekto „WaterMan“ 
veiklų kontekste) 
 

 6.2.3. KRSS 
horizontalusis prioritetas 
„Atviras regionas“: 
Stiprinti, Klaipėdos 
regiono, kaip patikimo 
partnerio statusą 

- Klaipėdos regiono atstovavimas 
tarptautinėse platformose: 
Euroregionas“ Baltija“ (ERB), Baltijos 
jūros šalių subregionų 
bendradarbiavimo platforma 
(BSSSC);CPMR Baltijos jūros 
komisija. 
2023-2024 
 
- Stiprinti AKR bendradarbiavimą su 
LR ministerijomis ir kitomis 
nacionalinėmis institucijomis. 
2023-20024 
 

AKR biudžetas / 
DU  
 

Euroregiono „Baltija“ 
nariai; 
BSSSC regionai; 
Kiti tarptautiniai 
partneriai. 

6.3. Kitų regionui 
aktualių projektų 
įgyvendinimas 
 

6.3.1. Klaipėdos regiono 
funkcinės zonos 
strategijos parengimas 

- Parengta Klaipėdos regiono 
funkcinės zonos strategija 
2023 
 

AKR biudžetas / 
DU 
 
ES lėšos 
 

Regiono savivaldybės 
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- Tikslinių strategijoje numatytų 
projektų administravimas ir 
įgyvendinimo priežiūra 
2023-2024 
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