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Klaipėdos regiono pozicionavimo strategija parengta
įgyvendinant Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki
2030 metų Paslaugos ekonomikos krypties V.1.1.1 priemonę
„Klaipėdos regiono prekės ženklo, atliepiančio geriausios
vietos gyventi ir dirbti identitetą, sukūrimas ir rinkodaros /
komunikacijos kampanijos su priemonių planu ir stebėsenos
rodikliais parengimas ir vykdymas“. Kiti numatomi veiksmai
– Klaipėdos regiono prekės ženklo sukūrimas ir rinkodaros /
komunikacijos kampanijos su priemonių planu ir stebėsenos
rodikliais parengimas ir vykdymas.
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B EN DRO JI
I NF O RM AC IJA

Skirtingoms vietovėms pasaulyje svarbu išgryninti
teritorinį identitetą ir komunikacinę žinutę ne tik dėl
objektyvių priežasčių (turizmo skatinimas, talentų, aukštos
kvalifikacijos specialistų ar investuotojų pritraukimas
ir ekonominė nauda apskritai), bet ir tam, kad vietovė
rastų savo vietą globalioje ir tarpusavyje glaudžiais ryšiais
susietoje visuomenėje. Per nuosekliai komunikuojamą
žinutę regionas kuria reputaciją ir įvaizdį, o tai ilgalaikėje
perspektyvoje leidžia pasiekti užsibrėžtus tikslus. Rinkodaros
veiksmai, nukreipti į vientisą komunikaciją, didina regiono
atpažįstamumą, skatina ekonominį augimą, gerojo valdymo
praktiką, stiprina vienybės ir stiprios tapatybės jausmą tarp
Klaipėdos regiono gyventojų.
Pozicionavimo strategijos tikslas – kryptingo
ir nuoseklaus Klaipėdos regiono įvaizdžio formavimas
ir žinomumo didinimas siekiant efektyviai naudoti
turimus išteklius bendram regiono pristatymui Lietuvoje
ir užsienyje. Tvaraus ir ilgalaikio augimo garantas yra
regioninė lyderystė – visų regiono savivaldybių kryptingas
darbas, siekiant apsibrėžtų tikslų. Klaipėdos regiono
situacija yra itin palanki prisiimti šią lyderystę nacionaliniu
mastu ir tapti pavyzdžiu kuriant gerovės valstybę. Vientisas
regiono pozicionavimas leis stiprinti Klaipėdos regiono
balsą tarptautinėje ir nacionalinėje arenoje, leis mažesnėms
regiono savivaldybėms tapti geriau 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. Siekiant
išgryninti regiono pozicionavimą, buvo atlikta (detaliau žr.
Pozicionavimo strategijos rengimo etapai):
• KR įvaizdžio ir žinomumo situacijos analizė;
• suformuluota KR pozicionavimo koncepcija;
• suformuluota KR prekės ženklo koncepcija.
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K ODĖL
P O Z I CIONA VIMA S?

KOD Ė L V I E N I N G A S
POZI CI ON A V I M A S ?

Terminas pozicija reiškia bendrai priimtą
požiūrį, kurio sutartinai laikomasi. Pozicionavimo
nuoseklumas, veiksmai, skirti įvaizdžiui formuoti ir prekės ženklui stiprinti, yra svarbūs vartojimo
kultūros elementai, lemiantys vartotojo pasirinkimą,
kuris dažnai priimamas vadovaujantis emocijomis.
Priklausomai nuo išorinių veiksnių pobūdžio, jos
gali būti tiek teigiamos, tiek neigiamos. Siekiant
kryptingai valdyti įvaizdį, atliekami veiksmai, kuriais
siekiama įgyti palankumą, pakeisti tikslinės auditorijos nuomonę arba paskatinti ją padaryti vieną
ar kitą pasirinkimą. Valdomas įvaizdis prisideda prie
norimo rezultato pasiekimo – tam reikalingas suinteresuotų šalių susitarimas dėl vienijančio tikslo ir
kryptingi veiksmai.
Susitarimo išraiška – pozicionavimo teiginys –
tai trumpas, individualus pasiūlymo pristatymas,
kuris padeda atskleisti siūlomų paslaugų, produktų vertę. Svarbu atsižvelgti į tai, kad pozicionavimo
teiginiu siekiama ilgalaikio poveikio išryškinant vertę
vartotojui ar jų grupėms – gyventojams, verslui, turistams ar kt. Pozicionavimo teiginys Klaipėdos regionui formuojamas įvertinus regiono išskirtinumus,
strateginius regiono tikslus, įvardijus tikslines rinkas
ir auditorijas. Didelis dėmesys kreipiamas į tai, kad
pozicionavimo teiginys būtų aktualus ne tik šiandien, bet ir ateityje – teiginys turi nestokoti vizionieriškumo ir drąsos. Ne mažiau svarbu, kad komunikacija nebūtų „tuščia“ – jai pagrindą turi duoti konkretūs
veiksmai ir regiono valdžios įsipareigojimai.

KRSS2030 išskirta, kad viena iš Klaipėdos regiono konkurencingumą ir žinomumą ribojančių
problemų – aiškaus pozicionavimo ir atpažįstamo
prekės ženklo nebuvimas, nes Klaipėdos regioną
pristato atskiri savivaldybių prekės ženklai. Taip
nepakankamai išnaudojamas turimas potencialas
stiprinant regiono pozicijas tarptautiniame kontekste ir išryškinant išskirtinumą nacionaliniu lygiu.
Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategijoje įvardyta, kad Lietuva turi ką pasiūlyti kaip
moderni ir šiuolaikiška šalis, tačiau didžiąja dalimi
šalies įvaizdį užsienio rinkose dėl bendro pristatymo tikslo užsienyje nebuvimo vis dar formuoja stereotipais paremtos istorinės aplinkybės – sąsajos
su sovietmečiu, Rytų bloko šalimis. Vis dėlto į Lietuvą atvykę užsieniečiai pamato, kad mūsų šalis yra
kūrybiška, šiuolaikiška, atvira, globaliai mąstanti.
Klaipėdos regionas, kaip ir visa Lietuva, regioniniu lygiu taip pat turi ką pasiūlyti. Siekiant
bendros pažangos ir augimo, geresnio matomumo
užsienio rinkose, reikia veikti aktyviau ir globaliau,
į nacionalinę ir tarptautinę rinką žengti kartu, komunikuojant bendrą poziciją ir vieną prekės ženklą.
Suformuota Klaipėdos regiono pozicionavimo koncepcija reikšminga tolesniems bendriems regiono
veiksmams – vieningam, bendrai atpažįstamam
regiono vizualinio identiteto kūrimui.
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PO Z I CI O NAVIMO
K ON CEP CIJOS MODELIS
Kuriant Klaipėdos regiono pozicionavimo koncepciją, pasitelktas S. Anholt įvaizdžio formavimo šešiakampis. Šis modelis leidžia
įvertinti racionalių ir emocinių savybių bei asocijuojamų vertybių visumą, kuri suformuoja vietos tapatybę ir įvaizdį žmogaus sąmonėje.
Vietos įvaizdis vertinamas ir prekės ženklo vertė kuriama
remiantis šešiomis pagrindinėmis kompetencijos sritimis:
1. Turizmas dažnai yra labiausiai matomas ir garsiausias
indikatorius formuojant įvaizdį, nes dauguma viešųjų įstaigų,
turizmo organizacijų daug investuoja į tai, kad kuo patraukliau
pristatytų vietoves pasauliui.
2. Eksporto dimensija leidžia įvertinti vartotojų pasitenkinimą
regione gaminamais produktais ir paslaugomis, jų indėlį į mokslo ir
technologijų pažangą. Eksporto sritys ir didžiausios įmonės gali būti
vertinami kaip regiono įvaizdžio „ambasadoriai“ užsienyje.
3. Valdymo vertinimas apima viešojo valdymo struktūrų
kompetencijas, išteklių valdymą ir paskirstymą, pagarbą žmogaus
ir pilietinėms teisėms, pasitikėjimą priimant sprendimus, veikimą
sprendžiant vidaus ir globalius iššūkius.
4. Investicijos ir imigracija. Šiame elemente svarbus verslas
verslui (B2B) aspektas, gyventojų asmeninis noras gyventi, dirbti ar
kurti verslą regione. Vertinant regiono patrauklumą investicijoms,
reikšmingas ir talentų, aukštos kvalifikacijos specialistų, studentų,
užsienio įmonių pritraukimas į regioną.
5. Kultūros ir paveldo dimensijoje vertinamas suvokimas
apie regiono kultūrinį savitumą, kultūros produktų vartojimą
(pavyzdžiui, muzika, menas, literatūra, dizainas ir kt.), paveldo
objektų išskirtinumą.
6. Žmonės reprezentuoja kiekvieno regiono žmogiškąjį
kapitalą, parodantį, kaip vertinamas regiono gyventojų mentalitetas,
svetingumas, atvirumas.
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PO Z I CI O NAVIMO
S TRATEGIJOS
R E N GI M O ET APAI
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.
Kuriant Klaipėdos regiono pozicionavimo
strategiją ir siekiant įvertinti Klaipėdos regiono
įvaizdį ir žinomumą nacionaliniu ir tarptautiniu
lygiais bei suformuoti Klaipėdos regiono
pozicionavimo koncepciją, vadovautasi šiais
principais:
• skirtingų suinteresuotųjų šalių įtraukimas;
• integralus požiūris;
• vertė išnaudojant potencialą.

1
ANALIZĖ

2
TYRIMAS

3
KONCEPTUALIZAVIMAS

Išanalizavus
Klaipėdos
regiono pozicionavimui reikšmingą aplinką, aktualius teisės aktus, atliktus tyrimus ir
kt. dokumentus, statistinius
duomenis:
•
įvardytos
regionui
svarbios tikslinės grupės ir
pozicionavimo rinkos;
• identifikuotas regiono
potencialas, traukos objektai,
konkurenciniai
pranašumai,
diferenciacija kitų Baltijos jūros
regionų kontekste.

Vykdytų interviu metu
išryškinti analizėje nustatyti
konkurenciniai pranašumai, regiono išskirtinumo elementai.
Interviu atlikti su 4 skirtingų sektorių regioniniais atstovais, kitų Lietuvos regionų
organizuotų regionino lygmens struktūrų atstovais, nacionalinėmis
agentūromis,
Klaipėdos regiono tarptautiniais partneriais.

Remiantis analitinio ir
tiriamojo etapų duomenimis,
suformuotos 3 galimos regiono
prekės ženklo koncepcijos
(komunikacijos
kryptys
ir
vertės pasiūlymai), suformuota
pozicionavimo koncepcija.
Gryninant regiono prekės ženklo koncepciją, suorganizuotos 4 kūrybinės dirbtuvės – 3 renginiai su skirtingų
sektorių atstovais ir 1 atviras
visuomenei renginys.

Parengta Klaipėdos regiono pozicionavimo ir prekės ženklo koncepcija

Skirtingų suinteresuotųjų šalių
įtraukimas

Integralus požiūris

Vertė išnaudojant potencialą

Vertinant Klaipėdos regiono konkurencinius
pranašumus, formuojančius išskirtines regiono
pozicijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais, įtraukti
regione veikiančių viešojo, privataus, mokslo, NVO
sektorių atstovai, įvertintas kitų Lietuvos regionų,
nacionalinių agentūrų ir tarptautinių partnerių
požiūris.

Klaipėdos regiono vientisumas ir kryptingas
veikimas kartu siekiant numatytų tikslų yra
svarbiausias veiksnys priimant sprendimus, kuriant
sąlygas verslo plėtrai ir gyvenimo aplinkos kokybei,
investicijų pritraukimui, turizmo skatinimui. Todėl
integralus požiūris svarbus ir bendroje regiono
komunikacijoje ir pozicionavime.

Vietos pozicionavimo aspektu naujos vertės
nekuriamos, atskleidžiamas esamas ir turimas
Klaipėdos regiono unikalumas, vertybės ir
identitetas, išnaudojami turimi konkurenciniai
pranašumai ir išskirtinumas.
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POZICIONAVIMO
KONTEKSTAS
• K onk u ren c in iai pranašumai
• D ife re n c iac ija B altijo s j ūros regi one
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Atlikus Klaipėdos regiono įvaizdžiui ir žinomumui
reikšmingos aplinkos analizę (žr. 1 priedą) bei skirtingų
suinteresuotųjų šalių interviu (žr. 2 priedą), išryškinti pagrindiniai Klaipėdos regiono pozicionavimui reikšmingos aplinkos aspektai. Jie susisteminti parengtose
konkurencinių pranašumų ir diferenciacijos Baltijos jūros
regione suvestinėse.

9

Konkurenciniai
pranašumai
Klaipėdos regiono konkurenciniai pranašumai išskirti remiantis
S. Anholto įvaizdžio vertinimo dimensijomis bei atliktos analizės ir
apibendrintais suinteresuotųjų šalių interviu rezultatais. Konkurenciniai
pranašumai – tai Klaipėdos regiono stiprybės, kurios lemia Klaipėdos regiono konkurencingumą tam tikrose srityse, turintys didelį potencialą ir
išskirtinumą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais. Konkurenciniai pranašumai buvo vertinti analizės ir tyrimo etapuose.
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Didžiausia apgyvendinimo įstaigų koncentracija Lietuvoje
2020 m. duomenimis, Klaipėdos regione apgyvendinimo įstaigų buvo 2,3 karto daugiau nei Kauno regione
ir 1,5 karto daugiau nei Vilniaus regione. Klaipėdos regione esančių apgyvendinimo įstaigų dalis sudarė 28
proc. visų tokių įstaigų Lietuvoje.
Išvystyti ir populiarūs kurortai
Klaipėdos regione yra net 2 iš 4 kurortų Lietuvoje – Neringa ir Palanga. Neringoje – UNESCO pasaulio
paveldo sąraše esanti Kuršių nerija, kultūros erdvės, ramus poilsis prie jūros. Palangoje – kultūra,
pramogos ir poilsis pajūryje. Interviu metu išryškėjo, kad regione matomas potencialas plėtoti kitas
kurortines teritorijas (Šiaurės ragas ir Smiltynės teritorija, Šventoji, Rusnė, Kintai – teritorijos, kurios
palankios ekologiniam turizmui plėtoti).

Tur i zma s

Pakankamai išplėtota vandens, kultūrinio, gamtinio ir kt. turizmo rūšių infrastruktūra
Dauguma giluminių interviu metu kalbintų informantų pažymėjo, kad didelis Klaipėdos regiono privalumas
– išplėtotos skirtingos turizmo rūšys, leidžiančios ne tik išbandyti naujas, skirtingas pramogas, bet ir kasmet
dėl jų sugrįžti. Vasaros metu vietinių turistų vertinamas ir populiarus poilsis prie jūros, aktyvus turizmas
(kelionės dviračiais, žygiai pasivaikščiojimo takais), vandens turizmas (plaukiojimas laivais Kuršių mariose,
Nemuno deltoje, kaitavimas (Svencelė, Melnragė), vandenlenčių parkai (išskirtinis – 313 Cable park
Palangoje), kultūrinės veiklos, gamtos objektų lankymas ir pan.
Aukštas gamtinių teritorijų ir rekreacinis potencialas
Lietuvos bendrajame plane (BP 2030) išskirta, kad pajūrio ruože yra didžiausia rekreacinių išteklių
koncentracija Lietuvoje, o tai kuria palankias sąlygas pritraukiant turistus, plėtojant skirtingas turizmo rūšis
skirtingiems vartotojų poreikiams.
Turizmo produktų gausa
Interviu kalbinti informantai pažymėjo, kad Klaipėdos regionas – pagrindinė kryptis atostogoms Lietuvoje,
kurių metu regione randama gausi pasiūla veiklų ir turizmo produktų: kaimo turizmo sodybos, etnografinės
sodybos, istorinę tapatybę atskleidžiantys muziejai, ekskursijos, maršrutai ar kitų paslaugų pasiūlymai
(Europos gintaro kelias, Kuršių kelias, Vėtrungių kelias, Pamario turizmo klasterio siūlomi paslaugų paketai
ir kt.), edukacijos, išskirtinių Lietuvoje gamtos objektų gausa (Baltijos jūra, Kuršių marios, Nemuno delta,
Kuršių nerija, Olando kepurės skardis, draustiniai, regioniniai parkai ir kt.).
Išskirtinė regiono istorija – įvairių kultūrų suformuota regiono tapatybė
Vertindami Klaipėdos regioną, dauguma kalbintų informantų (nacionalinių agentūrų, kitų Lietuvos regionų
organizuotų struktūrų atstovai ir kt.) pažymėjo, kad Klaipėdos regionas yra išskirtinis Lietuvoje ir visame
Baltijos jūros regione. Jo istorija jungia vokiškąją ir lietuviškąją kultūras, etnografinius Žemaitijos (kuršių
krašto) ir Mažosios Lietuvos (istorinis Rytprūsių kraštas) regionus. Regiono istorija atsispindi ir susipina
miestų, rajonų simboliuose, architektūroje, kultūrinėse veiklose, žmonių kūryboje.
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Mokslo ir verslo bendradarbiavimas
Galimybės plėtoti partnerystes tarp verslo ir mokslo įstaigų regione (nuo bendrojo ugdymo iki aukštojo mokslo įstaigų – Klaipėdos
Baltijos gimnazijoje veikia inžinerinės klasės, kurių moksleiviai ugdomi tiek įvairiose laboratorijose, tiek verslo įmonėse, aktyvi KU
veikla skatinant verslo ir mokslo diskusijas, mokslo ir studijų stiprinimą regione – nuo 2021 m. įsteigtas KU Ateities paramos fondas,
siekiant, kad šis fondas taptų svarbia inovacijų ekosistemos dalimi, kurią valdydamas regiono verslas galėtų greičiau ir efektyviau
stiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, naujų idėjų ir paslaugų įgyvendinimą bei žinių perdavimą, partnerystės plėtojamos
ir Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute, Klaipėdos mokslo ir technologijų parke, kitose regiono mokslo įstaigose).

Ek sp o rta s
ir v erslo
ap linka

Visos susisiekimo galimybės ir patogi geografinė padėtis
Lietuva apskritai yra transporto srautų ašyje ir gali teikti paslaugas didelėse rinkose: Baltijos jūros regione (104 mln. gyv.), Rytų
Europoje ir Nepriklausomų valstybių sandraugoje (275 mln. gyv.), Vakarų Europoje (310 mln. gyv.). Klaipėdos regiono patogi
geografinė padėtis ir susisiekimo infrastruktūra, jungianti vandens (jūrų uostas, prieiga prie vandens išteklių – Kuršių marių su
vidaus vandens kelių jungtimis), sausumos (išvystytas kelių ir geležinkelių tinklas) ir oro transporto (tarptautinis Palangos oro
uostas) galimybes. Visa tai kuria Klaipėdos regiono, kaip patogios tranzitinės jungties tarp Vakarų ir Rytų, pozicijas. Šios susisiekimo
galimybės reikšmingos tiek eksportuojančioms, tiek tarptautiniu lygiu veikiančioms, tiek smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms.
Neužšąlantis, universalus, giliavandenis Klaipėdos uostas
Klaipėdos uostas – didžiausias Baltijos šalyse ir Baltijos jūros rytų pakrantėje. Klaipėdos uosto krova pastaraisiais metais didėjo
sparčiau nei kitų Baltijos jūros rytinėje pakrantėje esančių uostų krova.
Išvystyti logistikos centrai
Logistikos centrai ir parkai, įmonės, teikiančios logistikos ir kitas priežiūros paslaugas, itin svarbios eksportuojančioms įmonėms,
o pačios logistikos paslaugos teikiamos visoje Europoje.
Pagrindinės eksporto rinkos – Šiaurės Europa
Pagrindinės lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkos Klaipėdos regione – Lenkija, Vokietija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Norvegija
(39,7 proc. viso eksporto vertės).
Mėlynosios ekonomikos specializacija
Klaipėdos regionas – vienintelis regionas Lietuvoje, kuriame stipri jūrinės (mėlynosios ekonomikos) specializacija ir infrastruktūra.

Inv estici jos
i r im ig raci ja

Mėlynasis proveržis
Mėlynojo augimo ir inovacijų kryptys, sudarančios palankias sąlygas užsienio investicijoms bei aukštos kvalifikacijos specialistams
pritraukti (ryškus Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Jūrinių tyrimų institutas, aktyvi Klaipėda ID veikla pritraukiant užsienio ir
Lietuvos talentus).
Erdvės potencialiai verslo plėtrai ir investicijoms
Sukurtos erdvės potencialiai verslo plėtrai, plyno lauko investicijoms (Gargždų industrinis parkas, Klaipėdos laisvoji ekonominė zona,
Baltijos logistikos centras, Pramonės logistikos parkas, Vakarų medienos grupės (VMG) Klaipėdos rajono pramonės ir verslo parkas).
Mokslo ir verslo sinergijos galimybės
Klaipėdos regiono investuotojai, bendradarbiaudami su mokslo įstaigomis (universitetais, kolegijomis), turi galimybę pritraukti
jiems reikalingų sričių jaunus specialistus (praktikos, įsidarbinimo galimybės, tyrimų atlikimas įmonėse ir kt.).
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Stabili politinė aplinka ir regiono partnerystė
Stabili politinė aplinka (nedidelė vadovų kaita, matoma rinkimų rezultatuose, nuosekliai vykdomi strateginio
planavimo procesai), susitarimas dėl bendrų Klaipėdos regiono plėtros ir augimo krypčių (2012 m. įkurta regiono
savivaldybėms atstovaujanti asociacija „Klaipėdos regionas“, parengta pirmoji Lietuvoje Klaipėdos regiono
specializacijos strategija iki 2030 m.).

V aldyma s

Savivaldos paskatos verslui
Klaipėdos regione išvystyta smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo sistema
(pavyzdžiui, SVV rėmimo programos, paskatos verslui ar verslo pradžiai), palengvintos sąlygos ir mokestinė aplinka
investuotojams, žaliasis koridorius stambiems investuotojams (palengvintos procedūros).
Talentų ir aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimo iniciatyvos
Klaipėdos m. – paskatos talentams, aukštos kvalifikacijos specialistams pritraukti į regioną, įkurtos biurų erdvės,
taikomos rinkodaros priemonės specialistams pritraukti.
Galimybės inicijuoti pokyčius
Dauguma kalbintų informantų pastebėjo, kad Klaipėdos regione lengva dalytis idėjomis ir būti pastebėtam – čia
didelės ir plačios galimybės veikti, inicijuoti pokyčius (pavyzdžiui, taikomos dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos,
aktyvios bendruomenės, bendruomenių rėmimo programos ir kt.).

Klaipėdos regionas – sparčiausiai augantis regionas Lietuvoje
Lietuvoje 2018–2022 m. laikotarpio teigiamas gyventojų skaičiaus pokytis pastebimas tik 3 Lietuvos didmiesčių
regionuose – Klaipėdos (+1,52 %), Vilniaus (+1,09 %) ir Kauno (+0,86 %).

Ž monės i r
gyv ena moji
ap li nka

Gyvenamosios aplinkos kokybė
Vienas didžiausių interviu metu informantų įvardytų privalumų, gyvenant regione, – gyvenimo kokybė (balansas
tarp darbo ir laisvalaikio, arti namų esanti gamta, saugi, sveika ir rami aplinka, lėtesnis gyvenimo tempas nei kituose
Lietuvos didmiesčiuose, dėl santykinai mažos konkurencijos yra didesnės savirealizacijos, kūrybiškumo galimybės
– čia lengviau būti pastebėtam ir įgyvendinti savo idėjas).
Nekilnojamojo turto rinka
Mažesnės vidutinės nekilnojamojo turto kainos nei Lietuvos didmiesčių regionuose – Vilniuje, Kaune (nominalusis
būsto kainų indeksas Vilniuje – 894,6, Kaune – 742,9, Klaipėdoje – 657,9).

KLAIPĖDOS REGIONO POZICIONAVIMO STRATEGIJA
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Istorinis Klaipėdos senamiestis
Klaipėdos regiono centre – Klaipėda, turinti istorinį senamiestį, patrauklų atrasti tiek vietiniams, tiek užsienio
turistams. Tvarkoma Danės upės krantinės infrastruktūra dar labiau skatina senamiesčio patrauklumą, o įsikūrę
restoranai, kavinės, kūrybinės bendruomenės (Hofas) ir kitos įstaigos – didina gyvybingumą.
Skirtingų kultūrų suformuota regiono tapatybė
Klaipėdos regiono vertybinio pagrindo ir identiteto analizė parodė, kad Klaipėdos regiono identitetas didžia dalimi
nulemtas istorinių įvykių, amžių sandūroje kintančių valstybinių sienų (regione buvo viena seniausių valstybinių
sienų Europoje), skirtingų kultūrų ir jų palikimo. Tai patvirtino ir atlikti interviu, kurių metu išryškėjo, kad Klaipėdos
regionas kelia asociacijas su Mažąja Lietuva (Klaipėdos kraštu), Žemaitija (Skuodas).

Kultūr a i r
p avelda s

Marinistinė ir žvejų krašto kultūra
Marinistinė kultūra – Klaipėdos regiono išskirtinumas Lietuvoje. Ši kultūra puoselėjama ir atskleidžiama per
tradicinius renginius (Jūros šventė, laivų paradas, burlaivių regata, žuvienės virimo čempionatas, stintų šventė ir
kt.), lankytinus traukos objektus (Lietuvos jūrų muziejus, Palangos gintaro muziejus, švyturiai, Lietuvos Venecija
vadinamas Mingės kaimas ir kt.), veiklas (vandens sportas, traukiantis šio sporto entuziastus iš Lietuvos ir užsienio,
plaukiojimas senoviniu buriniu Kuršių marių laivu-reisine „Dreverna“), išskirtiniais laivais – „Meridianu“, 1911 m.
pastatytu burlaiviu „Lady Sophie“, kuris yra seniausias burlaivis Lietuvoje ir vienas seniausių Europoje bei pasaulyje.
Augantis kūrybinių bendruomenių potencialas
Didelis dėmesys regione skiriamas bendruomeniškumui, kūrybai skatinti ir kultūrai puoselėti. Kūrybines
bendruomenes Klaipėdos regione telkia meno rezidencijos (Nidos meno kolonija, „Kintai Arts“), Klaipėdos
kultūros fabrikas, atskiros iniciatyvos (kultūros ir meno kūrėjų stovyklos, renginiai ir kt.). Kaip interviu metu nurodė
informantai, šių kūrybinių bendruomenių nuolatinė veikla, įgyvendinami meno projektai, kuriami kūrybinių
industrijų verslai įrodo, kad Klaipėdos regionas – potencialus augti kūrybinėms bendruomenėms.
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Diferenciacija Baltijos
jūros regione
Rengiant KRSS2030, aptarta ir Klaipėdos regiono konkurencinė aplinka Baltijos jūros makroregione. KRSS2030 išskirta, kad Klaipėdos regionas
dėl turimų išteklių ir savybių tiesiogiai nekonkuruoja su jokia kita teritorija Lietuvoje, o išskirtinumai Baltijos jūros regione atveria plačias galimybes bendradarbiavimui ir partnerystei. KRSS230 rengimo metu atliktos
įžvalgos papildytos pozicionavimui reikšmingos aplinkos analizės, atlikto
tyrimo (giluminių interviu) duomenimis, išryškinant galimus Klaipėdos regiono išskirtinumus Baltijos jūros regione.

KLAIPĖDOS REGIONO POZICIONAVIMO STRATEGIJA
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Talentų ir aukštos kvalifikacijos specialistų
pritraukimo aspektu išskirta, kad konkuruojama su
kaimyniniais Lenkijos regionais, Baltijos jūros regiono
didmiesčiais.1 Klaipėdos regiono išskirtinumas
nacionaliniu lygiu tampa orientacija į jūrinę,
mėlynąją ekonomiką ir su tuo susijusių sričių plėtrą.
Ši sritis Baltijos jūros regione tampa pranašumu
plėtojant partnerystes, dalijantis gerąja patirtimi,
inicijuojant bendrus mėlynosios ekonomikos,
žaliosios energetikos, darnaus pakrančių ir jūrinių
išteklių naudojimo ir saugojimo projektus, taip
į bendradarbiavimo veiklas ar ilgesnės trukmės
projektus (atliekant mokslinius tyrimus, diegiant
inovacijas ar dirbant regiono verslo įmonėse ir kt.)
įtraukiant ir talentus, aukštos kvalifikacijos specialistus
iš užsienio.
• Aukštojo mokslo įstaigos, sudarančios
galimybę tobulinti profesinę kvalifikaciją, daryti
akademinę karjerą (mažesnės studijų kainos nei
populiariausiuose Europos universitetuose – giluminių
interviu su mokslo ir švietimo bendruomene išryškėjo,
kad tam tikros specialybės (pavyzdžiui, jūriniai
mokslai) užsienio šalių studentų dažnai pasirenkami
būtent dėl mažesnės studijų kainos, bet ne prastesnės
studijų kokybės, studentų mainų programų, praktikos
su studijuojama specialybe susijusiose įmonėse
galimybių, galimybių atlikti mokslinius tyrimus).
Klaipėdos regione pastebima santykinai mažesnė
konkurencija siekiantiems akademinės karjeros, yra
studijų programų anglų kalba LCC tarptautiniame
universitete, Klaipėdos universitete ir kt.
• Klaipėdos universitetas – tarp 200 geriausių
pasaulio universitetų, stipri mokslinė ir akademinė
veikla daugiausia orientuota į specifinius Baltijos jūros
ir jos aplinkos tyrimus, specialistų, reikalingų jūriniam
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verslui ir pajūrio poilsiui, laisvalaikiui, rengimą ir
2
sveikatos stiprinimo paslaugas.
• Visos galimybės derinti darbą ir kokybišką
poilsį (nedideli atstumai tarp regiono savivaldybių,
geras pasiekiamumas, didelė pramogų, laisvalaikio
praleidimo galimybių pasiūla, darbostogų kampanijos,
aktyvios kūrybinės bendruomenės (užsienio meno
kūrėjų rezidencijos).
• Geros galimybės ir sąlygos savirealizacijai bei
būti pastebėtam profesinėje srityje.
• Dėmesys jaunų, talentingų profesionalų
pritraukimui (tikslinės paskatos ir konsultacijos
norintiems
persikelti
aukštos
kvalifikacijos
specialistams, informacinės priemonės norintiems
persikelti tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio šalių).
Tiesioginių užsienio investicijų aspektu
nacionaliniu lygmeniu konkuruojama su kitais
Lietuvos didmiesčiais (Klaipėdos regiono TUI sudaro
iki 10 proc. Lietuvos TUI), o Baltijos jūros regione
konkurentais įvardijamos Baltijos šalys dėl panašios
politinės
aplinkos,
infrastruktūros,
logistikos,
geografinės padėties, jūrų uostų veiklos rytiniame
Baltijos jūros krante ir kt. objektyvių priežasčių.
Vertinant TUI rodiklius, svarbu išskirti ir tai, kad,
vertinant TUI (% BVP) tarp Baltijos šalių, Estijos TUI
sudaro 11,5 proc., Lietuvos – 7,9 proc., Latvijos –
2,8 proc. Svarbu tai, kad Lietuva tarptautiniu lygiu
aktyviai dirba pritraukdama investicijas, sudarydama
palankias sąlygas investuotojams. Klaipėdos regione
taip pat veikia ekonominės plėtros agentūra Klaipėda
ID, galinti konsultuoti potencialius investuotojus
dėl investicinės aplinkos ir galimybių. Pagrindiniais
Klaipėdos regiono konkurentais TUI srityje tampa
panašiai išvystytos kaimyninės teritorijos – Baltijos
šalys (Latvijoje, Estijoje), turinčios jūrų, oro uostus,

logistikos grandines, šalyse panašus pragyvenimo
lygis, darbo rinka ir darbuotojų išlaikymo sąnaudos,
kt. Klaipėdos regiono išskirtinumai Baltijos jūros
regione:
• sukurtos erdvės potencialiai verslo plėtrai ir
investicijoms (pirmasis LEZ Baltijos šalyse – Klaipėdos
LEZ, kuriame veikia stambios, inovatyvios pramonės
įmonės, skatinančios ir kitų įmonių kūrimąsi tokioje
zonoje, Gargždų industrinis parkas, Klaipėdos
laisvoji ekonominė zona, Baltijos logistikos centras,
Pramonės logistikos parkas, Vakarų medienos grupės
(VMG) Klaipėdos rajono pramonės ir verslo parkas);
• pagal bendrąjį planą „Lietuva 2030“
suformuotos 3 pramoninės teritorijos (Klaipėda,
Palanga, Gargždai), kuriose vystomi pramoniniai
centrai su palankiomis sąlygomis investuotojams;
• neprisotinta
darbo
rinka
(užsienio
investuotojai – konkurencingi ir geidžiami darbdaviai
regione, pritraukiantys tiek aukštesnės, tiek žemesnės
kvalifikacijos specialistus);
• talentingi profesionalai, padedantys išplėsti
verslą (56 proc. 25–34 metų Lietuvos gyventojų turi
aukštąjį išsilavinimą; didžiausia moterų mokslininkių
ir inžinierių dalis ES – 52 proc.; 5 vieta pasaulyje pagal
skaitmeninių technologijų įgūdžius; 85 proc. jaunų
specialistų puikiai kalba angliškai);
• palankios sąlygos verslui kurti ir plėstis
(Lietuva užima 1-ąją vietą ES pagal BVP augimą
vienam gyventojui 2000–2020 m.; 5-ąją vietą
pasaulyje pagal skaitmeninius technologijų įgūdžius;
8-oji laisviausia ekonomika pasaulyje (Fraser
Institute, 2021); 3-iąją vietą VRE pagal verslo steigimo
procedūrų paprastumą; 6-ąją vietą ES pagal mokesčių
sumokėjimo patogumą; 8-ąją vietą pagal e. paslaugas
verslui);
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• Klaipėdos regione – palankios susisiekimo
sąlygos visomis transporto rūšimis, tranzitinė zona
tarp Rytų ir Vakarų (oro transportas, neužšąlantis
tarptautinis jūrų uostas, kelių infrastruktūra ir
automagistralė
Klaipėda–Vilnius
su
logistikos
įmonėmis, geležinkelių transporto infrastruktūra).
Teritoriniu požiūriu, kurorto ir poilsio
aspektu, Klaipėdos regiono pagrindiniu konkurentu
tampa Latvija, turinti didesnį pajūrio ruožą, kuriame
įsikūrusi Jūrmala (vienas iš ilgiausių Europos kurortų),
Liepoja, Ventspilis. Šiuose miestuose išplėtota šeimų
poilsio infrastruktūra, gausu lankytinų objektų.
Baltijos jūros regione, vertinant kurortus ir poilsio
galimybes, Klaipėdos regionas išsiskiria:
• didele rekreacinių išteklių koncentracija,
sudarančia galimybes kokybiškam poilsiui (tiek
aktyviam, tiek pasyviam poilsiui pagal apsilankančiųjų
poreikius). Nors kaimyninė Latvija turi apie 500 km
pajūrio ruožo, o Lietuva – tik 99 km, vis dėlto Lietuvoje
pastebima didesnė rekreacinių išteklių koncentracija,
sudaranti sąlygas kelionės ar atostogų metu aplankyti
ir pamatyti daugiau;
• švariais, neperkrautais, natūraliais Mėlynosios
vėliavos paplūdimiais (Lietuvoje tokių paplūdimių – 7,
5 iš jų – Klaipėdos regione);3
• UNESCO pasaulio paveldo objektų sąraše
esančia Kuršių nerija, kurioje galima rasti aukščiausias
Europoje slenkančias smėlio kopas, kurių aukštis
siekia vidutiniškai 35 m, o aukščiausia kopa – daugiau
kaip 60 m.4
Turizmo aspektu konkuruojama su Baltijos
jūros regiono teritorijomis bei geografiniu požiūriu
panašiomis Latvijos (Kuržemės regionas) ir Lenkijos
(Gdynės, Gdansko ir Sopoto trimiestis) teritorijomis.
Nors minėtos teritorijos neturi aiškaus pozicionavimo,

Latvijos kurortai – pagrindinis ramaus ar aktyvaus
šeimų poilsio pasirinkimas (tai minėta atliktuose
interviu), o Lenkijos trimiesčio teritorija daugiausia
orientuotą į turizmą, jaunimo laisvalaikį, vandens
pramogas. Ryškus Klaipėdos regiono pozicionavimas
ir darnaus vystymosi aspektu kuria regiono
išskirtinumą tarp šių teritorijų. Pagrindiniai turizmo
išskirtinumai Baltijos jūros regione:
• traukos objektai – Klaipėda, turinti istorinį
senamiestį, rengianti įvarius renginius (džiazo
festivalius, laivų paradą, Jūros šventę ir pan.), Kuršių
nerija, Lietuvos jūrų muziejus ir delfinariumas
(didžiausias jūrų muziejus Baltijos regione), Palangos
gintaro muziejus ir gintaro galerijos, tradicinės senovės
(pagonių) baltų kultūros šventės, Šilutės H. Šojaus
muziejus, Rusnės salos gamtinis, istorinis unikalumas
(ornitologija, potvyniai, tarptautiškumas (vokiečių,
norvegų, žydų, austrų ir kt. kultūriniai aspektai), Kintai
(aitvaravimo mokykla, Vydūno kultūros istorija, Kintų
muzikos festivalis, emalio plenerai, stovyklos ir kt.),
Ventės rago ornitologinė stotis, Svencelė, Drevernos
mažųjų laivų uostas, respublikinis Vaclovo Into
akmenų muziejus, senieji žvejų kaimai;5
• vandens ištekliai ir galimybės plėtoti
ekoturizmą, rekreacinį ir pažintinį turizmą (Baltijos
jūra ir Kuršių marios, Nemuno upės delta, Šventosios,
Minijos upės);6
• prieš 12–15 tūkst. metų susiformavusi Olando
kepurė – neatrastas natūralios gamtos traukos
objektas, turintis sveikatingumo ir pasivaikščiojimo
takus, itin traukiantis užsienio ir vietinius turistus
išskirtiniu kraštovaizdžiu – status krantas lygumoje;7
• istorinis turizmas (II pasaulinio karo istorija,
piliakalnių gausa);
• turizmo produktų ir paslaugų gausa
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skirtingiems vartotojų poreikiams;
• unikali Klaipėdos krašto istorija, viena
seniausių Europoje valstybinė siena, nustatyta Melno
sutartimi 1422 m.;
• Žemaitijos istorija, žemaičiai – viena paskutinių
pakrikštytų grupių Europoje.
1

KRSS2030, 14 priedas, p. 8.
Klaipėdos universitetas. Prieiga per internetą: <https://www.ku.lt/en/
blog/klaipedos-universitetas-reitingu-svarstyklese-konkuruojama-sudidziaisiais-mokslo-centrais/>.
3
Itinari. Lithuania’s best-kept secret beaches. Prieiga per internetą:
<https://www.itinari.com/lithuania-s-best-kept-secret-beaches-1epl>.
4
Baltijos jūros regiono strategija.
5
South Coast Batic. Prieiga per internetą: <https://southcoastbaltic.eu/
en/klaipeda-region/>.
6
KRSS2030, 13 priedas, p. 27.
7
Itinari. Spectacular views of the Baltic Sea from Olando Kepurė.
Prieiga per internetą: <https://www.itinari.com/spectacular-views-ofthe-baltic-sea-from-olando-kepur-dgcx>.
2
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Į VAI Z DI S IR
Ž IN O M U MA S

Įvaizdis

Žinomumas
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Vertinant Klaipėdos regiono įvaizdį ir žinomumą skirtingais lygiais (vietiniu, nacionaliniu, tarptautiniu), remtasi atliktu tyrimu
(interviu) (žr. 2 priedą) ir kūrybinėmis dirbtuvėmis su suinteresuotaisiais sektoriais ir bendruomene (žr. 3 priedą).

Vietos (regioninis)
lygmuo

Nacionalinis
lygmuo

Tarptautinis
lygmuo

Geriausia vieta gyventi, dirbti ir
ilsėtis Lietuvoje, lėtas gyvenimo tempas
ir viskas arti – gamta, miestas, kultūra.
Naujai pažįstamas ir atrandamas
regionas su unikalia krašto istorija,
savirealizacijos galimybėmis ir tobulu
gyvenimo balansu.
Neigiamos konotacijos: nepakankamai atskleistas aukštųjų mokyklų
prestižas (potencialas), talentų trūkumas, ribotos karjeros galimybės aukštą
pridėtinę vertę kuriančiose organizacijose, sezoniškumas.

Vakarų Lietuvos ekonominis metropolinis centras, svarbiausias Lietuvos,
kaip jūrinės valstybės, regionas, išskirtinis pajūrio kraštas su unikalia istorija
ir kultūra. Ramybės, poilsio ir atradimų
regionas, atviras pažinti.
Neigiamos konotacijos: netolygiai
išvystytas regionas su daug neišnaudoto potencialo, kaip atviro, modernaus,
tarpkultūrinio uostamiesčio regiono.

Klaipėdos regionas – aktyvus, atviras ir patikimas partneris, pajūrio ir
mėlynosios ekonomikos regionas su išskirtine istorija, kultūra ir gamta.
Neigiamos konotacijos: nėra
ryškaus pozicionavimo, nekomunikuojamas aiškus išskirtinumas.

Klaipėdos regionas – uostamiesčio
regionas, populiariausia vasaros poilsio
kryptis.
Žinomumą riboja pakankamai
pasyvi rinkodara masinėse žiniasklaidos priemonėse, bendrų rinkodaros
priemonių ir iniciatyvų nebuvimas,
nepakankamai aktyvi viešoji komunikacija (verslo sėkmės istorijos, talentų
pritraukimo iniciatyvos, poilsio ir turizmo galimybės ir kt.).

Klaipėdos regionas žinomas dėl
tarptautinių partnerysčių, įgyvendinamų bendradarbiavimo projektų laivybos, jūrinių mokslų ir tyrimų, kultūros,
turizmo ir kt. srityse.
Žinomumą riboja pakankamai
pasyvi rinkodara tikslinėse užsienio rinkose, kuriose ryškiau matoma Lietuva
bendrai, o ne regionas.
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KO MUNIK A CIJOS K R YPTYS I R SA V YB Ė S
Formuluojant pozicionavimo strategiją, išgrynintos pagrindinės vertės ir savybės, kurias Klaipėdos regionas turi savyje. Kiekvienas iš išskirtų
trumpųjų vertės pasiūlymų gali būti komunikuojamas tiek atskirai kiekvienos iš savivaldybių, pasirinkus komunikacijos kryptį, tiek kaip Klaipėdos
regioną bendrai pristatanti pozicija. Šios vertės ir jų pasiūlymai atskleidžiami per komunikacines žinutes apie kryptį.

TRUMPASIS VERTĖS
PASIŪLYMAS

SAVYBĖS

VERTĖS PASIŪLYMAS

KOMUNIKACIJOS ŽINUTĖ APIE
KRYPTĮ

Gerovės regionas

Mėlynasis regionas

Atradimų regionas

Gyvenimo
balansas

Lyderystė

Turtinga patirtimis
kultūra

Pažangi ir auganti mėlynoji
ekonomika harmonijoje su
gamta – jūrinė kultūra, augimas,
gyvos idėjos, gerovės kūrimas
vietiniams gyventojams.

Įvairių kultūrų suformuotas
savitas regiono charakteris,
atviras atradimams ir patirtims.

Vakarų Lietuva – gerovės
Vakarų Lietuva – mėlynoji
regionas – išlaikantis balansą tarp
Lietuvos širdis. Čia jūrinė
kokybiško laisvalaikio ir darbo,
kultūra diktuoja laisvą ir veržlų
sveikos, saugios ir kūrybiškos
gyvenimo ritmą, o neužšąlantis
aplinkos.
Baltijos jūros uostas – ateitį
regionui ir šaliai.

Vakarų Lietuva – atradimų
regionas – unikalus patirtimis
tarp istorijos ir šiuolaikinės
kultūros, tarp sausumos ir
vandenų, tarp miesto ir gamtos.

Laisvė ir įkvėpimas kurti ir kurtis
gamtos apsuptyje.
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Potencialas

Komunikacijos kryptys ir
savybės (1)
Gerovės regionas
Vakarų Lietuva – gerovės regionas
– išlaikantis balansą tarp kokybiško
laisvalaikio ir darbo, sveikos, saugios ir
kūrybiškos aplinkos.
Vertės pasiūlymas – įkvepianti aplinka ir
tobulas balansas tarp darbo ir poilsio.

Klaipėdos regionas –
geriausia vieta gyventi
Lietuvoje.
Savivaldybių gerovės indeksas, 2021
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Kaip nurodoma KRSS2030, „siekiant generuoti
visokeriopą naudą visuomenės gerovei, kūrybinė ir
paslaugų ekonomika bei darnus pakrančių ir jūros
turizmas turi daugiausiai potencialo didinti gyvenimo
kokybę regione, naudoti ją kaip stiprybę pritraukiant
investicijas, vietos ir užsienio turistus, žmogiškuosius
išteklius,
pozicionuojantis
nacionaliniame
ir
tarptautiniame kontekste“ . Stiprias regiono, kaip
geriausios vietos gyventi Lietuvoje, pozicijas įrodo
ir Savivaldybių gerovės indeksas – 5 iš 7 regiono
savivaldybių šiame indekse užima pozicijas pirmajame
savivaldybių dešimtuke.
Dažnai minima, kad Klaipėdos regionas –
geriausia vieta gyventi dėl balanso ir harmonijos. Taip
pat akcentuojamos aukštos savirealizacijos galimybės
dėl santykinai mažos konkurencijos, galimybės
studijuoti ir mokytis, augantis kūrybinių paslaugų
ekonomikos sektorius bei kūrybinės bendruomenės
(menininkų rezidencijos, besikuriančios kultūrinės
erdvės), prisidedančios prie regiono, kaip patrauklios
vietos kurti, įvaizdžio.
Rizikos
Gerovės valstybių (regionų) aspektu pirmauja
Skandinavijos šalys, kurios dėl politinių veiksmų,
kryptingos plėtros turi suformuotą aukštos kokybės
gyvenamosios aplinkos įvaizdį. Klaipėdos regionas
šiame kontekste turi kitų privalumų – kūrybišką,
laisvą, saugią aplinką. Taip pat ši žinutė labiau
orientuota į vidaus, ne į užsienio rinką, tad siekiant
regiono pozicionavimo, kaip gerovės regiono, svarbu
tinkamai suplanuoti konkrečius rinkodaros veiksmus,
orientuotus į tam tikrą auditoriją – užsienio ar Lietuvos
rinką (gyventojai ir talentai).
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Potencialas

Komunikacijos kryptys ir
savybės (2)
Mėlynasis regionas
Vakarų Lietuva – mėlynoji Lietuvos širdis.
Čia jūrinė kultūra diktuoja laisvą ir veržlų
gyvenimo ritmą, o neužšąlantis Baltijos
jūros uostas – ateitį regionui ir šaliai.
Vertės pasiūlymas – pažangi ir auganti
mėlynoji ekonomika harmonijoje su gamta
– jūrinė kultūra, gyvos idėjos, veržlumas,
augimas, gerovės kūrimas vietiniams
gyventojams.

Jūrinė ir mėlynoji
ekonomika – Klaipėdos
regiono plėtros ir
lyderystės Baltijos jūros
regione prioritetas.
KRSS2030
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Pagrindinis mėlynojo regiono potencialą stiprinantis
veiksnys – vandens ištekliai Klaipėdos regione (Baltijos
jūra, Kuršių marios, Nemuno delta, upės, ežerai). Didelę
reikšmę šiai komunikacijos krypčiai turi ir regiono jūrinės
ekonomikos specializacija, regione vykdomi jūriniai tyrimai
ir technologijos, jūrinių mokslų kryptys. Nacionaliniu mastu
logistikai itin reikšmingas neužšąlantis Klaipėdos uostas.
Jūra ir turimi vandens ištekliai kuria itin didelę pridėtinę
vertę regionui ekonomikos ir investicijų, mokslinių jūrinių
tyrimų, vandens turizmo ir suformuotos jūrinės kultūros
aspektais. Klaipėdos regionas – vienintelis jūrinis regionas
Lietuvoje, kurį šalies gyventojai renkasi aktyviam laisvalaikiui
ir ramiam poilsiui gamtos darnoje.
Globalioje rinkoje mėlynojo regiono kryptis ir
lyderystės Baltijos jūros regione siekis – ambicingas
tikslas, lemiantis regiono konkurencingumą, orientaciją į
inovacijas energetikos, jūrinių tyrimų srityse ir junglumą su
visu pasauliu. Klaipėdos regionas jau šiandien yra svarbus
tranzitinis taškas tarp Rytų ir Vakarų, Lietuvos vartai į pasaulį
– Klaipėdos uoste užtikrinamos įvairios krovinių gabenimo
kryptys, keltų susisiekimo kryptys ir kruizinė laivyba, o
regione kuriamos inovacijos ir produktai (jūriniai tyrimai,
laivų brėžiniai ir pan.), akvakultūros sektorius ir kt. matomi
ir ryškūs Baltijos jūros regione.
Komunikacijos kryptis ambicinga, tuo pačiu
organiškai tinkanti regionui. Mažesnės savivaldybės dėl
šio bendro pozicionavimo tik laimės – bendra ambicija
ir proveržio siekis, kuris bus komunikuojamas vieningai,
kurs ilgalaikę pridėtinę vertę ir bendrą atpažįstamumą,
įgalins laužyti stereotipus ir nusistovėjusias nuostatas.
Rizikos
Dominuoja 5 iš 7 su Baltijos jūra ar Kuršių mariomis
susisiekiančios Klaipėdos regiono savivaldybės, Kretingos
ir Skuodo r. sav. būdingos kitos komunikacijos kryptys.
Baltijos jūros makroregione jūrinė specializacija
itin ryški, tad lyderystės pozicijoms užimti reikalingas
proaktyvus visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas,
bendradarbiavimas ir veiksmai. Būtina numatyti biudžetą
rinkodariniams veiksmams įgyvendinti.
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Potencialas

Komunikacijos kryptys ir
savybės (3)
Atradimų regionas
Vakarų Lietuva – atradimų regionas
– unikalus patirtimis tarp istorijos ir
šiuolaikinės kultūros, tarp sausumos ir
vandenų, tarp miesto ir gamtos.
Vertės pasiūlymas – regionas, atviras
atradimui ir patirtims. Įvairių kultūrų
suformuotas savitas charakteris.

Įvairių kultūrų
suformuotas savitas
regiono charakteris,
atviras atradimams ir
patirtims.

Komunikacijos krypties aprašymas paremtas
Klaipėdos regiono identiteto ir vertybinio pagrindo
analizėje išskirtu siūlymu regiono vystymui bei dėl itin
skirtingų regiono savivaldybių, bendrai apibrėžiant
Klaipėdos regioną žodžiu „tarp“ („tarp sausumos ir
jūros, tarp skirtingų vandenų, tarp kurorto ir miesto,
tarp ramybės ir šurmulio, tarp gamtos ir infrastruktūros,
tarp kūrybiškumo ir pasyvumo“). Itin svarbus atradimų
regiono elementas – įvairių kultūrų suformuotas savitas
charakteris, apimantis Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos
kultūrų nulemtus krašto skirtumus. Komunikacijos
krypties formuluotė modifikuota formuojant trumpą,
patrauklią žinutę tikslinėms auditorijoms ir apimant
kaip įmanoma daugiau Klaipėdos regiono identifikacinių
savybių. Čia – unikalios patirtys, siūlomos tik Lietuvos
pajūrio regione: vandens turizmas, istorinis ir kultūrinis
pažinimas, aktyvus laisvalaikis ir kokybiškas poilsis
gamtos darnoje.
Rizikos
Kultūriniame gyvenime ryškūs kiti Baltijos jūros
regiono jūriniai miestai, pavyzdžiui, Gdanskas (Lenkija),
Kopenhaga (Danija), Stokholmas (Švedija) ir kt., kuriuose
patyrimas gamtoje derinamas su šiuolaikiška miesto
kultūra, itin patrauklia jaunimui. Klaipėdos regionas
šiame kontekste turi privalumą, nes jungia skirtingas
patirtis mieste (teatrai, spektakliai, vasaros festivaliai) ir
gamtoje.

KRSS2030
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P O Z I CIONA VIMO K ON CE PCI J A
Remiantis išgrynintu Klaipėdos regiono identitetu ir vertybiniu
pagrindu, regiono ateities vizija, atlikus regiono pozicionavimui aktualios
aplinkos analizę (žr. 1 priedą), giluminius interviu (žr. 2 priedą), remiantis
kūrybinių dirbtuvių rezultatais (žr. 3 priedą), suformuluota Klaipėdos
regiono pozicionavimo koncepcija. Klaipėdos regiono pozicionavimas
sieja 3 pagrindinius, kūrybinių dirbtuvių metu išgrynintus vertės
pasiūlymus – atradimų, mėlynąjį, gerovės regioną, regiono pozicionavimo
kryptį ir tikslinių rinkų aprašymą.
Pozicionavimo koncepcijoje Klaipėdos regionas pristatomas kaip
Vakarų Lietuvos regionas. Geografine prasme taip nurodoma regiono
vieta žemėlapyje, o simboline prasme – tai orientacija į vakarietišką,
pažangų ir darnų požiūrį į visų sričių plėtrą.

Gerovės
regionas

Mėlynasis
regionas
Vakarų Lietuva –
lengvai

Klaipėdos regiono pozicionavimas
Vakarų Lietuva (Klaipėdos regionas) veržliai ir atsakingai puoselėja
mėlynąją ambiciją, o vietos kokybiškam laisvalaikiui unikalios gamtos
prieglobstyje ir gyvybingoje kultūroje čia yra daugiau nei kitur. Šis
pozicionavimas kuria pagrindinį naratyvą „Vakarų Lietuva – lengvai...“.
Tai – universali Klaipėdos regiono pozicionavimo idėja, kuri gali būti
pritaikoma skirtingoms tikslinėms grupėms, skirtingais informaciniais
pranešimais, žinutėmis teigiant, kad regione lengva kurtis ir kurti, lengva
susitikti ir dirbti kartu, lengva būti pastebėtam ir realizuoti savo idėjas,
lengva derinti darbą ir laisvalaikį, lengva investuoti ir kurti verslą, lengva
kas kartą atrasti regioną naujai.
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Atradimų
regionas
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Vakarų Lietuva veržliai
ir atsakingai puoselėja
mėlynąją ambiciją, o
vietos kokybiškam
laisvalaikiui unikalios
gamtos prieglobstyje ir
gyvybingoje kultūroje
čia yra daugiau nei
kitur.
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Vakarų Lietuva – lengvai

ATRADIMŲ REGIONAS • MĖLYNASIS REGIONAS • GEROVĖS REGIONAS
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Vėjas liečia
medžių
viršūnes

SIMBOLINĖS
PRASMĖS

Į marias
įplaukiantys
laivai

Jūra skalauja
krantus

Pustomos
kopos
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Migruojančios
kultūros
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TIESIOGINĖS
PRASMĖS

28

Geras
pasiekiamumas
vandens, oro,
geležinkelių, kelių
transportu

Lengva derinti
darbą ir
laisvalaikį, po
darbo įkvėpimo
ieškant
skirtinguose
gamtos
peizažuose

Sąlyginai nedidelė
konkurencija –
lengva realizuoti
savo idėjas

Lengva susitikti
ir dirbti kartu,
dalintis mintimis
ir kurti, taip
prisidedant prie
bendro regiono
augimo
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TI KSLINĖS RINK OS

Klaipėdos regiono pozicionavimas plačiąja prasme orientuotas į skirtingų charakteristikų tikslinių rinkų
segmentus. Pagrindinės Klaipėdos regiono pozicionavimo tikslinės grupės apima:

Tarptautinės rinkų
grupės

Naujakuriai

Gyventojai

Studentai
Jaunos šeimos
Talentai
Kvalifikuoti specialistai

1

Paslaugos

Vokietija
Lenkija
Skandinavijos šalys (Švedija,
Norvegija, Danija)

Jūrinės ekonomikos sektorius

Verslas

Biotechnologijos
Turizmas
Pažangi pramonė

Turistai

Vietinis turizmas
Atvykstamasis turizmas
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2
3

Latvija
Estija
Suomija

Jungtinė Karalystė
Rytų Europos šalys
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TI KSL INĖS RINK OS
Gyventojai
Kartu su esamais regiono gyventojais, kuriems
pristatoma gerovės regiono (tobulo balanso tarp
darbo ir poilsio) vertė, į regioną kviečiami atvykti
(sugrįžti) ir nauji gyventojai. Tai – jaunos šeimos,
ieškančios lėto ir įkvepiančio gyvenimo būdo,
jaunimas (studentai), ieškantys galimybių realizuoti
save, studijuoti, dirbti ar kurti savo verslą, norintys
daryti karjerą inovatyviame, pažangiame ir veržliame
mėlynajame regione, kuriame dėl santykinai mažos
konkurencijos lengva būti pastebėtam ir įgyvendinti
savo idėjas.
Nedideli atstumai tarp savivaldybių regione
sąlygoja ir lengvą gyvenimo ritmą, kai viskas
pasiekiama lengva, šalia ir darbas, ir laisvalaikis, ir
kokybiška kultūra kiekvienoje iš regiono savivaldybių.
Gyventojų teikiama nauda regionui – augantis
gyventojų skaičius didina regiono patrauklumą,
gyvybingumą, vartojimą. Žmogiškasis kapitalas
lemia ekonomikos plėtrą, prisideda prie ekonominio
augimo per žinias, reikalingus darbo rinkai įgūdžius,
užtikrina paslaugų vartojimą ir išlaidas, skatina verslo
investicijas per užtikrinamą reikalingos kvalifikuotos
darbo jėgos kiekį. Prie to prisideda ir regione
gyvenantys, dirbantys Lietuvos ir užsienio talentai.

Verslas
Atsižvelgiant į Klaipėdos regiono specializacijos
strategines kryptis, didelis dėmesys teikiamas
mėlynosios jūrinės ekonomikos, biotechnologijų,
darnaus pakrančių ir jūrinio turizmo, paslaugų
ekonomikos, pažangios ekonomikos sektoriams.
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Didelis dėmesys skiriamas aukštą pridėtinę
vertę kuriančioms mėlynosios ekonomikos kryptims
(tradiciniai sektoriai – jūrų transportas, logistika,
žuvininkystė, jūrinės ekonomikos kryptyje dirbantys
sektoriai ir novatoriški sektoriai – biotechnologijos,
žaliosios energetikos, bioverslo sektoriai, aukštųjų
technologijų startuoliai), darnų vystymąsi ir gerovę
regione kuriančioms verslo įmonėms ir investuotojams.
Atsižvelgiant į tai, kad turizmas – taip pat
viena prioritetinių regiono plėtros sričių, plėtojama
ir turizmo paslaugų infrastruktūra, skatinamas
verslumas turizmo paslaugų srityse (apgyvendinimo,
maitinimo, pramogų ir laisvalaikio, sveikatingumo,
konferencinio turizmo paslaugos).
Verslo ir investuotojų teikiama nauda regionui
– skatinama gamybos ir paslaugų sektorių plėtra,
lemianti naujų darbo vietų kūrimą, padedanti
mažinti nedarbo lygį regione ir šalyje, padidėjęs
gyventojų užimtumas, augančios gyventojų pajamos
dėl didesnės konkurencijos darbo rinkoje, didesnė
gyventojų perkamoji galia ir bendras regiono ir šalies
socioekonominis augimas.

Turistai
Išplečiant turisto sąvoką, Klaipėdos regioną
atrasti ir pažinti kviečiamos skirtingų charakteristikų
grupės.
Jaunimas.
Vertės
pasiūlymai
jaunimui
formuluojami siūlant poilsį pajūryje bei aktyvaus
laisvalaikio veiklas (vandens turizmas, sveikatingumo
paslaugos, poilsis prie jūros, renginiai, lankytinų
objektų lankymas, dviračių ir pasivaikščiojimų takai ir
kt.).

Vidutinio amžiaus tikslinėms grupėms, tarp
jų ir šeimoms su vaikais, vertė atskleidžiama per
laisvalaikio praleidimo galimybes (vaikų stovyklos
pajūryje, tuo metu tėvams dirbant regione, poilsis
prie jūros, pasivaikščiojimo takai, edukacijos,
gastronominės patirtys, istorijos ir kultūros pažinimas
– muziejų lankymas, ekskursijos, kultūriniai renginiai –
spektakliai, koncertai ir kt.).
Vyresnio amžiaus (senjorų) tikslinėms grupėms
siūlomos sveikatingumo paslaugos regione, ramus
poilsis prie jūros, kultūriniai renginiai, istorijos ir
kultūrinis pažinimas ir kt.
Dirbantys per nuotolį asmenys. Vertės
pasiūlymai išryškinami per savirealizacijos galimybes
(darbostogos su galimybe pažinti Klaipėdos regioną)
ir atradimus (laisvalaikio įvairovė ir kultūrinės patirtys,
muzikos festivaliai, aktyvus sportinis ir vandens
turizmas, poilsis Lietuvos Mėlynosios vėliavos
paplūdimiuose, pasivaikščiojimo takai, gastronominės
patirtys ir kt.). Populiarėjant nuotoliniam darbui, dėl
didelės apgyvendinimo paslaugų pasiūlos ir pramogų
įvairovės, Klaipėdos regionas yra patraukli vieta
įvairaus amžiaus žmonėms derinti darbą ir poilsį po
darbo.
Turizmo teikiama nauda regionui – auganti
ekonomika dėl turistų išleidžiamų pinigų, augantis
verslas ir darbo vietų kūrimas, kylantis viešosios
infrastruktūros gerinimo poreikis, didinamas regiono
istorijos, kultūros, lankytinų objektų žinomumas,
dėl augančios paslaugų pasiūlos (apgyvendinimo,
maitinimo, laisvalaikio praleidimo paslaugos) ir
sveikos konkurencijos susijusiuose sektoriuose
gerėjanti paslaugų kokybė, didinamas regiono
konkurencingumas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais
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U Ž SI ENIO ŠA LIŲ
RINK OS

Rinkų grupės

Šalys

Lenkija
Remiantis
Klaipėdos
regiono
pozicionavimo strategijos rengimo metu
atliktos Klaipėdos regiono pozicionavimui
reikšmingos aplinkos analizės ir tyrimo
rezultatais, įvertinus Lietuvos žinomumo ir
reputacijos tikslinėse užsienio šalyse ir šalies
gyventojų Lietuvos vertinimo tyrimo (2019)
bei Lietuvą lankiusių turistų profilių tyrimo
duomenimis, sudaryta Klaipėdos regiono
pozicionavimui aktualių užsienio šalių rinkų ir
jų interesų sričių suvestinė.
Susisteminus duomenis, išskirtos 3
regionui aktualių rinkų grupės.
• Pirmojoje
grupėje
identifikuota
daugiausia bendrų jungčių skirtingose srityse
(gerosios patirties perėmimas, partnerystės,
verslo ryšiai, turizmas, siekiamos rinkos dėl
kuriamos aukštos pridėtinės vertės aktualiose
interesų srityse (darni jūros ir pakrančių plėtra,
priklausymas Pietų Baltijos jūros regionui
ir bendri veiksmai sprendžiant iššūkius),
įvertinant ir bendras rinkas Lietuvoje.
• Antrojoje tikslinių rinkų grupėje
išskirtos tos rinkos, kuriose plėtojami ryšiai,
partnerystės, kuriose Klaipėdos regionas jau
yra labai gerai žinomas, lankomas turistų
(Latvija, Estija), taip pat bendradarbiavimas
vyksta atskirose verslo, mokslo ir kt. srityse
(Suomija).
• Trečioji rinkų grupė nurodo rinkas,
kur Klaipėdos regionas partnerysčių ar
turizmo aspektu yra žinomas mažiau, tačiau
randama bendrų jungčių, jaučiamas ir šių rinkų
susidomėjimas Lietuva bei Klaipėdos regionu.

Pirma grupė

Vokietija

Skandinavijos
šalys (Švedija,
Danija,
Norvegija)

Latvija

Antra grupė

Estija

Suomija

Trečia grupė
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Jungtinė
Karalystė
Rytų Europos
šalys

Pozicionavimo ir šalių interesų sritys
Darni jūros ir pakrančių plėtra, darnus vystymasis, eksportas, kultūra,
tiekimo grandinės, turizmas (ekoturizmas, kultūrinis-istorinis, miestų,
turizmas, pramogos)
Darni jūros ir pakrančių plėtra, investavimo ir verslo sąlygos, tiesioginės
užsienio investicijos, turizmas (ekoturizmas, gamtinis, gastronominis,
kultūrinis-istorinis, miestų, sveikatingumo, vandens ir jūrinis)
Atsinaujinanti energetika, aukštasis mokslas ir mokslo pasiekimai,
aukštos kvalifikacijos specialistai, darni jūros, pakrančių plėtra, Baltijos
jūros išteklių naudojimas, ekologija, eksportas, inovacijos, tiesioginės
užsienio investicijos, turizmas (aktyvus, darnus patirčių, ekoturizmas,
gastronominis, kultūrinis-istorinis, sveikatingumo turizmas, aukštos
kokybės ir unikalūs turizmo produktai)

Partnerystė sprendžiant sutampančias problemas, atsinaujinanti
energetika, Baltijos jūros išteklių ir ekosistemų saugojimas, turizmo
rinkodara, turizmas (aktyvus, kultūrinis, vandens turizmas), verslo ryšiai ir
partnerystės
Aukštos kvalifikacijos specialistai, aukštos pridėtinės vertės kūrimas,
ekologija, ekonominė plėtra, skaitmenizavimas, turizmas (aktyvus ir
sportinis, kultūrinis)
Sumani ekonomika, atsinaujinanti energetika, tyrimai

Aukštųjų technologijų potencialas, specifinės mokslo sritys, turizmas
(aktyvus ir sportinis, istorinis turizmas (II pasaulinio karo istorija, rytų
Europos kultūra)
Turizmas, investicijos ir verslo ryšiai, gerosios patirties perėmimas
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P R EK Ė S ŽENK LO
KONCEPCIJOS

Prekės ženklo koncepcijos (3) suformuluotos remiantis Klaipėdos regiono pozicionavimo koncepcija
ir 3 pagrindiniais trumpaisiais vertės pasiūlymais, kurie kūrybinių dirbtuvių metu patvirtinti kaip svarbiausi
Klaipėdos regiono pozicionavimui: atradimų regionas, mėlynasis regionas, gerovės regionas. Šios regioną
reprezentuojančios vertės atskleistos kiekvienoje iš prekės ženklo koncepcijų, akcentuojant vieną iš trijų
verčių. Kiekvieną iš prekės ženklo koncepcijų sudaro: komunikacijos kryptis (atradimų, mėlynasis arba gerovės
regionas), trumpoji komunikacinė žinutė (LT ir EN versijos), ilgoji komunikacinė žinutė (LT ir EN versijos) bei
siūlomi komunikacinės žinutės akcentai.

Atradimų regionas

Mėlynasis regionas

Gerovės regionas

Vakarų Lietuva – įkvėpk jūros,
pasisemk kultūros, patirk
laukinę gamtą.

Vakarų Lietuva – platūs
galimybių horizontai
neužšąlančio jūros ir talentų
uosto regione.

Vakarų Lietuva – naujai
pradžiai įkvepiančios erdvės,
kur vėjas išlaisvina mintis.

Vakarų Lietuvos regionas – kiekvieną užburiantis
marinistinės kultūros, turizmo ir pramogų lopšys,
kur praeitis jungiasi su dabartimi ir įkvepia ateičiai.
Gražiausių saulėlydžių, UNESCO saugomos
ramybės regionas tarp sausumos ir vandenų, tarp
miesto ir gamtos kviečia į nesibaigiančių atradimų
keliones.

Vakarų Lietuva – mėlynoji Lietuvos širdis. Čia
jūrinė kultūra diktuoja laisvą ir veržlų gyvenimo
ritmą, o neužšąlantis jūros ir talentų uostas –
ateitį regionui ir šaliai. Vėjo įkvėptas augti, bangų
sužadintas veikti, kviečiantis prišvartuoti savo
gyvenimą, verslą ir poilsį.

Vakarų Lietuva – laisva ir įkvepianti erdvė
pasirinktu gyvenimo tempu kurtis ir kurti, o jėgas
atgauti gamtos apsuptyje, kur vėjas išlaisvina
mintis. Tobulo balanso vietoje tarp darbo ir poilsio,
save atrasti gali kiekvienas.

Komunikacine žinute akcentuojamos unikalios
patirtys (istorija, kultūra, gamta) Klaipėdos regione.
Tarptautinės auditorijos kviečiamos atrasti ir pažinti
Lietuvą nuo Klaipėdos regiono, o Lietuvos gyventojai
– atrasti harmoniją, kultūrą, gamtą. Simboline
prasme tikslinės auditorijos į atradimų regioną gali
būti kviečiamos per „jūros vartus“ – vartus atrasti,
pažinti, ilsėtis, kurti, investuoti, gyventi. Nors ši žinutė
koncentruojama į kultūrą, patirtinius atradimus regione,
jie gali būti atskleidžiami tiek per turizmo, laisvalaikio,
tiek per gyvenimo, verslo kūrimo regione ar kt. prizmes.

Komunikacine žinute akcentuojama regiono jūrinė
kultūra (Lietuvos – jūrinės valstybės ir mėlynojo proveržio
pozicijos) ir veržlus gyvenimo būdas. Regione, kur plačios
galimybės, susitinka idėjos, talentai, svečiai. Susitikus
atrandamos bendros jungtys bendradarbiavimui ir
partnerystėms – regionas kviečia veikti, kurti ir tuo pačiu
atgauti jėgas unikalios gamtos apsuptyje. Regionas –
gyvas, niekada nesustojantis, kaip ir neužšąlantis Baltijos
jūros uostas, todėl susitikimai ir bendrystė čia niekada
nesustoja ir nenutrūksta.

Komunikacine žinute akcentuojama tai, kad
Vakarų Lietuva – tobulo gyvenimo vieta, kurioje lengva
būti pastebėtam realizuojant savo idėjas, čia ramu ir
gera gyventi, kaskart atrandant kažką naujo. Žinute
koncentruojamasi į žmones, jų lūkesčius ir poreikius
atliepiantį gyvenimą regione.
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Klaipėdos regiono pozicionavimo strategijos 1 priedas

KLA IPĖ DOS RE GION O Į V A I ZD ŽI O I R ŽI N OM UMO S I T U A C I J O S A NA L I Z Ė
Klaipėdos regiono įvaizdžio ir žinomumo
situacijos analizė atliekama siekiant įvertinti
Klaipėdos regiono pozicionavimui reikšmingą
aplinką – regiono konkurencinius pranašumus,
diferenciaciją Baltijos jūros regiono kontekste.
Atliekant analizę, didelis dėmesys skirtas Klaipėdos
regiono specializacijos strategijos (KRSS2030) 12
(Klaipėdos regiono identiteto ir vertybinio pagrindo
analizė) ir 14 (Klaipėdos regiono vizija iki 2030 m.)
priedams, kitiems pozicionavimui reikšmingiems
dokumentams
(tarptautiniams,
nacionalinio
lygmens planavimo dokumentams, atliktiems
tyrimams turizmo, verslo, gyvenimo gerovės srityse,
naujausiems statistikos duomenims ir kt.).

1. Vi zi ja
Klaipėdos regionas neturi bendro prekės
ženklo, kuriuo į išorę būtų komunikuojama bendra
regiono pozicija ir komunikacinė žinutė. Regiono
savivaldybes pristato atskiri, viešojoje komunikacijoje
naudojami prekių (miestų, rajonų) ženklai,
išryškinantys kiekvienos iš atskirų Klaipėdos regiono
savivaldybių išskirtinumą, tačiau ribojantys bendrą
regiono komunikaciją nacionaliniu ir tarptautiniu
lygiu. Rengiant Klaipėdos regiono pozicionavimo
strategiją, atlikus situacijos analizę (žr. 1 priedą) ir
interviu su skirtingomis suinteresuotomis šalimis
(tyrimo ataskaita, žr. 2 priedą), išryškėjo, kad
ypač tarptautiniame kontekste žinomos atskiros
regiono savivaldybės, su kuriomis partneriai
bendradarbiauja, nepriskiriant jų visam Klaipėdos
regionui. Siekiant sujungti šiuos Klaipėdos regiono
savivaldybių skirtumus, parengta bendra Klaipėdos
regiono vystymosi vizija, o siekiant išryškinti bendrą

regiono išskirtinumą, formuojant komunikacinę
žinutę, parengta Klaipėdos regiono pozicionavimo
strategija (KRPS2030).
KRSS2030
apibrėžta
Klaipėdos
regiono
savivaldybių, verslo, mokslo ir švietimo bei
bendruomeninių struktūrų sutarta regiono ateities
plėtros vizija – bendras sutarimas dėl Klaipėdos
regiono ateities:

Vakarų Lietuva – tvarios jūrinės
ekonomikos lyderė Baltijos
jūros regione, turtinga patirčių
apsilankantiems ir dosni gerovės
gyvenantiems.

Vizijoje užkoduota regiono lyderystė Baltijos
jūros regione, plėtojant tvarią jūrinę ekonomiką,
ir siekiamybė stiprinti unikalių patirčių regiono
lankytojams atskleidimą, kurti gerovę regiono
gyventojams, sudarant kokybiškas sąlygas gyventi,
dirbti ir ilsėtis.
Ši vizija – reikšminga Klaipėdos regiono
pozicionavimui dėl bendros ateities vystymosi
krypties.
Vadovaujantis
bendra
Klaipėdos
regiono vizija, įvertinant lyderystės jūrinėje
ekonomikoje perspektyvas, turizmo specifiką
ir gyvenamąją aplinką, papildant šias sritis ir
kitomis, Klaipėdos regiono pristatymui tikslinėse
rinkose ir pozicionavimui reikšmingomis sritimis,
formuluojama pozicionavimo strategija.

Jūrinės ekonomikos
lyderė

Turtinga patirčių
apsilankantiems

Dosni gerovės
gyvenantiems

Jūrinė ir mėlynoji
ekonomika – Klaipėdos
regiono plėtros ir
lyderystės Baltijos jūros
regione prioritetas.

Pajūrio ruože – didžiausia
rekreacinių išteklių
koncentracija.

Klaipėdos regionas –
geriausia vieta gyventi
Lietuvoje.

Bendrasis planas „Lietuva 2030“

Savivaldybių gerovės
indeksas, 2021

KRSS2030
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2. Ak t ua li ų tei sės a ktų i r pl anavi m o
dokumentų apžvalga

2 . 2. Na c i o n a l i n i a i d o ku m en t a i
Dokumentas

Planavimo dokumentuose ir strategijose užkoduotos ir Klaipėdos
regiono pozicionavimui reikšmingos kryptys. Toliau trumpai apžvelgiamos
tarptautiniuose, nacionaliniuose ir regiono dokumentuose įtvirtintos kryptys ir
pozicijos.

2. 1. Tarptau tin iai dokument ai

Dokumentas
Europos
Komisijos (2019–
2024 m.) politinės
gairės1

Pagrindinės kryptys

Aktualumas Klaipėdos regiono
pozicionavimui

Europa – perėjimo prie sveikos
planetos ir naujo skaitmeninio
pasaulio lyderė, buriant žmones,
modernizuojant socialinę rinkos
ekonomiką, orientuojantis į tvarų
augimą, bendras vertybes, kuo
geriau išnaudojant pranašumus,
talentus ir potencialą.

Dėl turimų gamtinių išteklių,
geografinės padėties ir bendro
regiono vizijos Europos siekis tapti
darniu, inovatyviu ir moderniu
žemynų įtvirtinamas ir Klaipėdos
regiono pozicionavimo koncepcijoje.

Europos žaliasis
kursas

Europos augimo strategija,
nukreipta į tikslingus veiksmus,
siekiant poveikio klimatui
neutralumo iki 2050 m.

Pozicionuojant Klaipėdos regioną,
svarbu išnaudoti turimą pranašumą
dėl ilgalaikės ekonominės plėtros
orientacijos į tvarų augimą.

Darnaus
vystymosi
darbotvarkė
20302

Siekiama užtikrinti, kad Žemės
aplinka būtų palanki visoms
gyvybės formoms; toks vystymasis
pagrįstas demokratijos, lyčių
lygybės, solidarumo ir teisinės
valstybės principais bei pagarba
pagrindinėms teisėms, įskaitant
laisvę ir vienodas galimybes
visiems.

Rengiant KRSS2030, regiono
vystymosi kryptys buvo analizuojamos
per DVT modelį, iš regiono identiteto
kylančias horizontaliąsias kryptis
jungiant su regiono specializacija3,
integruojant DVT į regiono plėtros
strategiją. DVT integravimas į visus
regiono plėtros dokumentus svarbus
išlaikant sąsajas ir tęstinumą tarp
esamų strategijų.

Strategijoje įtvirtinti tikslai –
apsaugoti Baltijos jūrą, didinti
Baltijos jūros regiono valstybių
junglumą, didinti gyventojų gerovę.
Lietuva, įgyvendindama ES BJRS
veiksmų planą, kartu su kitomis
valstybėmis koordinuoja trijų
politinių sričių – transporto (kartu
su Švedija), energetikos (kartu su
Latvija) ir bioekonomikos (kartu su
Suomija, Švedija ir Šiaurės ministrų
taryba) įgyvendinimą.

Pozicionavimui itin reikšmingas siekis
saugoti ir darniai vystyti jūrinius
išteklius, didinti gyventojų gerovę ir
gyvenimo kokybę bei bendradarbiauti
su Baltijos jūros regiono valstybėmis
įgyvendinant numatytus tikslus ir
sprendžiant bendras problemas. Tai
įtvirtinta ir pozicionavimo strategijoje,
komunikuojant apie regioną, kaip
pajūrio regioną, atvirą partnerystėms.

ES Baltijos
jūros regiono
strategija4
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Pagrindinės kryptys

Aktualumas Klaipėdos regiono
pozicionavimui

Lietuvos
pažangos
strategija
„Lietuva 2030“5

Lietuva – sumani šalis, kurioje
gera gyventi ir dirbti. Skatinamas
kūrybiškumas, susitelkimas prie idėjų,
kurios padėtų Lietuvai tapti modernia,
veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia
savo tapatumą šalimi.

Tapatumas, atvirumas, veržlumas
ir pažanga akcentuojami ir
pozicionavimo strategijos
komunikacijos kryptyse.

2021–2030
metų
Nacionalinis
pažangos
planas6

2021–2030 m. laikotarpiu Lietuvoje
bus siekiama modernizuoti pramonės
sektorių, skatinant gamybos įmones
pereiti prie žiedinės ekonomikos,
mažinti taršą, vartojimą, ir didinti
gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą,
gerinti vandens telkinių būklę.

Klaipėdos regionas
pozicionuojamas kaip mėlynasis
ir darnus regionas, kuriame
tvariai vystomi gamtos ištekliai,
dėmesys skiriamas alternatyviai
energijai ir sveikai aplinkai kurti.

LR teritorijos
bendrasis
planas7

LR BP įtvirtinti ir teritorijų vystymo
elementai:
• Sėkmingi, socialūs ir tvarūs miestai.
• Ekologiškas, ekonomiškas (tausus)
žemės ūkis ir gyvybingos kaimo
vietovės.
• Gamtinės teritorijos – ekologinio
balanso pagrindas.
• Atsakingas jūros ir pakrantės
naudojimas.

Klaipėdos regionas su
metropoliniu pajūrio centru
Klaipėda pozicionuojamas kaip
natūralumą ir vietos kultūrinį
identitetą sauganti teritorija,
kurioje atsakingai naudojami
jūriniai ir pakrančių ištekliai.

Lietuvos
pristatymo
užsienyje
2020–2030 m.
strategija

Lietuvos pristatymo užsienyje ašis –
ekonomika, pristatant Lietuvą, kaip
kuriančią sprendimus valstybę, stiprią
ir patikimą partnerę, gebančią spręsti
globalius iššūkius. Svarbiausios sritys
susietos į bendrą pozicionavimą „Open
for Co-creation“ (atviri kurti kartu).

Strategijoje numatyta
komunikacinė žinutė, orientuota
į pažangą, inovacijas, sprendimų
kūrimą ir atvirą kvietimą kartu
kurti Lietuvoje, taip pat ir
Klaipėdos regione. Šis atviras
kvietimas kurti įtvirtintas ir
pozicionavimo strategijoje.

1

Pristatyta Europos Parlamento plenarinėje sesijoje 2019 m. liepos 16 d.
Patvirtinta JT Generalinės Asamblėjos 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliucija Nr. A/RES/70/1.
3
KR SS 12 priedas. Klaipėdos regiono identiteto ir vertybinio pagrindo analizė. Regiono plėtros horizontaliosios kryptys ir jų
sąsajos su darnaus vystymosi tikslais, p. 51.
4
ES BJRS; priimta Europos Komisijos 2009 m. birželio 10 d. komunikatu Nr. KOM(2009) 248 ir patvirtinta Europos Vadovų
Tarybos.
5
Patvirtinta LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015.
6
Patvirtintas LR Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998.
7
Patvirtintas LR Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789.
2
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2. 3. R eg ion o dokument ai
Dokumentas

Pagrindinės kryptys

Aktualumas Klaipėdos regiono
pozicionavimui

Klaipėdos
regiono
specializacijos
strategija iki
2030 m.8

Nustatytos specializacijos kryptys
– jūrinė ekonomika, bioekonomika,
darnus jūrinis ir pakrančių turizmas,
pažangios pramonės ekonomika,
paslaugų ekonomika, horizontalieji
prioritetai – ugdantis regionas,
gerovės regionas, atviras regionas.

KRSS2030 analizės išvados ir
įžvalgos susistemintos pagal
pozicionavimui aktualias temas.
Numatytos horizontaliojo augimo
kryptys įtrauktos į pozicionavimo
strategiją ir komunikacijos kryptis.

Klaipėdos
regiono
identiteto ir
vertybinio
pagrindo analizė
(KR SS 12 priedas)

Pagrindinės Klaipėdos identitetą
formuojančios kryptys:
• Ugdantis regionas (pagrindas
konkurencingumui ir klestėjimui);
• Gerovės regionas (aukšta gyvenimo
kokybė ir visokeriopa nauda);
• Aukštos pridėtinės vertės regionas
(siekis – tarptautinio masto
konkurencinga ekonomika);
• Mėlynosios ekonomikos regionas
(mėlynoji ekonomika, grįsta
inovacijomis ir žiniomis);
• Atviras regionas
(bendradarbiaujama didinant
ekonominės, socialinės, kultūrinės ir
kt. sričių integracijos laipsnį).

Identiteto ir vertybinio pagrindo
analizėje numatytos kryptys,
suformuotos išvados – Klaipėdos
regiono pozicionavimo strategijos
pagrindas, skiriant didelį dėmesį
horizontaliosioms regiono augimo
kryptims.

Klaipėdos regiono plėtros vizija –
„Vakarų Lietuva – tvarios jūrinės
ekonomikos lyderė Baltijos
jūros regione, turtinga patirčių
apsilankantiems ir dosni gerovės
gyvenantiems“. Klaipėdos regionas
identifikuojamas kaip Vakarų Lietuva
dėl aiškios geografinės lokacijos
nurodymo, jau vartojamo termino
viešojoje komunikacijoje, simbolinės
„vakarų“ (orientacija į pažangą)
reikšmės, regiono vientisumo,
neišskiriant centro.

Patvirtinta Klaipėdos regiono vizija
ir bendras regiono identifikavimas,
kaip „Vakarų Lietuva“ ar „Vakarų
Lietuvos regionas“, svarbus kuriant
pozicionavimo koncepciją, siekiant
darnos esamuose ir tęstinumo
kuriamuose ilgalaikio planavimo
dokumentuose, kryptingumu
užtikrinant regiono pažangą.

Klaipėdos
regiono vizija iki
2030 m. (KR SS 14
priedas)

3 . R e gi on o p o z ic io n a v im u i r eik š m in g a
a p l in k a
Analizuojant Klaipėdos regiono
pozicionavimui reikšmingą aplinką,
pirmiausia
išryškinti
regiono
identitetą formuojantys veiksniai,
apžvelgti
pagrindiniai
identiteto
elementai, viešojoje komunikacijoje
jau naudojami simboliai (atskirų
savivaldybių prekių ženklai ir jų
komunikuojamas išskirtinumas). Taip
pat, remiantis Klaipėdos regiono vizija
iki 2030 m., analizuojamos pagrindinės
numatomos regiono pozicionavimo
kryptys – jūrinė ekonomika, lyderystė
Baltijos
jūros
regione,
turizmo
potencialas ir gyvenamoji aplinka.

3 .1. Iden t i t et ą
formuoj ant ys v ei ks n i a i
Teritorijos ir organizacijos pozicionavimui
reikšminga aplinka ir elementai skiriasi.
Įprasta, kad privataus sektoriaus ir
kitų organizacijų įvaizdis formuojamas
pagal kuriamus elementus. Kalbant
apie teritorijų (konkrečiu atveju –
Klaipėdos regiono) pozicionavimą,
svarbu įvertinti tai, jog teritorija – tai
erdvė, jau turinti specifinį ir savitą
suformuotą charakterį. Šis charakteris
nulemtas struktūros (pastovių ir
ilgai išliekančių elementų) ir veiklos
(gyvenamosios aplinkos ir bendros
socioekonominės plėtros). Apibrėžti
struktūros ir veiklos konceptualiąsias
8
9

vertes teritorijose dėl jų kompleksiško
vystymosi yra sudėtinga, tačiau itin
svarbu.9
Svarbiausi Klaipėdos regiono
pozicionavimui reikšmingos aplinkos
elementai (struktūros ir veiklos
elementai) išryškinti Klaipėdos regiono
identiteto ir vertybinio pagrindo
analizėje. Pagal nustatytus Klaipėdos
regiono tapatybei svarbius elementus
akivaizdu, kad regiono struktūros
identifikaciją formuoja istorinė praeitis
ir kultūra, o veiklos identifikaciją
– ekonominės vertės, kuriančios
palankias sąlygas gyventojų gerovei
(žr. 1 lentelę).
Kalbant apie regiono tapatybės
santykį su nacionaline tapatybe,
išskiriami
keli
bendrai
būdingi
elementai.
Ekonominiai
elementai. Lietuvai
būdinga globaliai konkurencinga verslo
aplinka, infrastruktūra ir išsilavinusi
visuomenė, turinti polinkį į inovacijas.
Ekonomika – pagrindinė ir svarbiausia
komunikacijos apie Lietuvą sritis.10
Ši sritis svarbi ir Klaipėdos regionui,
kurio
specializacijos
kryptys
–
jūrinė ekonomika, bioekonomika,
darnus jūrinis ir pakrančių turizmas,
pažangios pramonės ekonomika ir
paslaugų ekonomika. Plėtojant šias
kryptis, formuojamas ekonominio
regiono konkurencingumo stiprinimo
ir pažangos nacionaliniu ir Baltijos

KRSS2030; parengta ir patvirtinta 2021 m.
Kirvaitienė S., 2007. Miesto įvaizdžio formavimo galimybės ir uždaviniai plėtojant centro aplinką.
Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategija

10
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jūros regiono kontekste skatinimo
naratyvas.
Gamtiniai elementai. Kaip
ir nacionaliniu lygiu, KR tapatybėje
svarbus gamtinis požiūris – žmonių
ryšys su gamta, kraštovaizdžio,
miškų, vandens telkinių vertinimas.
Išskirtinai KR būdingi pamario ir jūros
identifikaciniai elementai, itin didelis
dėmesys skiriamas ekologijai, tausiam
išteklių naudojimui ir saugojimui.
Socialiniai elementai. Nacionalinė tapatybė iš esmės nulemta socialinės ir kolektyvinės atminties apie Lietuvos istoriją (didžiausia
dalimi – nepriklausomybės paskelbi-

mo ir atkūrimo istorinės aplinkybės).11
Klaipėdos regiono tapatybė, kaip rodo
Klaipėdos regiono identiteto ir vertybinio pagrindo analizė, suformuota
Mažosios Lietuvos (Klaipėdos krašto ir
Rytprūsių) ir Žemaitijos (Kuršių krašto)
istorijos, derinama su šiandienėmis
aktualijomis ir modernaus, atviro regiono įvaizdžiu besilankantiems ir
gyvenantiems regione. Tam minėtoje
analizėje išskirtos horizontaliosios regiono augimo kryptys (atviras, aukštos
pridėtinės vertės, gerovės, mėlynosios
ekonomikos ir ugdantis regionas), tapusios tvariu pagrindu ir regiono pozicionavimui.

Istoriniai ir kultūriniai tapatybės
elementai

Ekonominiai tapatybės elementai

• Etnokultūriniai Žemaitijos (kuršių krašto) ir
Klaipėdos krašto (Mažosios Lietuvos) identiteto
skirtumai ir kultūrų suformuotas savitas
charakteris.
• Žemaitijos istorija reikšminga dėl nuo XIII a.
vykusių mūšių ir kautynių bei krašto savitumo
(seni žemėlapiai rodo Žemaitiją prieš tūkstantį
metų buvus lygiaverte Lietuvai valstybe. Taigi
ir tauta – su savo žeme, kalba, tradicijomis.
Žemaitija ilgiausiai Europoje išlaikė pagonybę).12
• Ryški Mažosios Lietuvos istorija, siekiai
Klaipėdos kraštą prijungti prie Lietuvos ir
mažalietuvių pasiekimai, išsaugant lietuvių
kalbą.13
• Istoriniai įvykiai (II pasaulinis karas, Vokietijos ir
Sovietų sąjungos okupacijų socialiniai ir politiniai
kontekstai, vedę prie etninio ir kultūrinio regionų
vienodėjimo14) lėmė fragmentiškai nykstantį
tapatybės suvokimą, o po II pasaulinio karo kūrėsi
nauja visuomenė. Istorinį ir kultūrinį regiono
tapatybės naratyvą formuoja turtinga istorija ir
kultūrinė savastis.

• Ekonominį tapatybės naratyvą formuoja
Klaipėdos regiono uostai, prisidedantys
prie ekonominės regiono plėtros (Klaipėdos
valstybinis jūrų uostas) ir rekreacijos,
turizmo (mažųjų laivų uostai ir prieplaukos,
pramoginė žvejyba, laisvalaikio vandens
pramogos ir kt.).
• Ekonominei plėtrai reikšmingi ir Klaipėdos
regiono strateginė padėtis (geografija,
susisiekimo transporto įvairovė, logistika,
pramonė ir industrinė aplinka, jūrininkystė,
turizmas, žemės ūkis, paslaugų sektorius),
ir tarptautiškumas (tranzitinė zona tarp
Rytų ir Vakarų, Baltijos jūros regiono dalis,
Baltijos šalių partnerystė).
• Tradiciniai amatai ir verslininkystė,
praeityje buvę ekonominio vystymosi
pagrindu, plačiai išnaudojami turizmui
(laivyba, žuvininkystė, tautodailė ir kraštui
būdingos vėtrungės, gintaro rinkimas,
gaudymas ir kt.).

APIBENDRINIMAS
• Svarbūs Klaipėdos regiono
identiteto elementai – istoriniai įvykiai
ir skirtingų kultūrų suformuotas savitas
etnokultūrinis regiono išskirtinumas
(Mažosios Lietuvos (Klaipėdos krašto)
ir Žemaitijos (kuršių krašto) istorija).
Istorija nulėmė Mažosios Lietuvos,
Klaipėdos krašto, II pasaulinio karo
metų įvykių reikšmę nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu. Žemaitijos (kuršių
krašto) istorija reikšminga dėl XIII a.
istorinių įvykių, kultūrinio savitumo.
• 1923 m. – nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiu reikšminga data,
žyminti
Lietuvos
tapimą
jūrine
valstybe, Klaipėdos kraštą prijungus
prie Lietuvos, Mažosios Lietuvos
dalį sujungus su Didžiąja Lietuva.
Išėjimas prie jūros tuomet buvo vienas
reikšmingiausių valstybės kūrybos
uždavinių, todėl prijungus kraštą
prie Lietuvos, turint natūralų laisvąjį
laivybos uostą, atverti Lietuvos vartai
jūra į pasaulį, pasaulio – į Lietuvą.15
• Ekonomine veikla grįstą regiono
tapatybę formuoja mėlynoji ekonomika ir susiję sektoriai: pramonės, logistikos, industriniai sektoriai, darnus
jūrinis ir pakrančių turizmas, žemės
ūkio ir paslaugų sektoriaus įmonės.
Mėlynoji ekonomika formuoja viso
regiono ekonominį gyvybingumą, taip
didindama ir tiesiogiai nesusijusių,
tačiau Klaipėdos regione veiklą vykdančių įmonių augimą globaliai konkurencingoje ekonominėje erdvėje –

Lietuvoje, Klaipėdos regione.
• Gamta – taip pat svarbus
Klaipėdos regiono tapatybės elementas, akcentuojant Baltijos jūrą ir
Kuršių marias, kopas, baltojo smėlio
paplūdimius, miškus, nacionalinį ir
regioninius parkus, UNESCO pasaulio
paveldo sąraše esančią Kuršių Neriją,
o tausiam turimų išteklių naudojimui
Klaipėdos regione skiriamas didelis
dėmesys. Tai patvirtinta ir atliktas tyrimas (giluminiai interviu, žr. KRPS2030
2 priedą), kurio metu paaiškėjo, kad
vietinių Lietuvos gyventojų itin vertinamas Lietuvos pajūris, pamarys,
miškų juostoje matomos kopos, o
užsieniečių – švarūs, neapstatyti, turistų neperkrauti paplūdimiai, pajūris,
laukinė gamta Nemuno deltoje.
• Įvardytų elementų reikšmė
pozicionavimui įvertinta ir kaip stiprybė atskleista visose suformuotose
komunikacijos kryptyse – atradimų
regionas, atviras regionas, darnus regionas, gerovės regionas, mėlynasis
regionas.

1 lentelė. Klaipėdos regiono tapatybės elementai
Šaltinis: KRSS2030 12 priedas, kiti nurodyti šaltiniai.
11

Šutinienė I., 2008. Socialinė atmintis ir šiuolaikinė lietuvių tautinė tapatybė. Lietuvos etnologija, 8(17).
Žemaitijos paveldas. Žemaitijos istorija. Prieiga per internetą: <https://zemaitijospaveldas.eu/lt/zemaitijos-istorija>.
Barauskienė E., 2021. Koks yra Mažosios Lietuvos istorijos naratyvas? Prieiga per internetą: <https://www.bernardinai.lt/koks-yra-mazosios-lietuvos-istorijos-naratyvas/>.
15
Kuzmarskienė, D. 2009. Klaipėdos krašto autonomijos problema ir M. Romeris. MRU.
12
14
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3 . 2 . R eg ion o s imboliai
Klaipėdos regiono herbas – vienas iš
KR heraldikos atributų. Herbas (XIII a.
vid. ikonografija) sukurtas panaudojus
senuosius antspaudų, kuriuos
Klaipėdos žemėse naudojo vietininkai
ir vienuoliai, motyvus. Herbe matomos
dominuojančios spalvos – mėlyna
(dangus, vanduo, kilnumas, taurumas,
dvasinis pakilimas), auksinė-geltona
(saulė, gintaras, laisvė, optimizmas,
2004 m.,
viltis), raudona (kraujas, ugnis,
A. Každailis
revoliucija, didybė, meilė) ir sidabrinėpilka (ramybė, santūrumas, melancholija).16 Matoma sidabrinė
banguota linija, auksinė mūro siena, trys bokštai, centrinis
– su riterio kryžiumi. Banguota linija herbe simbolizuoja
jūrą, o 10 auksinių dvigubų kryžių – apskričių skaičių
Lietuvoje.17 Klaipėdą (Memelburgas, minima nuo 1252 m.),
kurioje galėjo būti įsikūręs žvejų kaimelis, užgrobė Livonijos
ordinas ir pastatė pirmąją medinę Memelburgo pilį. Klaipėda
dėl patogios geografinės padėties Ordino ekspansijoje į
baltų žemes turėjo tapti svarbiu strateginiu punktu, Kuršo
vyskupystės sostine, taip pat Baltijos jūros uostu, kuris galėtų
kontroliuoti Nemuno prekybą.18

Kaip minėta analizės pradžioje, Klaipėdos
regiono savivaldybes pristato atskiri prekių ar miesto
ženklai. Šiais vizualinėje komunikacijoje naudojamais
prekės ženklais ir (ar) šūkiais siekiama atskleisti
kiekvienos iš atskirų savivaldybių išskirtinumą.
Bendram Klaipėdos regiono pozicionavimui šios
žinutės ir prekės ženklai svarbūs vertinant jau
dabar vykdomą komunikaciją apie krašto unikalias
ypatybes, įvertinant bendras komunikacijos kryptis,
ieškant bendrų jungčių, komunikuojamų vertybių.
Prekės ženkluose matomi dominuojantys
mėlyni atspalviai, istorinės sąsajos ir istoriniai
elementai (Klaipėdos m., Neringa, Skuodo r.), gamtos
ypatybės (Neringa, Šilutės r., Palangos m.), kvietimas
pažinti (Kretingos r., Palangos m.), ambicingas
požiūris (Klaipėdos r.).
Vertinant KRS vizijas ir bendrus elementus,
pastebima,
kad
vizualiniuose
komunikacijos
sprendimuose dominuoja mėlyna spalva bei su
jūra, gamta ir kultūra susiję simboliai. KRS vizijose
akcentuojamas patogumas gyventi, dirbti, ilsėtis ir
investuoti.

Klaipėda 2035
– veržli, sumani,
įtrauki .
Klaipėda 2030
– pasaulinio
lygio mėlynosios
ekonomikos
ir sparčių
sprendimų
miestas: geriausia
vieta gyventi,
dirbti, ilsėtis ir
investuoti Baltijos
regione.19

Klaipėdos
rajono
savivaldybė
2035 –
atverianti
horizontus.20

Kretingos
rajonas
– Vakarų
Lietuvos
gerovės
kraštas,
kuriame
darniai
sąveikauja
vietos
bendruomenė
ir gamta.21

Neringa –
legenda,
kuri įkvepia:
gyventojus,
dalyvauti
Neringos
gyvenime ir
jausti didelę
atsakomybę
už ją, svečius,
kuriems Neringa
sukuria jaukumo
ir vienybės su
gamta pojūtį –
visi jaučiasi kaip
namie.22

Palanga – tvarus,
atviras, saugus ir
patogiai pasiekiamas
kurortas, Baltijos
jūros regiono lyderis
su konkurencinga
ir inovatyvia
sveikatingumo,
kultūros ir sporto
infrastruktūra bei
nuolat puoselėjama
integralia kultūrinio
paveldo, gamtos
išteklių ir modernia
aplinka gyvenimui,
darbui ir poilsiui.23

Šilutės kraštas
– kur vanduo ir
žmonės kuria veržlų
gyvenimą (kultūrinis
ir gamtinis turizmas,
Skuodas –
draugiškas gamtai
žemės ūkio ir
verslas, ekologiškas
verslo plėtros
žemės ūkis ir
kraštas, kuriame
žuvininkystė,
patogu ir sveika
žalioji energija
gyventi bei
šiuolaikinėje
ilsėtis.24
infrastruktūroje,
darni paslaugų
plėtra, aktyvus ir
jaunėjantis kraštas).
Čia gera žmogui
gyventi ir dirbti.25

Ekologija,
Rajono
turizmas,
patrauklumo
sveikatingumas,
didinimas
kurortas
ir tvaraus
rajono
vystymas

Rekreacija,
turizmas, kurortas

Žemės ūkis,
verslas,
turizmas

Turizmas,
ekologiškas
žemės ūkis ir
žuvininkystė

Draugiškumas
Gerovė,
Atvirumas,
Laisvė, gerovė,
aplinkai, savitumas,
tvarumas,
draugiškumas draugiškumas
legenda, pamarys,
gamta,
aplinkai, gerovė,
aplinkai,
jūra, paveldas
žmogus,
verslumas,
naujovės,
kultūra, istorija
kūryba,
konkurencingutvarumas,
mas, ateitis,
gamta
ambicija

Atvirumas,
sveikatingumas,
tarptautiškumas,
saugumas,
draugiškumas aplinkai

Žemaičiai,
gerovė,
verslumas

Veržlumas,
tvarumas,
draugiškumas
aplinkai, globalumas

Mėlynoji
ekonomika
ir judantis
miestas

Tarp
pramonės ir
gamtos

2 lentelė. KRS prekės ženklai, vizijos ir komunikuojamas išskirtinumas26
16

20

17

21

Mizgiris R., 2007. Spalvotyra. Kauno taikomosios dailės mokykla.
Kaminskaitė E., 2004. Klaipėdos apskrities herbe – simboliai iš viduramžių.
Vakarų ekspresas.
18
Klaipėdos apskrities herbas. Prieiga per internetą: https://lt.wikipedia.org/wiki/
Klaip%C4%97dos_apskrities_herbas.
19
Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas.
Klaipėda 2030: ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas.
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Klaipėdos rajono strateginis plėtros planas iki 2030 m.
Kretingos rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginis plėtros planas.
Neringos savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas.
23
Palangos miesto strateginės plėtros planas 2021–2030 m.
24
Skuodo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginis plėtros planas.
25
Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 m. strateginis plėtros planas.
26
KR SS 14 priedas, p. 12, ir kiti šaltiniai.
22
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APIBENDRINIMAS
• Bendri Klaipėdos regiono savivaldybes
vienijantys elementai – ekonomikos plėtra (mėlynoji
ekonomika, pramonė, turizmas, žemės ūkis),
orientacija į žaliąsias technologijas (draugiškumas
gamtai, žalioji energetika, ekologija, tvarumas, darnus
jūrinis ir pakrančių turizmas), savitumas (gamtinis
– jūra ir pamarys, vandens ištekliai, regioniniai ir
nacionalinis parkai, istorinis ir kultūrinis paveldas,
tradicijos), turizmas (ramus ir tvarus poilsis, krašto
pažinimas, kultūrinis ir gamtinis turizmas). Vizijomis
išreiškiami Klaipėdos regiono atvirumo, bendrystės,
kūrybiškumo, modernumo, partnerystės ir tvarumo
elementai.
• Vizualinėje komunikacijoje dominuojanti
mėlyna spalva, jūrinė, kultūrinė simbolika,
akcentai – išskirtinės patirtys ir vertės pasiūlymai
apsilankantiems (šūkiai: atveria horizontus; legenda,
kuri įkvepia; išsirink, ką myli; pamatykite širdimi).

3 . 3 . R e g ion o v izija
Klaipėdos regiono bendra vizija formuluojama
Klaipėdos regioną pozicionuojant kaip Vakarų
Lietuvos regioną. Bendra KRSS2030 numatyta vizija
– „Vakarų Lietuva – tvarios jūrinės ekonomikos
lyderė Baltijos jūros regione, turtinga patirčių
apsilankantiems ir dosni gerovės gyvenantiems“,
taip pat 2014 m. Klaipėdos regiono plėtros plane
(2014–2020 m.) patvirtinta vizija „Klaipėdos regionas
– modernus ir integralus Baltijos jūros regionas,
tvaraus ekonominio augimo, mokslo technologijos,
kultūros turizmo centras su išvystyta infrastruktūra,
kuriame glaudžiai bendradarbiaujant kuriama
kokybiška aplinka kūrybiškam ir bendruomeniškam
žmogui gyventi“. Šiose vizijose išryškintas bendras
Klaipėdos regiono siekis tapti konkurencingu
augančio verslo ir investicijų centru su sąlygomis

kokybiškam gyvenimui ir poilsiui.
Išskiriamos vizijos dimensijos ir pagrindinės
sritys:
• tvari jūrinė ekonomika;
• lyderystė Baltijos jūros regione;
• turtinga patirčių apsilankantiems;
• dosni gerovės gyvenantiems.

Tvari jūrinė ekonomika
Tvari jūrinė ekonomika – žiedinė, tausojanti,
su jūra susijusi ekonomika, apimanti pramonines
ir pramogines, turizmo ar laisvalaikio industrijas
(transportas, ištekliai, turizmas, mokslas ir pan.).
Ši vizijos dalis kartu apima ir periferinių (susijusių)
ekonominių sričių integravimą, t. y. šis ekonominis
prioritetas vizijoje nepaneigia kitų ekonominės veiklos
rūšių būtinybės ir aktualumo, tačiau akcentuojant
šią specializaciją siekiama tvaraus išskirtinumo.27
Svarbu tai, kad jūrinė ekonomika stipriai prisideda
prie regiono ekonominio gyvybingumo (Klaipėdos
uostas ir susijusios įmonės – didžiausi regiono
darbdaviai). Pasaulyje jūrų pramonės plėtra, kuri
ekologiškai, ekonomiškai ir socialiai gauna naudos
iš jūrų ekosistemos, užtikrina, kad ekosistemomis
paremtas valdymo modelis būtų pagrįstas tvarumu
pramonėje, paveiktų sprendimų priėmimo procesus,
skatintų bendruomenės socialinį ir regiono
ekonominį vystymąsi.28 Dėl šios priežasties, net ir
tiesiogiai, pavyzdžiui, su uostu, nesusijusios įmonės
gali tapti konkurencingesnėmis dėl bendro regiono
socioekonominio vystymosi.
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ parengtoje informacinėje medžiagoje „Klaipėda region – your business
location in Lithuania“ išskiriami šie KR konkurenciniai pranašumai ir privalumai potencialiems investuotojams:
• Klaipėdos regionas – vienas greičiausiai
augančių Lietuvos regionų, sudarantis apie 11 proc.

šalies BVP, o Lietuva pagal BVP rodiklius lenkia
kaimynines valstybes – Estiją, Latviją, Lenkiją (2019
m., Lietuvos banko duomenys).
• Klaipėdos regione sparčiai vystomi
logistikos ir susisiekimo tinklai – tarptautinis
oro uostas, kelių infrastruktūra ir geležinkelių
jungtys, veikia tarptautinis Palangos oro uostas
(skrydžiai į Londoną, Oslą, Rygą, Kopenhagą;
populiariausios jungiamųjų skrydžių per Rygą
kryptys – Amsterdamas, Briuselis, Hamburgas,
Aberdynas, Frankfurtas, Miuchenas). Logistika ir
susisiekimas – itin svarbus eksportuojančioms
įmonėms, investuotojams regione, užtikrinantiems
įmonių, biurų pasiekiamumą. Lietuva apskritai yra
transporto srautų ašyje ir gali aptarnauti dideles
rinkas: Baltijos jūros regioną (104 mln. gyv.), Rytų
Europą ir Nepriklausomų valstybių sandraugą (275
mln. gyv.), Vakarų Europą (310 mln. gyv.).
• Aktyvus verslo ir mokslo institucijų
bendradarbiavimas (galimybės plėtoti partnerystes
tarp verslo ir mokslo įstaigų regione (nuo bendrojo
ugdymo iki aukštojo mokslo įstaigų – Klaipėdos
Baltijos gimnazijoje veikia inžinerinės klasės, kuriose
vaikai praktiškai ugdomi, supažindinami su inžinerijos
specialybe tiek mokyklose, tiek verslo įmonėse, aktyvi
Klaipėdos universiteto (KU) veikla skatinant verslo
ir mokslo diskusijas, mokslo ir studijų stiprinimą
regione – nuo 2021 m. įsteigtas KU Ateities paramos
fondas, siekiant, kad šis fondas taptų svarbia inovacijų
ekosistemos dalimi, kurią valdydamas regiono
verslas galėtų greičiau ir efektyviau stiprinti verslo ir
mokslo bendradarbiavimą, naujų idėjų ir paslaugų
įgyvendinimą bei žinių perdavimą), partnerystės
plėtojamos ir Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų
institute, Klaipėdos mokslo ir technologijų parke,
kitose regiono mokslo įstaigose).
• Klaipėdos regione yra neužšąlantis
tarptautinis uostas, regioninis logistikos ir
transportavimo centras. Uosto maršrutai ir jūrinių

27

KRSS2030 14 priedas, p. 14.
Zogopoulos E., 2020. Why Blue Economy Is So Important. Prieiga per internetą: https://energyindustryreview.com/analysis/why-blue-economy-is-so-important/.
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1 pav. Lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkos
Šaltinis: Versli Lietuva, 2020. Klaipėdos apskrities ekonomikos struktūra ir raida. Regioninė ekonomikos apžvalga. Prieiga per internetą: <https://
bit.ly/3NyzDy5>

linijų geografija itin plati – Baltijos jūros, Viduržemio
jūros regionų uostai, Baltijos šalių konteinerinė
linija.29 2022 m. Klaipėdos uostas sujungtas su rytine
JAV pakrante, prisijungus į maršrutą Klaipėda–
Gdynė–Geteborgas–Brėmerhavenas–Niujorkas–
Filadelfija–Norfolkas–Klaipėda (Niujorką kroviniai
pasiekia per 15 dienų), taip pat prijungtas į jūrinius
maršrutus, susietus su Dominikos Respublikos,
Kosta Rikos, Peru, Kolumbijos, Indijos, Pakistano,
Saudo Arabijos, Džibučio ir kt. uostais.30
• „Vakarų Baltijos laivų statyklos“ grupė
siūlo daugybę įvairių jūrų inžinerijos paslaugų,
tai – didžiausias darbdavys Vakarų Lietuvoje (apie
3000 darbo vietų31), glaudžiai bendradarbiaujantis
su Norvegijos, Vokietijos ir kt. kompanijomis bei
laivų statyklos grupės partneriais Estijoje (Taline) ir
Suomijoje (Turku).32
• Stipriausios Klaipėdos regiono industrinės
kompetencijos – laivų statyba ir metalo apdirbimas,

chemijos ir plastikų pramonė, maisto, gėrimų ir
tabako gamybos ir apdirbimo sektorius, medžio
apdirbimas ir baldų gamyba.
Eksportas. Vertinant lietuviškos kilmės prekių
eksportą, matomos kiek skirtingos Lietuvos ir
Klaipėdos regiono lietuviškos kilmės prekių eksporto
rinkos, sutampančios rinkos – Vokietija ir Lenkija.
Lietuva

Klaipėdos regionas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas
BVP (mln.
Eur)

17 002,5

3 219,3 (18,9 % LT dalies)

Eksporto
rinkos

Vokietija, JAV, Lenkija,
Latvija ir Nyderlandai
(40 % viso eksporto
vertės)

Lenkija, Vokietija, Švedija,
Jungtinė Karalystė,
Norvegija (39,7% viso
eksporto vertės)

3 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkos
Šaltinis: Versli Lietuva, 2021. Apskričių lietuviškos kilmės prekių
eksporto apžvalga 2018–2020 m. Prieiga per internetą: <https://bit.
ly/35qJZPx>.

29

Klaipėdos uostas. Laivybos linijos. Prieiga per internetą: <https://www.portofklaipeda.lt/laivybos-linijos>.
Klaipėdos uostas. Naujienos. Prieiga per internetą: <https://www.portofklaipeda.lt/news/15335/569/Klaipedos-uostas-ir-rytine-JAV-pakrante-sujungta-juriniumarsrutu>.
31
Vakarų Baltijos laivų statykla. Apie mus. Prieiga per internetą: <https://wsy.lt/en/about-us/>.
32
Vakarų Baltijos laivų statyklos informacija. Prieiga per internetą: <https://wsy.lt/en>.
33
EY. Europe Attractiveness Survey, 2021. Prieiga per internetą: <https://www.ey.com/lt_lt/attractiveness/21/uzsienio-investuotoju-planai-baltijos-salyse-palankiausilietuva>.
30
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Vertinant nacionalinę konkurencinę aplinką,
daugiausia lietuviškos kilmės prekių eksportuojama
iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Telšių regionų. Iš viso
šioms keturioms apskritims 2020 m. teko net 77
proc. Lietuvoje pagamintų prekių eksporto vertės.
Klaipėdos regiono eksportas sudaro 18,9 proc.
Lietuvos dalies. Pagal eksporto augimo tempus
didžiausias augimas pastebimas Vilniaus ir Klaipėdos
regionuose.
Materialinės investicijos. Klaipėdos regionui būdingos didesnės nei vidutiniškai šalyje materialinės investicijos (2020 m. materialinės investicijos
Klaipėdos regione siekė 1 080 354 tūkst. Eur, vidutiniškai Lietuvoje – 8 863 908 tūkst. Eur), o tai kuria
palankias sąlygas diegti naujoves, didinti našumą ir
konkurencingumą. Daugiausia materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos sritis Klaipėdos regione – kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba (16,58 %), transportas ir saugojimas
(22,32 %), nekilnojamojo turto operacijos (20,44 %),
Lietuvoje – nekilnojamojo turto operacijos (22,53 %),
viešasis valdymas ir gynyba, privalomasis socialinis
draudimas (19,63 %), kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba (13,45 %).
Tiesioginės užsienio investicijos. 2020 m.
daugiausia investavo Kipro (22,2 %), Danijos (14,4 %),
Vokietijos (11,2 %), Šveicarijos (10,4 %), Nyderlandų
(10 %), Jungtinių Amerikos Valstijų (7,9 %), Estijos (5,1
%), Rusijos (4 %), Latvijos (2,8 %) ir Švedijos (2,4 %)
investuotojai. TUI iš kitų šalių pritraukta dalis sudarė
9,6 proc. Pagal ekonomines veiklos rūšis daugiausia
investicijų sulaukė apdirbamosios gamybos (28 %),
transporto ir saugojimo (22 %), nekilnojamojo turto
operacijų (15 %), profesinės, mokslinės ir techninės
veiklos (10 %) sektoriai.
2021 m. atliktas Europos patrauklumo tyrimas
(angl. Europe Attractiveness Survey33)
parodė
ir išryškino, kad pagal TUI sukurtų darbo vietų
skaičių vienam milijonui gyventojų Lietuva užima
antrąją vietą Europoje. 71 proc. kalbintų Baltijos
šalių investuotojų nurodė, kad mato veiklos plėtrą
41

ar pradžią Lietuvoje, 69 proc. – Latvijoje, 64 proc. –
Estijoje, nors vis dar matomas stiprus atotrūkis nuo
bendro Europos rodiklio. Vertinant atskiras šalis
pagal TUI projektus, matoma, kad Lietuva – 19 vietoje
Europoje, tarp 18 vietoje esančios Rumunijos ir 20
vietoje esančios Vengrijos (daugiausia TUI projektų
– Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje).
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ekspertų įžvalgomis,
investuotojų pasirinkimą investuoti regionuose ar
Lietuvoje skatina aukštos kvalifikacijos specialistų
(talentų) ir kitos darbo jėgos pasiūla, veikianti
ekosistema (tiekimo grandinės, partnerių tinklas),
reguliacinė ir mokestinė aplinka, investicijų paskatų
sistema, politinės aplinkos stabilumas.
Investors Forum atliktas 2022 m. I ketv. Lietuvos
investuotojų pasitikėjimo indekso tyrimas parodė,
kad, vertinant investicinę aplinką Lietuvoje, itin
gerai vertinamos telekomunikacijos, transporto ir
logistikos infrastruktūra, užsienio kalbų mokėjimas,
atvirumas
naujiems
investuotojams,
šalies
infrastruktūra. Apklausti užsienio įmonių, veikiančių
Lietuvoje, vadovai įvardijo, kad svarbiausios sritys,
reikalaujančios pokyčių, yra švietimas, viešojo
sektoriaus efektyvumas ir talentų migracija. Teigiami
pokyčiai šiose srityse paskatintų ir aktyvesnę įmonių
plėtrą.34 Šie elementai svarbūs ir Klaipėdos regionui
didinant investicinį regiono patrauklumą.
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ išskiriami 4 pagrindiniai investicinės aplinkos Lietuvoje privalumai, aktualūs ir Klaipėdos regione:
1. Talentingi profesionalai, padedantys išplėsti verslą (56 proc. 25–34 metų gyventojų turi
aukštąjį išsilavinimą; didžiausia moterų mokslininkių
ir inžinierių dalis ES – 52 proc.; 5 vieta pasaulyje pagal
skaitmeninių technologijų įgūdžius; 85 proc. jaunų

specialistų puikiai kalba angliškai);35
2. Verslo sąlygos, užtikrinančios greitą
verslo sėkmę (1 vieta ES pagal BVP augimą vienam
gyventojui 2000–2020 m.; 5 vieta pasaulyje pagal
skaitmeninius technologijų įgūdžius; 11 laisviausia
ekonomika pasaulyje; 3 vieta VRE pagal verslo
steigimo procedūrų paprastumą; 6 vieta ES pagal
mokesčių sumokėjimo patogumą; 8 vieta pagal e.
paslaugas verslui);36
3. Infrastruktūra – visos sąlygos sėkmei (1
vietoje pasaulyje pagal viešojo belaidžio ryšio spartą;
5 vietoje pasaulyje Nacionaliniame kibernetinio
saugumo indekse; 2-ieji ES pagal skaitmeninės
plačiajuosčio ryšio technologijos (FTTP/FTTB) aprėptį
ES; 4G lyderiai – 3-ioji geriausia 4G interneto aprėptis
ES ir visame pasaulyje);
4. Gyvenimo kokybė. Lietuva – šalis, kurioje
laikas visada jūsų pusėje (6-ieji pagal darbo ir
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą tarp 40 EBPO narių
ir partnerių; Lietuvos sostinė Vilnius – žaliausias
miestas Europoje; 1 vietoje pasaulyje pagal viešojo
belaidžio ryšio spartą; Vilnius, Kaunas ir Klaipėda –
kompaktiški ir patogūs, neilgas kelionės laiką į darbą
ir atgal, patogus kasdienis gyvenimas).37

34
Investors Forum. Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso tyrimas. Prieiga
per internetą: <https://investorsforum.lt/wp-content/uploads/2022/03/LIPI-2022I-ketv..pdf>.
35
VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Talentai. Prieiga per internetą: <https://investlithuania.
com/lt/lietuvos-privalumai/talentai/>.
36
VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Verslo sąlygos. Prieiga per internetą: <https://

investlithuania.com/lt/lietuvos-privalumai/verslo-salygos/>.
37
VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Gyvenimo kokybė. Prieiga per internetą: <https://
investlithuania.com/lt/lietuvos-privalumai/gyvenimo-kokybe/>.
38
KRSS2030, 14 priedas, p. 14.
39
Pastaba: išskirta KRSS2030, įvertinus Rygos miesto panašumą su Klaipėdos
regionu ir specifiką (panaši politinė aplinka, infrastruktūra ir susisiekimas, kaip
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Lyderystė Baltijos jūros regione
Lyderystė Baltijos jūros regione – tai
specializacijos krypties deklaravimu ir kompetencijų,
priemonių bei išteklių sutelkimu grįsta minties,
iniciatyvos ir ambicijų lyderystė dėl jūrinės
bioekonomikos, vandens ir pakrančių turizmo
ekonominės plėtros Baltijos jūros regione, išsaugant
jūros išteklius, mažinant taršą ir išnaudojant šį gamtinį

pranašumą.38 KRSS2030 išskirta, kad su Baltijos
jūros makroregionu Klaipėdos regionas konkuruoja
talentų (aukštos kvalifikacijos specialistų, žmonių)
pritraukimo aspektu (didžiaisiais miestais Lietuvoje,
Ryga), tiesioginių užsienio investicijų aspektu
(Ryga)39, turizmo srautų aspektu konkuruojama su
Baltijos jūros regiono teritorijomis, ypač su Lenkijos
ir Latvijos pajūrio teritorijomis.40
Talentų pritraukimo srityje Lietuva (Klaipėdos
regionas) turi konkurencinį pranašumą, palyginti
su Latvija (Ryga), dėl didesnio vidutinio atlyginimo
dydžio (bruto vidutinis atlyginimas Latvijoje – 1 435
Eur, Lietuvoje – 1 679 Eur), kuriamos patrauklios
„workation“ aplinkos (Klaipėdos kultūros fabrikas,
„Lighthouse“, Klaipėdos mokslo ir technologijų
parkas), sukurtų ir aktyviai palaikomų ryšių su
Baltijos jūros regiono šalimis įvairių jūrinių mokslinių
tyrimų, paslaugų ir kt. srityse, veikiančios 1 iš 3
Lietuvoje talentų pritraukimo politika suinteresuotos
agentūros (Klaipėda ID), bendradarbiaujančios su
skirtingais sektoriais,41 sukurtos finansinės paskatos
talentams pritraukti (parama būstui ir lietuvių kalbos
kursams).
Tiesioginės užsienio investicijos. Pagrindiniai
Klaipėdos regiono konkurentai TUI srityje BJR
makroregione – Ryga, Lietuvoje – Vilnius ir Kaunas.
Toliau apžvelgiama bendra Lietuvos ir Latvijos bei
įvardytų regionų situacija.

ir Klaipėdos regione, veikia jūrų uostas, oro uostas, panašios ir sutampančios TUI
rinkos (Estija, Skandinavijos šalys, Vokietija).
40
KRSS2030 14 priedas, p. 8.
41
VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Prieiga per internetą: <https://investlithuania.com/
wp-content/uploads/Globali-kova-del-talentu-2021.pdf>.
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4 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos.
Šaltinis: Latvijos investicijų ir plėtros agentūros ir Lietuvos statistikos departamento duomenys (2020 m.).

Kalbant apie konkurencinius
pranašumus, reikia pažymėti, kad
Ryga (Latvija) turi daugiau privalumų
nei Klaipėdos regionas, kaip sostinės
regionas, kuriame veikia ir jūrų, ir
tarptautinis oro uostas, turintis 67
tiesiogines kryptis. Taip pat Latvijos
pajūrio zonoje iš viso veikia 3 jūrų uostai
(Ryga, Ventspilis, Liepoja, pagrindinės
(artimiausios)
kryptys
–
Šiaurės
Europa), Rygos tarptautinis oro uostas
aptarnauja 44 proc. Baltijos šalių lėktuvų
keleivių (vasarą siūlomos 106, žiemą –
77 skrydžių kryptys), uostamiesčiuose
veikia ir Laisvosios ekonominės
zonos,
investuotojams
išduodami
investuotojų kuponai (su skiriamu
finansavimu atlikti dizaino inovacijas,
tyrimus, strategijas, galimybių studijas
ir kt.), veikia inovacijų motyvacijos
programa, įkurti verslo inkubatoriai

15 Latvijos miestų.42 Pažymėtina, kad
pagrindinė latvių investicijų kryptis
– Lietuva (apie 27 %) ir Estija (apie 9
%). Taip pat pastebima, kad bendro
žinomumo atžvilgiu Lietuva nusileidžia
Latvijai ir Estijai. Geriausiai atpažįstama
Estija,
labiausiai
painiojamos
–
Latvija ir Lietuva, neturinčios aiškios
pozicionavimo žinutės.43
Investuotojų pritraukimo aspektu
galima išskirti šiuos Klaipėdos regiono
(ir bendrai Lietuvos) konkurencinius
pranašumus:
• Orientacija į jūrinę (mėlynąja)
ekonomiką – gilios tradicijos, sparti
sektoriaus ir tarpsektorinio bendradarbiavimo plėtra – įkurtas jūrinis klasteris, „Blue Growth Leaders Academy“.
• Veikiančios aukštojo mokslo
įstaigos – Klaipėdos universitetas, LCC
tarptautinis universitetas, Lietuvos

42
Latvia Business Guide. Prieiga per internetą: <https://www.liveriga.com/userfiles/files/Invest_in_Riga/Business_
Guide_21092020.pdf>.
43
Lietuvos žinomumo ir reputacijos tikslinėse užsienio šalyse ir šalies gyventojų Lietuvos vertinimo tyrimas. Apibendrinamoji
visų etapų ataskaita, 2019. Lietuvos žinomumas, reputacija ir bendras įvaizdis.
44
Investor’s guide to Klaipėda. Prieiga per internetą: <https://klaipedaid.lt/wp-content/uploads/2022/03/Investor%E2%80%98s-
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aukštoji jūreivystės mokykla,
VDA
Klaipėdos fakultetas ir kt., vykdomos
MTEP veiklos (KMTP ir Jūros tyrimų
institutas).
• Regiono savivaldybių susitarimu
paspartintos
statybas
leidžiančių
dokumentų išdavimo procedūros
verslams, savivaldybės teritorijoje
investuosiantiems ne mažiau kaip 3
mln. EUR ir sukursiantiems bent 20
darbo vietų.
• Klaipėdos mokslo ir technologijų
parke įkurtas ir veikia verslo
inkubatorius, kuriame įrengti biurai, 3D
modeliavimo bazė, SGD (suskystintų
gamtinių dujų) kompetencijų centras,
patalpos prototipų ir mažos apimties
gamybai.
• Klaipėdos LEZ – viena pirmųjų
ir efektyviausiai valdomų laisvųjų
ekonominių zonų Baltijos šalyse pagal

pritrauktų investicijų ir sukurtų darbo
vietų skaičių Klaipėdos regione.44
• Neužšąlantis Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, jungiantis Pietų
Baltijos jūros uostus. Šio uosto krova
2020 m. buvo didesnė nei Rygos,
Ventspilio ir Liepojos kartu paėmus (žr.
1 pav.). Klaipėdos uosto konkurentais
laikomi rytinės Baltijos jūros pakrantės
uostai, kurie turi galimybę varžytis su
Klaipėdos uostu dėl krovinių srautų,
einančių
Rytų–Vakarų
transporto
koridoriumi.
• Lietuva – 4 vietoje pasaulyje
verslumo srityje.45
• Lietuva – 39 vietoje pagal pasaulinį konkurencingumo reitingą (Latvija – 41, Estija – 31 vietoje; 2019 m.).
Geriausiai vertinamas makroekonominis stabilumas, informacinių ir komunikacijų technologijų taikymas.46

2 pav. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų rinkos dalis 2019–2020 m.
Šaltinis: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2020 m. veiklos ataskaita.
guide-to-Klaipe%CC%87da.pdf>.
45
IMD World Competitiveness Yearbook, 2020. Prieiga per internetą: <https://www.imd.org/research-knowledge/books/worldcompetitiveness-yearbook-2020/>.
46
Global
competitiveness
report.
Prieiga
per
internetą:
<https://www3.weforum.org/docs/WEF_
TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf>.
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Klaipėdos regionas
– turtingas patirčių
apsilankantiems
Turizmo sektoriaus ir rekreacinio
potencialo plėtra – svarbus Klaipėdos
regiono tvaraus vystymosi elementas,
ypatingą dėmesį skiriant jūriniam
ir pakrančių turizmui. Dėl turimų
rekreacinių išteklių Klaipėdos regione
dominuoja
jūrinis
ir
pakrančių
turizmas. Vandens turizmo kontekste
daugiausia turistų į Klaipėdos regioną
atvyksta kaip ieškojimų ar atradimų
tipo turistai, tikslingo tipo turistai,
renginių turistai.47 KRSS2030 išskirtos
prioritetinės priemonės, susijusios su
jūrinio turizmo Baltijos jūroje ir Kuršių
mariose infrastruktūros skatinimu:48
1. Kruizinis (jachtų) turizmas ir
susisiekimo Baltijos jūra gerinimas;
2. Pramoginių laivų turizmas
Kuršių mariose;
3. Turizmas pakrantės zonoje:
a) paplūdimių
turizmas
(jų
lankymas ir jūrinis sportas);

b) ekologinis turizmas (dviračių
takai, Minijos vandens turizmo trasos,
pėsčiųjų
turizmas,
ornitologinis
turizmas).
Nacionaliniu lygiu pastebima,
kad Klaipėda ir Palanga yra tarp
6 miestų Lietuvoje, pritraukiančių
daugiausiai turistų. Nors didžiausią
dalį KR sudaro vietinis turizmas,
sulaukiama ir nemažai užsienio turistų
susidomėjimo. Daugiausia turistų
atvyksta iš Europos šalių – Latvijos,
Estijos, Vokietijos, Rusijos, Lenkijos,
Ukrainos. Pagrindiniai traukos objektai
– Kuršių nerija, Palangos paplūdimys,
Lietuvos jūrų muziejus.
Turistų segmentai ir tikslinės
rinkos. Pastebima, kad Klaipėdos
regiono
turizmo
sektoriuje
(iki
pandemijos) vietinių ir iš užsienio
atvykusių turistų dalis buvo atitinkamai
65,8 ir 34,2 proc. Daugiausia užsienio
turistų pritraukia Klaipėdos miestas ir
Neringos savivaldybė.

Svarbu ir tai, kad pagal vidutinės
turisto
viešnagės
apgyvendinimo
įstaigose trukmės statistiką matyti,
jog Klaipėdos regionas pasirenkamas
kaip savaitgalio kelionės kryptis. Vis
tik 2021 m. tiek vietinių, tiek užsienio
turistų apsistojimo (atostogų) laikas
išaugo, Klaipėdos regionas buvo
pasirenkamas ilgesnėms atostogoms.

4 pav. Vidutinė turistų viešnagės trukmė
apgyvendinimo įstaigose 2016–2020 m.
Šaltinis: VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, 2016–2020 m.
turizmo statistikos infografikas.

Vertinant Statistikos departamento
pateikiamus
apgyvendinimo
ir
maitinimo paslaugas teikiančių įmonių
apyvartos duomenis, matoma, kad šių
įmonių apyvarta Klaipėdos regione
sudaro 19 proc. Lietuvos dalies. Vis
dėlto, vertinant visų ekonominės
veiklos sričių apyvartą regione,
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų
įmonės sudaro 1,6 proc. dalies (Vilniuje
– 0,9 %, Kaune – 0,7 %).
5 paveiksle pavaizduoti užsienio
turistų segmentai KR savivaldybių
apgyvendinimo įstaigose – daugiausia
jų atvyksta iš Europos (97,38 proc.).
Klaipėdos
regiono
turizmo
rinkodaros strategijoje 2014–2020
m. išskirtos tikslinės turizmo rinkos:
Lietuva, Vokietija, Rusija, Baltarusija,
Latvija, Lenkija, Jungtinė Karalystė.
Analizuojant naujausius statistinius
rodiklius pagal atskirų šalių segmentus,
matyti, kad KR daugiausia turistų
sulaukia iš Latvijos, Estijos, Vokietijos,
Rusijos, Lenkijos, Ukrainos, kurios kiek
keičia tikslinių turizmo rinkų sąrašą.

5 pav. Užsienio turistų segmentai KR
apgyvendinimo įstaigose, 2020 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

3 pav. Vietinių ir užsienio turistų pasiskirstymas Klaipėdos regiono savivaldybių
apgyvendinimo įstaigose 2019–2020 m. laikotarpiu
Šaltinis: VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, 2016–2020 m. turizmo statistikos infografikas.
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Laivybos kliūčių šalinimo Kuršių mariose galimybių studija, 2019, p. 60.
KRSS2030 4 priedas, p. 22.
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6 pav. Užsienio turistų pasiskirstymas KR savivaldybių apgyvendinimo įstaigose 2020 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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8 pav. Prioritetinių Lietuvos turizmo rinkų
grupės
Šaltinis: VšĮ „Keliauk Lietuvoje“.

7 pav. Vidutinės turistų iš skirtingų šalių išlaidos apgyvendinimo įstaigose 2019 m.
Šaltinis: VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, 2015–2020 m. turizmo statistikos infografikas.

Lietuvos prioritetinės turizmo
rinkos skirstomos į 3 pagrindines
grupes (žr. 8 pav.). Prioritetinių rinkų
nustatymas ir koncentracija į šių turistų
segmentus, kaip nurodo VšĮ „Keliauk
Lietuvoje“, paspartins Lietuvos turizmo
verslo plėtrą ir ekonominį augimą.49
Vertinant išskirtas prioritetines
Lietuvos turizmo rinkas ir Klaipėdos
regione daugiausia apsilankančių

turistų segmentus pagal šalis, galima
išskirti bendras pirmos grupės rinkas:
Vokietija, Lenkija, Jungtinė Karalystė,
Ukraina; antros grupės rinkos: Rusija,
Baltarusija50, Latvija, Estija.
VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ atliktas
turizmo sektoriaus plėtros tyrimas
atskleidė, kad pirmosios grupės turistai
dažniausiai atvyksta oro transportu
(Klaipėdos regione šioje tikslinių rinkų

49

VšĮ „Keliauk Lietuvoje“.Turizmo sektoriaus plėtros tyrimas.
Dėl geopolitinių aplinkybių akivaizdu, kad Rusijos ir Baltarusijos turizmo segmentų reikšmė stipriai sumažės. Tą įvertinti
bus galima analizuojant 2022 m. Lietuvos ir Klaipėdos regiono turizmo sektoriaus tyrimus ir statistiką.
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grupėje tiesioginiai skrydžiai vykdomi
tik į Jungtinę Karalystę), vandens
transportas aktualus turistams iš
Vokietijos. Turistai iš pirmosios grupės
segmento labiausiai domisi miestų
turizmu, susipažįsta su kultūra,
gastronomija ir mėgsta trumpas (2–3
nakvynių) išvykas. Tyrime taip pat
išskirti pagrindiniai veiksmai, dirbant
su šiomis rinkų grupėmis, aktualūs ir
Klaipėdos regionui dėl sutampančių
segmentų:
• vykdyti nuolatinę ir aktyvią
rinkodarą B2B ir B2C sektoriuose;
• vykdyti nacionalines reklamos
kampanijas plačiai auditorijai, srauto
skatinimo
kampanijas
galutiniam
vartotojui;
• nuolat komunikuoti su tiksline
auditorija socialiniuose tinkluose;
• bendradarbiavimas su rinkų
kelionių organizatoriais, skatinant
įtraukti naujus turizmo produktus ar
pasiūlymus į jų pardavimo katalogus,
vykdant
mokymus
apie
kryptį,
padedant rasti naujų verslo partnerių,
siūlant paramą bendroms reklamos
kampanijoms organizuoti, gali daryti
teigiamą įtaką grupinių kelionių

srautams į šalį.
Antroji prioritetinių rinkų grupė
(Baltijos šalys) Lietuvą taip pat renkasi
savaitgalio kelionėms. Latvijos ir Estijos
keliautojai mėgaujasi gastronomijos
patirtimis,
istoriniais,
lankytinais
turistiniais objektais. Didžiausią įtaką
pasirinkti Lietuvą šioje grupėje daro
lengvas susisiekimas, saugumas, naujų
krypčių, neaplankytų vietų atradimas,
žemas nusikalstamumo lygis šalyje.
Trečioji rinkų grupė skirstoma į
subkategorijas:
• Vakarų ar Pietų šalys – Prancūzija, Italija, Ispanija
• Šiaurės šalys – Suomija, Švedija,
Norvegija, Danija
• Beniliuksas – Belgija, Nyderlandai
• Tolimosios šalys – JAV, Japonija
ir Kinija
Klaipėdos
regionas
pagal
analizuojamų trečiosios grupės turistų
srautus daugiausia pritraukia Šiaurės
šalių – Suomijos, Norvegijos, Danijos
– gyventojų. Pastebima, kad šių rinkų
pasiekiamumas priklauso nuo oro
(Palangos oro uoste yra kryptis į
Kopenhagą, Daniją) ir vandens (veikia
DFDS kelto maršrutas į Karlshamną
(Švedija) transporto. Naujausias (2021
m.) užsienio turistų Lietuvoje (Estijos,
Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės,
Vokietijos turistų segmentų) tyrimas
atskleidė, kad vieni dažniausiai keliauja
Jungtinės Karalystės ir Estijos turistai, su
turistų grupėmis – Vokietijos, Lenkijos
ir Latvijos turistai. Visos šios grupės
daugiausia savarankiškai planuoja
savo keliones pagal viešai randamą ir
prieinamą informaciją. Pagrindiniai šių
grupių informacijos šaltiniai planuojant
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keliones – rekomendacijos iš pažįstamų ir socialiniai
tinklai „Facebook“, „Instagram“, interneto svetainės.
Traukos objektai. VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ (2020
m.) vietinio turizmo tyrimas parodė, kad pastarųjų
metų dažniausia vietinių turistų kelionių kryptis –
Klaipėdos regionas (Palanga, Šventoji, Klaipėda).
Pajūrio regionas išlieka populiariausia kryptis
kasmetinių atostogų metu ir ilgųjų savaitgalių
išvykoms . Klaipėda, Neringa ir Palanga priskiriamos
didžiausią turistinį ir rekreacinį potencialą turinčioms
vietovėms vietinio ir tarptautinio turizmo požiūriu.
Didelį rekreacinį potencialą turi Klaipėdos ir Šilutės
rajonų savivaldybės, o mažą – Kretingos ir Skuodo
rajonų savivaldybės, tačiau čia itin palankios sąlygos
plėtoti aktyvų, gamtinį turizmą, kurtis specifines
ar netradicines paslaugas turistams siūlantiems
verslams .
VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ 2021 m. atliktas
Lietuvos turistinių vietovių ir traukos objektų
infrastruktūros išvystymo lygio vertinimas. Tyrimo
metu, bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių
turizmo informacijos centrais ir VšĮ „Keliauk
Lietuvoje“ atstovais, parengtas lankomiausių objektų
savivaldybėse sąrašas ir jų vertinimas pagal įvairius
kriterijus (pritaikymas, susisiekimas, paslaugos ir
t.t.). Klaipėdos regione lankomiausi ir geriausiai
įvertinti šie traukos objektai:
• Klaipėdos m. – Klaipėdos geležinkelio
stotis, Klaipėdos autobusų parkas, Klaipėdos pilies
muziejus, Lietuvos jūrų muziejus (delfinariumas),
Melnragės I paplūdimys;
• Klaipėdos r. – Drevernos apžvalgos bokštas,
Pajūrio regioninio parko lankytojų centras, Karklė ir
Olando kepurės skardis, J. Gižo etnografinė sodyba,
Drevernos mažųjų laivų uostas;
• Kretingos r. – Kretingos Lurdas, Kretingos
geležinkelio stotis, Kretingos grafų Tiškevičių dvaras
ir muziejus, J. K. Chodkevičiaus paminklas, Salantų
regioninio parko lankytojų centras;
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• Neringa – ekspozicija „Gyvenimas Kuršių
nerijoje XIX a. viduryje“, vėtrungių ekspozicija,
Nidos krantinės takas ir uostelis, Nidos paplūdimys,
Akmens skulptūrų parkas;
• Palangos m. – Palangos Iveros Dievo Motinos
ikonos cerkvė, Palangos gintaro muziejus, Palangos
autobusų stotis, Palangos jūros tiltas, Jūratės ir
Kastyčio skveras;
• Skuodo r. – Skuodo autobusų stotis, Mūro
kryžiaus koplyčia, Respublikinis Vaclovo Into akmenų
muziejus, Skuodo Švč. Trejybės bažnyčia, Mosėdžio
paplūdimys;
• Šilutės r. – Šilutės autobusų stotis, pėsčiųjų,
dviračių takas palei Šyšos upę, Ventės rago
ornitologijos stotis, Šilutės mažųjų laivų uostas,
Hugo Šojaus dvaras ir muziejus.
Klaipėdos regionas – sparčiausiai augantis

Regionas – dosnus gerovės
gyvenantiems

9 pav. Lietuvos apskritys, kuriose auga nuolatinių
gyventojų skaičius
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

regionas
Lietuvoje.
Gyvenamoji
aplinka
potencialiems investuotojams pristatoma kaip
išskirtinumas Lietuvoje ir Klaipėdos regione.
Baltijos jūros pakrantėje, gamtos apsuptyje esantis
Klaipėdos kraštas – dovana gamtos mylėtojams
ir sporto entuziastams. Įspūdinga Rytų Prūsijos
ir Vokietijos architektūra, vandens turizmo ir
laisvalaikio veiklos – buriavimas, kaitavimas,
burlenčių sportas, pasivaikščiojimo ir dviračių takai,
žvejyba.
Savivaldybių gerovės indekso 2021 m. tyrimo
duomenys51 rodo, kad 5 iš 7 Klaipėdos regiono
savivaldybių patenką tarp 10 savivaldybių pagal
geriausią vietą gyventi (pasiskirstymas pagal vietas –
Klaipėdos r. (2), Neringa (3), Klaipėdos m. (5), Palangos
m. (7), Kretingos r. (10). Indeksas rodo bendrą
savivaldybių situaciją įvairiose srityse: integracija į
darbo rinką, lygios galimybės, socialinės paramos
aprėptis, saugumas keliuose, nusikalstamumas,
medicininės pagalbos prieinamumas, mirštamumas
nuo neužkrečiamų ligų, vidutinis atlyginimas, įmonių
skaičius, tiesioginės užsienio investicijos, užimtumas,
neformaliojo vaikų švietimo rodikliai, įstojusiųjų į
aukštąsias mokyklas procentai, brandos egzaminų
rezultatai, senatvės ir migracijos rodikliai ir kt.
Mokslas ir švietimas. Mokslo bendruomenė,
kuriant gerovę regione, itin svarbi. Mokslo vystymasis
yra susijęs su visų išskirtų specializacijos krypčių
pažanga. Talentų, aukštos kvalifikacijos specialistų
ir pačios mokslo bendruomenės įsitraukimas į,
pavyzdžiui, jūrinius tyrimus, turizmo paslaugų dizaino
ar kt. tyrimus, kuria pridėtinę vertę regionui, kuriame
visų sričių veikla grindžiama mokslo įžvalgomis ir
pagrįstumu. Aukštojo mokslo institucijos (aukštosios
mokyklos) koncentruotos Klaipėdos m., kuriame
veikia:
• Kazimiero Simonavičiaus universitetas,
51

Savivaldybių gerovės indeksas, 2021. Prieiga per internetą: <https://
vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2022/03/Indeksas_2020_2021_20220322.
pdf>.
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Klaipėdos fakultetas
• Klaipėdos universitetas:
- Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
institutas
- Jūros technologijų ir gamtos mokslų
fakultetas
- Jūros tyrimų institutas
- Sveikatos mokslų fakultetas
- Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
• Klaipėdos verslo aukštoji mokykla
• LCC tarptautinis universitetas
• Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
• Socialinių mokslų kolegija
• Vilniaus dailės akademija, Klaipėdos dailės
fakultetas
Šios aukštojo mokslo institucijos potencialiai
gali prisidėti prie viso regiono augimo – jaunų,
kvalifikuotų specialistų ugdymo, regiono plėtrai
reikšmingų tyrimų atlikimo. Pastebima, kad studijas
Klaipėdos regiono aukštosiose mokyklose aktyviai
renkasi Vakarų Lietuvos regiono abiturientai, todėl
turėtų būti stiprinamas šių mokyklų žinomumas
kituose Lietuvos regionuose . Pozicionavimui itin
svarbios aukštojo mokslo įstaigos – Klaipėdos
universitetas ir Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla,
MTEP veiklos, plėtojamos KMTP ir Jūros tyrimų
institute. Siekiama, kad mokslo pažanga skatintų
net tik KR bioekonomikos ir jūrinės ekonomikos
krypčių plėtrą, bet ir pažangą kituose, pavyzdžiui,
kūrybinių ir paslaugų ekonomikos, sektoriuose.
Klaipėdos universitetas – tarp 200 geriausių pasaulio
universitetų, stipri mokslinė ir akademinė veikla
daugiausia orientuota į specifinius Baltijos jūros ir
jos aplinkos tyrimus, specialistų, reikalingų jūriniam
verslui ir pajūrio poilsiui, laisvalaikiui, rengimą ir
sveikatos stiprinimo paslaugas . Prioritetizuojama
mokslo ir švietimo reikšmė KR bendrai plėtrai
kuria unikalų KR vertės pasiūlymą, pagrįstą
žiniomis, inovacijomis ir pažangiais technologiniais,
skaitmeniniais sprendimais.

3 .4. Hori zont al i osi os regi ono
augi mo krypt ys
Prielaidos Klaipėdos regiono pozicionavimo
krypčių formulavimui yra KRSS2030 išskirti 5
pagrindiniai regiono augimo horizontalieji prioritetai
– atviras regionas, ugdantis regionas, gerovės
regionas, aukštos pridėtinės vertės regionas,
atradimų regionas. Remiantis šių prioritetų išgryninta
svarba Klaipėdos regionui (remiantis identiteto ir
vertybinio pagrindo analize), pagrindinės Klaipėdos
regiono pozicionavimo žinutės formuluojamos
atsižvelgiant būtent į šiuos prioritetus.
Atlikti Klaipėdos regiono suinteresuotųjų
šalių (viešasis ir privatus sektoriai, NVO, mokslo iš
švietimo sektoriaus atstovai), kitų Lietuvos regionų,
nacionalinių agentūrų, tarptautinių partnerių interviu
TRUMPASIS VERTĖS
PASIŪLYMAS

atskleidė, kad Klaipėdos regionas visų pirma siejamas
su jūra. Mėlynojo (pajūrio) regiono komunikacijos
kryptis svarbi pozicionuojant Klaipėdos regioną
nacionaliniu lygiu, kadangi tai yra vienintelis toks
regionas Lietuvoje, tuo tarpu tarptautiniu lygiu
pozicionuojamas kaip svarbi Baltijos jūros regiono
dalis. Atviro ir gerovės regiono vertės išskirtos dėl
horizontaliųjų Klaipėdos regiono plėtros prioritetų
ir siekių. Darnaus regiono vertė svarbi dėl gausių
rekreacinių išteklių regione, natūralios gamtos,
jos saugojimo svarbos. Atradimų regiono vertės
pasiūlymas reikšmingas, nes regione gausu lankomų
objektų, laisvalaikio praleidimo būdų, kultūros.
Atlikus pozicionavimui reikšmingos aplinkos
analizę bei tyrimą (interviu), suformuoti trumpieji
regiono vertės pasiūlymai ir komunikacijos apie
kiekvieną iš verčių kryptys.

Darnus regionas

Atviras regionas

Mėlynasis regionas

Gerovės regionas

Atradimų regionas

SAVYBĖS

Tvarumas ir darna

Laisvė ir atvirumas

Lyderystė

Gyvenimo balansas

Turtinga patirčių
kultūra

VERTĖS PASIŪLYMAS

Natūralus ir darniai
vystomų pakrančių,
jūrinių ir gamtos
išteklių kraštas,
turtingas patirčių.

Atvirumas
inovacijoms,
partnerystėms ir
idėjoms.

Pažangi ir auganti
mėlynoji ekonomika
harmonijoje su
gamta – jūrinė
kultūra, augimas,
gyvos idėjos,
gerovės kūrimas
vietiniams
gyventojams.

Laisvė ir įkvėpimas
kurti ir kurtis gamtos
apsuptyje.

Įvairių kultūrų
suformuotas
savitas charakteris,
atviras atradimui ir
patirtims.

KOMUNIKACIJOS
ŽINUTĖ APIE KRYPTĮ

Vakarų Lietuva –
darnus regionas
– įtraukus ir
darniai vystomas
regionas, tausojantis
ekosistemas ir
išteklius.

Vakarų Lietuva
– atviras
regionas – atviras
bendradarbiavimui
regionas, kuriame
lengva būti
pastebėtam ir
realizuoti savo
idėjas.

Vakarų Lietuva –
mėlynoji Lietuvos
širdis. Čia jūrinė
kultūra diktuoja
laisvą ir veržlų
gyvenimo ritmą, o
neužšąlantis Baltijos
jūros uostas – ateitį
regionui ir šaliai.

Vakarų Lietuva –
gerovės regionas
– išlaikantis balansą
tarp kokybiško
laisvalaikio ir darbo,
sveikos, saugios ir
kūrybiškos aplinkos.

Vakarų Lietuva –
atradimų regionas
– unikalus patirtimis
tarp istorijos ir
šiuolaikinės kultūros,
tarp sausumos
ir vandenų, tarp
miesto ir gamtos.

Tikslingas regiono pozicionavimas prisidės prie KRSS2030 numatytų tikslų ir atlieps Klaipėdos regiono
vertybinį pagrindą. Tai – universalios pozicionavimo kryptys, aktualios nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
Klaipėdos regiono vizijoje iki 2030 m. ambicingų tikslų siekiama išeinant už regiono administracinių
ribų, pristatant jį kaip Vakarų Lietuvą . Didelis dėmesys visose komunikacijos kryptyse skiriamas mėlynosios
ekonomikos ir mėlynojo augimo, kaip itin svarbaus Baltijos jūros regiono tvaraus ir pažangaus augimo
sektoriaus, vystymui ir akcentavimui.
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3 . 5 . K om u n ik ac ijos k ry pty s i r
s av y bės
Remiantis analizės ir atlikto tyrimo (žr. 2 priedą)
duomenimis, suformuotas kiekvienos komunikacijos
krypties ir savybių aprašymas. Šios komunikacijos
kryptys plėtotos kūrybinių dirbtuvių (žr. 3 priedą)
metu. Bendras rezultatas vaizduojamas Klaipėdos
regiono pozicionavimo strategijoje.

Darnus regionas
Vakarų Lietuva – darnus regionas – įtraukus ir
darniai vystomas regionas, tausojantis ekosistemas ir
išteklius.
Vertės pasiūlymas – natūralus ir darniai
vystomų pakrančių, jūrinių ir gamtos išteklių kraštas,
turtingas patirčių.
Potencialas
Darnus vystymasis ir išteklių bei ekosistemų
saugojimas – Europos žaliojo kurso ir Baltijos
jūros regiono valstybių prioritetas, orientuojantis į
darnų jūrinį ir pakrančių turizmą, energetikos sritį
ir alternatyvių ar atsinaujinančių išteklių energiją,
mokslo pažangą ir inovacijas darnios plėtros
kontekste. Klaipėdos regionas, kaip pajūrio regionas,
dėl turimo potencialo energetikos srityje, vandens
išteklių, biologinės įvairovės, saugomų Kuršių nerijos
nacionalinio parko, Pajūrio regioninio parko, Nemuno
deltos regioninio parko, draustinių, gamtinių
rezervatų ir kt. teritorijų, paveldo objektų gausos
turi aiškią pozicionavimo žinutę tvarumo kontekste.
Unikalios patirtys – pasivaikščiojimas gamtiniais ar
sveikatingumo takais, plaukiojimas jėgos aitvarais
ar laivais Kuršių mariose ar Baltijos jūroje, paukščių
stebėjimas gamtiniuose rezervatuose ir kt. – unikalios
patirtys Klaipėdos regione.
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Rizikos
Klaipėdos regione veikia laivų statybos ir
uosto įmonės, didelė pramonės ir gamybinių
įmonių koncentracija, kurios į aplinkos orą išmeta
taršą (Klaipėdos regionas – 4 vietoje pagal teršalų,
išmetamų į aplinkos orą, rodiklius, tačiau bendra
dalis Lietuvoje sudaro tik 8,4 proc.). Žiniasklaidoje
pasirodančios žinutės apie taršių įmonių veiklą
riboja darnaus regiono įvaizdį, tačiau ateities plėtroje
koncentruojamasi į alternatyvių energijos išteklių
bei darnią gamtos išteklių ir ekosistemų plėtrą.
Kadangi komunikacijos kryptis turi remtis realiais
veiksmais, kyla klausimas, ar savivalda prisiims šiuos
įsipareigojimus ir laikysis krypties.
Pajūrio ruože – didžiausia rekreacinių išteklių
koncentracija.
Bendrasis planas „Lietuva 2030“

Atviras regionas
Vakarų Lietuva – atviras regionas – atviras
bendradarbiavimui regionas, kuriame lengva būti
pastebėtam ir realizuoti savo idėjas.
Vertės pasiūlymas – atvirumas inovacijoms,
partnerystėms ir idėjoms.
Potencialas
Komunikacijos krypties esmė – atviras
kvietimas bendradarbiauti, kurti verslą ar investuoti,
dalytis idėjomis ir tapti Klaipėdos regiono ateities
kūrėjais. Kryptis orientuota tiek į verslo plėtrą, tiek
į gyventojų augimą, tiek į galimybę pažinti darnųjį
turizmą – Klaipėdos regionas atviras visiems,
norintiems atrasti galimybes verslui, kelionėms,
gyvenimui. Didelis dėmesys pozicionuojant šias
kryptis skiriamas bendradarbiavimui didinant
ekonominės, socialinės, kultūrinės ir kitų sričių

integracijos laipsnį nacionaliniu ir tarptautiniu
lygiu, įtraukiant Klaipėdos regiono ekonominės
specializacijos kryptis (jūrinė ekonomika, kūrybinė
ir paslaugų ekonomika, bioekonomika, pažangi
pramonės ekonomika, inovatyvus žemės ūkis, darnus
pakrančių ir jūros turizmas) ir kuriant atvirą dialogą
tarp skirtingų sektorių. Atviro regiono kryptis apima
atvirumą inovacijoms, žinių gilinimui, kompetencijų
ir gebėjimų stiprinimui, aukštos pridėtinės vertės
kūrimui, profesionalumo ir meistriškumo didinimui,
remiantis gerąja Baltijos jūros regiono ir viso pasaulio
patirtimi.
Rizikos
Vidinėje Lietuvos rinkoje dauguma regionų
konkuruoja tarpusavyje dėl verslo, investuotojų,
talentų ir aukštos kvalifikacijos specialistų
pritraukimo, todėl Klaipėdos regiono pozicionavimas,
kaip atviro regiono, turėtų būti orientuojamas
tikslinėse srityse, turinčiose didelį potencialą ir
išskirtinumą Lietuvoje pagal specializacijos kryptis
– jūrinėje ekonomikoje, bioekonomikoje, kūrybinėje
ir paslaugų ekonomikoje, darniame pakrančių ir
jūriniame turizme. Ši ambicija reikalauja aktyvių,
tinkamai suplanuotų ir įgyvendinamų iniciatyvų ir
veiksmų, siekiant pritraukti investuotojus ir talentus
tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Tai ir iššūkis, ir
galimybė tapti pavyzdžiu.
Klaipėdos regionas – 3 pagal dydį ir vienas greičiausiai
augančių Lietuvos regionų.
VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Mėlynasis regionas
Vakarų Lietuva – mėlynoji Lietuvos širdis. Čia
jūrinė kultūra diktuoja laisvą ir veržlų gyvenimo ritmą,
o neužšąlantis Baltijos jūros uostas – ateitį regionui ir
šaliai.
Vertės pasiūlymas – pažangi ir auganti
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mėlynoji ekonomika harmonijoje su gamta – jūrinė
kultūra, gyvos idėjos, veržlumas, augimas, gerovės
kūrimas vietiniams gyventojams.
Potencialas
Pagrindinis mėlynojo regiono potencialą
stiprinantis veiksnys – vandens ištekliai Klaipėdos
regione (Baltijos jūra, Kuršių marios, Nemuno delta,
upės, ežerai). Didelę reikšmę šiai komunikacijos
krypčiai turi ir regiono jūrinės ekonomikos
specializacija, regione vykdomi jūriniai tyrimai ir
technologijos, jūrinių mokslų kryptys. Nacionaliniu
mastu logistikai itin reikšmingas neužšąlantis
Klaipėdos uostas. Jūra ir turimi vandens ištekliai
kuria itin didelę pridėtinę vertę regionui ekonomikos
ir investicijų, mokslinių jūrinių tyrimų, vandens
turizmo ir suformuotos jūrinės kultūros aspektais.
Klaipėdos regionas – vienintelis jūrinis regionas
Lietuvoje, kurį šalies gyventojai renkasi aktyviam
laisvalaikiui ir ramiam poilsiui gamtos darnoje.
Globalioje rinkoje mėlynojo regiono kryptis ir
lyderystės Baltijos jūros regione siekis – ambicingas
tikslas,
lemiantis
regiono
konkurencingumą,
orientaciją į inovacijas energetikos, jūrinių tyrimų
srityse ir junglumą su visu pasauliu. Klaipėdos
regionas jau šiandien yra svarbus tranzitinis
taškas tarp Rytų ir Vakarų, Lietuvos vartai į pasaulį
– Klaipėdos uoste užtikrinamos įvairios krovinių
gabenimo kryptys, keltų susisiekimo kryptys ir
kruizinė laivyba, o regione kuriamos inovacijos ir
produktai (jūriniai tyrimai, laivų brėžiniai ir pan.),
akvakultūros sektorius ir kt. matomi ir ryškūs Baltijos
jūros regione.
Komunikacijos kryptis ambicinga, tuo pačiu
organiškai tinkanti regionui. Mažesnės savivaldybės
dėl šio bendro pozicionavimo tik laimės –
bendra ambicija ir proveržio siekis, kuris bus
komunikuojamas vieningai, kurs ilgalaikę pridėtinę
vertę ir bendrą atpažįstamumą, įgalins laužyti

stereotipus ir nusistovėjusias nuostatas.
Rizikos
Dominuoja 5 iš 7 su Baltijos jūra ar Kuršių
mariomis
susisiekiančios
Klaipėdos
regiono
savivaldybės, Kretingos ir Skuodo r. sav. būdingos
kitos komunikacijos kryptys.
Baltijos jūros makroregione jūrinė specializacija
itin ryški, tad lyderystės pozicijoms užimti reikalingas
proaktyvus visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas,
bendradarbiavimas ir veiksmai. Būtina numatyti
biudžetą rinkodariniams veiksmams įgyvendinti.
Jūrinė ir mėlynoji ekonomika – Klaipėdos regiono
plėtros ir lyderystės Baltijos jūros regione prioritetas.
KRSS2030

Gerovės regionas
Vakarų Lietuva – gerovės regionas – išlaikantis
balansą tarp kokybiško laisvalaikio ir darbo, sveikos,
saugios ir kūrybiškos aplinkos.
Vertės pasiūlymas – įkvepianti aplinka ir
tobulas balansas tarp darbo ir poilsio.
Potencialas
Kaip nurodoma KRSS2030, „siekiant generuoti
visokeriopą naudą visuomenės gerovei, kūrybinė ir
paslaugų ekonomika bei darnus pakrančių ir jūros
turizmas turi daugiausiai potencialo didinti gyvenimo
kokybę regione, naudoti ją kaip stiprybę pritraukiant
investicijas, vietos ir užsienio turistus, žmogiškuosius
išteklius,
pozicionuojantis
nacionaliniame
ir
tarptautiniame kontekste“ . Stiprias regiono, kaip
geriausios vietos gyventi Lietuvoje, pozicijas įrodo
ir Savivaldybių gerovės indeksas – 5 iš 7 regiono
savivaldybių šiame indekse užima pozicijas
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pirmajame savivaldybių dešimtuke.
Dažnai minima, kad Klaipėdos regionas –
geriausia vieta gyventi dėl balanso ir harmonijos.
Taip pat akcentuojamos aukštos savirealizacijos
galimybės dėl santykinai mažos konkurencijos,
galimybės studijuoti ir mokytis, augantis kūrybinių
paslaugų ekonomikos sektorius bei kūrybinės
bendruomenės
(menininkų
rezidencijos,
besikuriančios kultūrinės erdvės), prisidedančios
prie regiono, kaip patrauklios vietos kurti, įvaizdžio.
Rizikos
Gerovės valstybių (regionų) aspektu pirmauja
Skandinavijos šalys, kurios dėl politinių veiksmų,
kryptingos plėtros turi suformuotą aukštos kokybės
gyvenamosios aplinkos įvaizdį. Klaipėdos regionas
šiame kontekste turi kitų privalumų – kūrybišką,
laisvą, saugią aplinką. Taip pat ši žinutė labiau
orientuota į vidaus, ne į užsienio rinką, tad siekiant
regiono pozicionavimo, kaip gerovės regiono,
svarbu tinkamai suplanuoti konkrečius rinkodaros
veiksmus, orientuotus į tam tikrą auditoriją – užsienio
ar Lietuvos rinką (gyventojai ir talentai).
Klaipėdos regionas – geriausia vieta gyventi Lietuvoje.
Savivaldybių gerovės indeksas, 2021

Atradimų regionas
Vakarų Lietuva – atradimų regionas – unikalus
patirtimis tarp istorijos ir šiuolaikinės kultūros, tarp
sausumos ir vandenų, tarp miesto ir gamtos.
Vertės pasiūlymas – regionas, atviras
atradimui ir patirtims. Įvairių kultūrų suformuotas
savitas charakteris.
Potencialas
Komunikacijos krypties aprašymas paremtas
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Klaipėdos regiono identiteto ir vertybinio pagrindo
analizėje išskirtu siūlymu regiono vystymui bei dėl itin
skirtingų regiono savivaldybių, bendrai apibrėžiant
Klaipėdos regioną žodžiu „tarp“ („tarp sausumos
ir jūros, tarp skirtingų vandenų, tarp kurorto ir
miesto, tarp ramybės ir šurmulio, tarp gamtos ir
infrastruktūros, tarp kūrybiškumo ir pasyvumo“).
Itin svarbus atradimų regiono elementas – įvairių
kultūrų suformuotas savitas charakteris, apimantis
Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos kultūrų nulemtus
krašto skirtumus. Komunikacijos krypties formuluotė
modifikuota formuojant trumpą, patrauklią žinutę
tikslinėms auditorijoms ir apimant kaip įmanoma
daugiau Klaipėdos regiono identifikacinių savybių.
Čia – unikalios patirtys, siūlomos tik Lietuvos pajūrio
regione: vandens turizmas, istorinis ir kultūrinis
pažinimas, aktyvus laisvalaikis ir kokybiškas poilsis
gamtos darnoje.
Rizikos
Kultūriniame gyvenime ryškūs kiti Baltijos
jūros regiono jūriniai miestai, pavyzdžiui, Gdanskas
(Lenkija), Kopenhaga (Danija), Stokholmas (Švedija)
ir kt., kuriuose patyrimas gamtoje derinamas su
šiuolaikiška miesto kultūra, itin patrauklia jaunimui.
Klaipėdos regionas šiame kontekste turi privalumą,
nes jungia skirtingas patirtis mieste (teatrai,
spektakliai, vasaros festivaliai) ir gamtoje.
Įvairių kultūrų suformuotas savitas regiono
charakteris, atviras atradimams ir patirtims.
KRSS2030
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Klaipėdos regiono pozicionavimo strategijos 2 priedas

K OK YB INIO TYR I M O ( I N TE R V I U) A PI B E ND R I NT A A T A S K A I T A
Rengiant Klaipėdos regiono pozicionavimo
strategiją, buvo atlikti interviu su 4 skirtingų
sektorių (viešojo, privataus, mokslo ir švietimo,
nevyriausybinio) regioniniais atstovais, kitų Lietuvos
regionų organizuotų regioninio lygmens valdymo
struktūrų atstovais, nacionalinių agentūrų VšĮ
„Investuok Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Keliauk
Lietuvoje“, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais
ir tarptautiniais Klaipėdos regiono partneriais.
Šio empirinio tyrimo tikslas – nustatyti
Klaipėdos regiono įvaizdžiui ir žinomumui
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu būdingus elementus,
formuojant regiono komunikacijos strategiją.
Uždaviniai:
1. Nustatyti regiono įvaizdžiui ir reputacijos
vertinimui Lietuvoje ir užsienyje būdingus elementus.
2. Įvertinti regiono žinomumo Lietuvoje ir
užsienyje dėmenis.
3. Išsiaiškinti regiono pozicionavimui Lietuvoje
ir užsienyje reikšmingus aspektus.
Tyrimo metodologija. Empiriniam tyrimui
atlikti taikyta kokybinė tyrimo metodologija. Kokybiniai
tyrimai užtikrina sistemingą atvejo ar situacijos
tyrimą natūralioje aplinkoje, siekiant suprasti
tiriamuosius reiškinius ir pateikti interpretacinį jų
paaiškinimą. Taikant tokią metodologiją, geriausiai
atskleidžiamas tyrimo objektas ir realizuojamas
tyrimo tikslas bei uždaviniai. Rengiant pozicionavimo
strategiją, tai itin svarbu, kadangi Klaipėdos regiono
įvaizdį ir žinomumą lemiantys veiksniai tiriami
plačiame kontekste.
Tyrimo strategija. Tyrimas atliktas grupinių
diskusijų ir individualių, pusiau struktūrizuotų
interviu metodu. Vadovaujantis šiuo metodu, interviu
metu informantams buvo užduodami iš anksto
nusiųsti klausimyno klausimai ir, esant poreikiui,

užduoti papildomi klausimai, siekiant išplėtoti temą,
patikslinti informanto atsakymą. Interpretuojant
gautus interviu klausimus, naudotas turinio analizės
metodas, tinkamas analizuojant tekstines, verbalines
ir vizualinės komunikacijos žinutes. Turinio analizė
leidžia daryti tinkamas išvadas, priklausomai nuo
analizuojamų duomenų turinio ir konteksto, turint
tikslą gauti žinių ir naujų įžvalgų apie tiriamą temą.
Klausimyne pateikti 27 klausimai (žr. 2.1
priedą), susiję su ekspertiniu ir asmeniniu Klaipėdos
regiono įvaizdžio ir žinomumo vertinimu pagal S.
Anholt modelį, papildant klausimyną ir kitomis,
reikšmingomis tyrimui, klausimų kategorijomis.
Informantų atrankos kriterijai ir tyrimo
imtis. Siekiant kuo platesnio informantų profilio ir
didesnės galimų atsakymų įvairovės, kad būtų galima
įvertinti tai, kaip regionas matomas iš šalies (2, 3, 4
grupės) ir vidaus ekspertų (1 grupė), buvo apklausti:
1) 4 skirtingų sektorių (viešojo, privataus,
mokslo ir švietimo, nevyriausybinio) Klaipėdos
regiono atstovai. Siekta išsiaiškinti, kaip skirtingų
sektorių atstovai, gyvenantys ir (ar) dirbantys
Klaipėdos regione, vertina regioną per tiriamas
įvaizdžio dimensijas;
2) regioniniai atstovai – kitų 9 Lietuvos regionų
organizuotų regioninio lygmens valdymo struktūrų
atstovai (27 atstovai). Siekta išsiaiškinti, kaip kiti
Lietuvos regionai (potencialiai konkuruojantys
ir (ar) bendradarbiaujantys investicijų, aukštos
kvalifikacijos specialistų, naujų gyventojų, turistų
pritraukimo srityse) vertina Klaipėdos regioną.
Pabrėžiama, kad apklausti regioniniai atstovai
pateikė asmeninį vertinimą pagal turimą darbo,
individualią patirtį ar lygindami savo atstovaujamus
regionus su Klaipėdos regionu;
3) nacionalinių agentūrų VšĮ „Investuok
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Lietuvoje“, VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, Lietuvos
savivaldybių asociacijos atstovai. Šios grupės atstovų
ekspertinis požiūris yra reikšmingas, nes agentūrų
vykdomi veiksmai nukreipti į tolygią visų regionų
Lietuvoje plėtrą. Tai leidžia plačiau įvertinti, kaip
Klaipėdos regionas matomas kitų regionų kontekste,
kokią informaciją nacionalinės agentūros turi ir
komunikuoja nacionaliniu, tarptautiniu lygiu apie
Klaipėdos regioną (6 atstovai);
4) tarptautiniai Klaipėdos regiono partneriai.
Interviu
dalyvio (-ių)
kodas

Interviu dalyvio (-ių) apibūdinimas

I1

Klaipėdos regiono atstovai: viešasis sektorius

I2

Klaipėdos regiono atstovai: privatus sektorius

I3

Klaipėdos regiono atstovai: mokslo ir švietimo sektorius

I4

Klaipėdos regiono atstovai: nevyriausybinių organizacijų
sektorius

I5

Kitų Lietuvos regionų atstovai

I6

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovas

I7

VšĮ „Versli Lietuva“ atstovas

I8

VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ atstovas

I9

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas

I10

Tarptautiniai Klaipėdos regiono partneriai: euroregionas
„Baltija“

I11

Tarptautiniai Klaipėdos regiono partneriai: Baltijos miestų
sąjunga

I12

Tarptautiniai Klaipėdos regiono partneriai: Vokietija

I13

Tarptautiniai Klaipėdos regiono partneriai: Vokietija

I14

Tarptautiniai Klaipėdos regiono partneriai: Lenkija

I15

Tarptautiniai Klaipėdos regiono partneriai: Lenkija

I16

Tarptautiniai Klaipėdos regiono partneriai: Danija

I17

Tarptautiniai Klaipėdos regiono partneriai: Švedija

I18

Tarptautiniai Klaipėdos regiono partneriai: Jungtinė
Karalystė

51

Kadangi komunikacijos strategija nukreipta ir į
tarptautines rinkas, įvertinta, kaip su Klaipėdos
regionu bendrus projektus įgyvendinę partneriai
vertina regiono įvaizdį, žinomumą jų šalies kontekste
(9 tarptautiniai partneriai iš Vokietijos, Lenkijos,
Danijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, euroregiono
„Baltija“, Baltijos miestų sąjungos (UBC).
Tyrimo etika. Prieš atliekant tyrimą,
potencialiems informantams el. paštu buvo
išsiųsta visa informacija apie atliekamą tyrimą,
renkamus duomenis ir anonimiškumą analizuojant,
interpretuojant tyrimo rezultatus. Nuotoliniu būdu
susitikus su informantais, buvo papasakota apie
atliekamą tyrimą, jo tikslą, kur bus naudojami
informantų atsakymai. Gavus leidimą atlikti interviu
įrašą, visi informantai buvo patikinti, kad įrašai nebus
viešai publikuojami ar atskleidžiami trečiosioms
šalims. Jeigu informantai, pateikdami atsakymus,
nurodė neįtraukti jų į subendrintą interviu analizę,
jie buvo patikinti, kad tai nebus daroma ir tokie
atsakymai į interviu rezultatų analizę nebuvo įtraukti.
Tyrimo kokybė. Bendrai galima vertinti,
kad atliktas tyrimas siejasi ir su Klaipėdos regiono
strateginio planavimo dokumentuose įtvirtintomis
nuostatomis, plėtros tikslais, identifikuotomis
pagrindinėmis probleminėmis sritimis. Informantų
atsakymai papildė ir išplėtė šiuos aspektus. Dėl šios
priežasties daroma prielaida, kad atliktas tyrimas
atitinka pagrįstumo ir patikimumo principus.
Iš esmės galima apibrėžti keletą tyrimo
ribotumų. Kalbant apie informantus iš Lietuvos (ypač
kitų Lietuvos regionų atstovus), reikia akcentuoti,
kad jų vertinimai didžia dalimi paremti asmenine
patirtimi ir įžvalgomis (priešingai nei Klaipėdos
regione veikiančių skirtingų sektorių, nacionalinių
agentūrų atstovai, kurie pateikė ekspertinį vertinimą).
Tarptautinių partnerių žinios apie Klaipėdos regioną,
kaip pastebėta, taip pat dažnai susijusios su turima
darbo patirtimi, pavyzdžiui, vandens turizmo
plėtros, jūrinių tyrimų, projektinės veiklos ar kt.
srityse. Šių ribotumų reikšmė atliktam tyrimui nėra
52

itin reikšminga, kadangi siekta įvertinti Klaipėdos
regiono įvaizdį ir žinomumą – bendrosios įžvalgos
leido tai įvertinti. Siekiant detalesnio interviu, šiuos
ribotumus būtų galima spręsti didinant informantųekspertų skaičių, dirbančių skirtingose srityse
(pavyzdžiui, užsienio investuotojai ir pan.). Taip pat
pastebėta, kad įvaizdžio vertinimui ateityje tikslinga
vykdyti ir žiniasklaidos monitoringą, įvertinant,
kokios pagrindinės žinutės apie Klaipėdos regioną
pateikiamos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Ty ri m o re zultatai
Tyrimo rezultatai interpretuojami remiantis
išskirtomis klausimyno subkategorijomis (žr. 2.1
priedą) – turizmas, eksportas, valdymas, investicijos
ir imigracija, kultūra, paveldas ir sportas, gyventojai
(įvaizdžio vertinimas pagal S. Anholt vietos įvaizdžio
vertinimo
šešiakampį
modelį),
spontaninės
asociacijos, vertinimas, išskirtinumas, tarptautinis
susidomėjimas,
nacionalinis
susidomėjimas,
žinomumas, bendradarbiavimas, perspektyvos.

Turizmas
Tarp kalbintų informantų iš Lietuvos dažniausiai
įvardytas tikslas lankantis Klaipėdos regione – poilsis
ir turizmas, rečiau – verslo reikalai. Būtent vietinio
turizmo kontekste išskirta, kad Klaipėdos regione
labiausiai išvystytas ir turistams patrauklus poilsis
prie jūros, vandens turizmas, istorinis-kultūrinis
ir gamtinis-pažintinis turizmas, tačiau dominuoja
sezoniškumas. Informantai, atsakę, jog į regioną
vyksta verslo reikalais, nurodė, kad dažnai savo
apsilankymo tikslą derina ir su poilsiu pajūryje.
Dažniausiai įvardytos lankomos teritorijos – Klaipėda,
Palanga, Neringa. Informantai pastebėjo, kad
visose regiono savivaldybėse yra išskirtinių objektų,
kuriuos verta aplankyti ir pamatyti, kurie daro įspūdį
(susisteminta lentelė pateikta 2.2 priede). Pagrindinė
Klaipėdos regiono specifika – pajūris ir su tuo susiję

elementai (jūrinė ekonomika, unikalus kraštovaizdis
ir gamta). Tarptautiniai partneriai pastebėjo, kad
apsilankymą regione riboja pasiekiamumo galimybės,
neatskleistas patrauklumas ir nepakankamas
rinkodaros priemonių užsienio šalyse taikymas.
Vertinant skirtingų turizmo rūšių išvystymą,
paminėta,
kad
vandens,
patirčių
turizmo,
sveikatingumo paslaugos ir paslaugų paketai
šeimoms
galėtų
būti
labiau
atskleidžiami
potencialiems turistams ir reklamuojami tiek
nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Remiantis
ekspertine nuomone, pastebėta, kad konferencinis
turizmas – itin perspektyvi turizmo niša Klaipėdos
regione
dėl
gero
regiono
pasiekiamumo,
turimos infrastruktūros (apgyvendinimo įstaigos,
konferencijų erdvės panaudojant turimas arenas,
sales, konferencijų centrus ir kt.).
VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ kalbinti ekspertai
pastebėjo, kad, remiantis kasmet atliekamais
vietinio turizmo tyrimais, matoma, jog pagrindiniu
vietinių turistų pasirinkimu išlieka gamta ir galimybė
ilsėtis prie jūros, kito vandens telkinio. Tad Klaipėdos
regionas, vienintelis Lietuvoje turintis jūrinę pakrantę
prie Baltijos jūros, šioje vietoje pelno didžiausią
vietinių turistų dėmesį.
Informantai, vardydami pagrindinius traukos
taškus regione, nurodė itin daug objektų kiekvienoje
iš regiono savivaldybių (susisteminta lentelė pateikta
2.3 priede). Pagrindiniai įvardyti traukos objektai:
• vietinio turizmo traukos objektai – Kuršių
nerija, Klaipėdos senamiestis, Lietuvos jūrų
muziejus, Olando kepurės skardis, Palanga (poilsio
centras) ir Palangos tiltas, Birutės parkas, Drevernos
mažųjų laivų uostas su apžvalgos bokštu, Nemuno
delta, Ventės ragas, Aukštumalos pažintinis takas,
Uostadvario švyturys, Naglių gamtinio rezervato
pažintinis takas po Mirusias kopas, Saulės laikrodis,
Parnidžio kopa, Kretingos žiemos sodas ir kt.;
• atvykstamojo turizmo traukos objektai: Kuršių
nerija, Klaipėdos senamiestis, Palanga;
• verslo traukos objektai: Klaipėdos LEZ, Klaipė-
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dos uostas, besikurianti „workation“ infrastruktūra ir
biurai (keli informantai iš kitų Lietuvos regionų įvardijo, kad sezono metu vyksta dirbti į Klaipėdą – „palikus vaikus stovykloje, 2 savaites dirbau Klaipėdoje
praėjusią vasarą“ (I5).

Verslas ir eksportas
Bendrai akcentuota, kad Klaipėdos regione
veikia išties nemažai lietuviškos kilmės prekes
eksportuojančių įmonių. Didžiausia jų koncentracija
– Klaipėdos LEZ. Pagrindiniai sektoriai – plastikų,
maisto ir tabako pramonės sektoriai. Pažymima,
kad šiuose sektoriuose aktyviai taikomos ir
patentuojamos
inovacijos,
atliekamos
MTEP
veiklos, o sukurti produktai (patentai, brėžiniai) taip
pat eksportuojami. Eksportuojama ir sunkiosios
pramonės dalis su jūrinėmis veiklomis susijusiose
ekonominėse veiklose. Tai – metalo apdirbimas,
jūrinių konteinerių gamyba.
Regione labai ryškus medienos sektorius
ir medienos pramonė (medienos produktai –
baldai ir kt.), medienos apdirbimo technologijos
– eksportuojama ne tik produkcija, bet ir projektai,
brėžiniai, kurie gali būti replikuojami kitose įmonėse.
Išskirtinis ir langų gamybos sektorius, kurio kuriami
produktai eksportuojami į skirtingas pasaulio šalis,
naudojami dangoraižių statyboje didžiausiuose
pasaulio miestuose.
Kalbėdami apie aukštos pridėtinės vertės
įmones, informantai nurodė, kad nesieja regiono su
tokiomis įmonėmis – „regione daugiau dominuoja
žemą pridėtinę vertę kuriančios įmonės (atitinkamai
tai nulemia ir žemesnius atlyginimus)“ (I1), nors „yra
įmonių, kurios kurią aukštą vertę – Klaipėdos uoste
veikiančios kompanijos, LEZ teritorijoje veikiančios
kompanijos, VMG Technics R&D Park, tačiau apie
kitose savivaldybėse įsikūrusias aukštos pridėtinės
vertės įmones neteko girdėti“ (I9).
Vertinant
potencialias
eksportui
sritis,
įvardytos potencialios aukštos pridėtinės vertės

eksporto kryptys – žalioji energetika ir susijusios
sritys (vėjo energija, žaliasis vandenilis, žaliasis
transportas), jūriniai tyrimai (šios kryptys vystomos
ir dabar, tačiau turi itin didelį potencialą ateityje),
biotechnologijų sritis. Didelis potencialas matomas
logistikos sektoriuje, kuris ir šiandien pakankamai
gerai vystomas, paslaugos teikiamos visose Europos
šalyse. Paminėta ir tai, kad logistikos sektoriaus
plėtros potencialą stiprina Klaipėdos uostas,
suteikiantis daug darbo vietų tiek aukštos, tiek
žemesnės kvalifikacijos darbuotojams. Kalbant apie
eksporto rinkas, reikėtų stiprinti orientaciją į Vakarų
šalis (I4).

Valdymas
Nors pastebėta, kad valdymo efektyvumas,
atvirumas pokyčiams ir skaidrumas galėtų būti
didesnis, bendrai įvertinta, kad gyventojai pasitiki
savivalda – tai rodo rinkimų rezultatai ir nedidelė
renkamų savivaldos atstovų kaita. Kaip itin
svarbus elementas įvardytas tiek savivaldybių
bendradarbiavimas regione, tiek tarptautiniai
partnerysčių tinklai, bendradarbiavimas perimant
gerąją užsienio šalių patirtį. Akcentuota, kad viešojoje
erdvėje galėtų būti aktyviau komunikuojama apie
užmegztas partnerystes, sėkmės pavyzdžius,
tarptautinių bendradarbiavimo iniciatyvų ir projektų
rezultatus.

Investicijos ir imigracija
„Klaipėdos
regionas
yra
patrauklus
užsienio ir nacionalinėms investicijoms. Užsienio
investuotojų pasirinkimas investuoti Klaipėdoje
identifikuoja regiono patrauklumą ir prisideda
prie geresnio įvaizdžio formavimo“ (I6). Praktika
rodo, kad Klaipėdos regionas yra pajėgus pritraukti
investicijas, pažymima uosto, LEZ, Klaipėda ID aktyvi
veikla, didinanti investicinės aplinkos patrauklumą.
Pastebima, kad iš įvairių užsienio šalių vis daugėja
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užklausų
dėl
galimybių
investuoti
regione
(„dažniausiai investuotojai kreipiasi į konsultantus,
kurie pagal poreikius atlieka investicinės aplinkos
analizę ir pateikia pasiūlymus, tad sulaukiama
užklausų iš skirtingų šalių“ (I1).
Užsienio investuotojams svarbi mokestinė
aplinka, logistika, stabilumas, kvalifikuota darbo
jėga, žmogiškasis kapitalas, efektyvumas. Didinant
žmogiškąjį potencialą, matomas aukštųjų mokyklų,
Klaipėdos universiteto reikšmingas vaidmuo.
Matomas didelis mėlynosios (jūrinės) ekonomikos
sektoriuje veikiančių užsienio įmonių pritraukimo
potencialas.
Klaipėdos regiono patrauklumą investicijoms ir
aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimą galėtų
didinti (išskirta informantų):
• bendros
platformos
sukūrimas
(„jau
veikiančių įmonių sėkmės istorijų ir informacijos
apie pagrindinius veiklos sektorius viešinimas,
galėtų būti sukurta bendra platforma investuotojui
ar verslą regione norinčiam vystyti, patiems regiono
gyventojams geriau susipažinti su verslo naujienomis
regione“ (I9);
• gyvenimo kokybės gerinimas („kokybiško
išsilavinimo
trūkumas,
aukštos
kvalifikacijos
specialistų, žiniomis grįstų darbo vietų stoka silpnina
regiono investicinį patrauklumą“ (I4), „regione labai
trūksta kokybiškų kultūrinių paslaugų, kokybiško
laisvalaikio praleidimo vietų, platesnį suvokimą
vaikams diegiančių darželių, mokyklų“ (I4);
• regiono pasiekiamumo oro transportu
didinimas („šiuo metu patogiau naudotis Rygos,
Kauno ir Vilniaus oro uostais, kurie yra tolokai“ (I2,
I4), „pasiekiamumas oro transportu stiprintų ir
regiono įvaizdį, leistų veikti tarptautiškiau“ (I4);
• bendrai aktyvi rinkodara, komunikacija apie
turimus lūkesčius, sąlygas, inicijuojamus pokyčius,
bendradarbiavimas su nacionalinėmis agentūromis,
tarptautiniais partneriais ir kt.
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Kultūra, paveldas, sportas
Vertinant
žymius
regiono
žmones,
visuomenininkus, menininkų, kūrėjų ar sportininkų
pasiekimus, išskirtinius renginius, bendrai pastebėta,
kad užsienyje žymūs žmonės matomi ne kaip atskirų
regionų, bet kaip Lietuvos kūrėjai. Pastebėta, kad
per retai kalbame apie iš regiono kilusius žmones,
įėjusius į istoriją. Vis dėlto išryškinti keli Klaipėdos
regiono išskirtinumai: Jūros šventė, laivų paradas,
džiazo festivalis, Tomas Mannas ir jo vasarnamis
Nidoje, Henrikas Šlymanas, Imanuelis Kantas ir kt.
Beveik visi kalbinti informantai sutiko, kad
Klaipėdos regionas kelia jiems asociacijas su Mažąja
Lietuva (Klaipėdos kraštu), kiek mažiau – su Žemaitija
(ryškesni Telšiai, Plungė, tačiau stiprias žemaitiškos
kultūros tradicijas puoselėja Skuodas). Prie Klaipėdos
krašto savitumo atskleidimo stipriai prisideda Šilutės
r., Neringos kultūros įstaigos. Neseniai atnaujintas
etnografinių regionų žemėlapis įrodė, kad viena
seniausių Europoje tarpvalstybinių sienų – siena
tarp Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos. Pastebėta,
kad užsienio turistams įdomi ir nepakankamai
atskleista krašto istorija („užsienio turistams įspūdį
daro istorinis išskirtinumas, pavyzdžiui, pasienis,
ilgiausiai Europos mastu gyvavusi (apie 500 metų)
valstybinė siena, skyrusi Lietuvą nuo kitų valstybių
– Prūsijos kunigaikštystės, Bismarko Vokietijos, 3
metus gyvavusi siena su Prancūzija, II pasaulinio
karo pasienio zonos peripetijos. Istorijos suformuota
ir skirtinga architektūra“ (I4), „vystyti galima išties
žymiai daugiau. Regionas siejamas su vokiečių
palikimu net labiau nei su Mažąja Lietuva, Žemaitija“
(I5), „Mažoji Lietuva dažniau matoma platesniu
istoriniu kontekstu, todėl tikslinga būtų dar labiau
akcentuoti Klaipėdos krašto istoriją“ (I4).
Kalbant apie kultūrinį savitumą, pastebėta,
kad šiandien ne mažiau svarbus ir šiuolaikinės
kultūros elementas („per daug stengiamės atkasti
vokiškąjį palikimą, mažiau koncentruodamiesi į tai,
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ką turime dabar – mažas bendruomenes, lietuvių
kūrėjus – išnaudodami žmones galėtume atrasti,
ką įdomaus ir išskirtinio turime pasiūlyti“ (I5),
vertėtų derinti istoriją ir kultūrą („ne vienas vokiškų
plytų namas traukia aplankyti, traukia visa istorinė
gatvė, šiandien joje vykdomos veiklos, šurmulys,
restoranai, koncertai“ (I5). Išskirtinėmis patirtimis
regione įvardytos ornitologinio turizmo, marinistinio
paveldo atskleidimas lankytojams, parodant tai, ko
kitur Lietuvoje nėra.
Klaipėdos regiono kultūriniam išskirtinumui
itin reikšminga mėlynoji ir žalioji kryptis („renginiai
orientuojami į šį išskirtinumą, potencialas darniai
sveikatingumo turizmo krypčiai būtent per buvimą
gamtoje, prie vandens“ (I5). Klaipėdos regionas ir
Lietuva apskritai per pastaruosius metus stipriai
transformavo kultūrą („prieš 20 metų kultūrą
įsivaizdavome su koncertu, gal dailininko paroda,
šiandien kultūrinis gyvenimas siejamas su platesniu
kultūros suvokimu, pažinimu“ (I5), „kultūrinė atšaka
yra įgavusi pagreitį – švyturių kelias, Klaipėdos miesto
pilies istorija vis labiau akcentuojama ir išskiriama“
(I5).

Gyventojai

Klaipėdos regiono gyventojai – labai skirtingi
(nuo salos gyventojų Neringoje, Rusnėje, Mažosios
Lietuvos iki žemaičių Palangoje, Kretingoje ar
Skuode). Šiuos skirtumus lėmė ir skirtingi istoriniai
kontekstai, gyventojų kaita, regiono dydis,
etnografiniai skirtumai lėmė ir kalbos skirtybes.
Akcentuota ir tai, kad sudėtinga išskirti būtent
Klaipėdos regiono gyventojams būdingus bruožus
(„kultūriniai skirtingumai aktualesni ir ryškesni
lyginant skirtingų šalių gyventojus, tačiau skirtumai
išnyksta arba tampa labai nežymūs tuomet, kai
lyginame netoli vienas nuo kito nutolusių regionų
gyventojus“ (I5).
Vieni iš dažnai minėtų Klaipėdos regiono
gyventojams būdingų bruožų – lėtumas ir sėslumas.

Tai siejama su gyvenimu prie jūros, sąlyčiu su
gamta, neskubėjimu, susimąstymu, gyventojųjūreivių nėra niekur kitur Lietuvoje – „kitur nėra
jūreivių kultūros su savo laisvumu kaip vėjas,
optimistiškumu“ (I5). Gyventojams gera gyventi
regione, jie nelinkę emigruoti ar vykti į kitus miestus.
Pastebimas ir gyventojų kūrybiškumas, pozityvumas,
užsispyrimas siekiant tikslų – šios savybės koreliuoja
ir su gyvenamąja aplinka, gyvenimų pajūrio regione,
kuriame ryškus laisvės pojūtis.
Pastebėta, kad regiono gyventojai yra gana
konservatyvūs vartotojai – čia sunkiai prigyja
inovatyvesnės paslaugos ir produktai. Atsargiai
žiūrima į pokyčius, nėra polinkio prisidėti ir prie
didesnių pokyčių kūrimo. Dominuoja tradiciniai
renginiai, tradicinė maisto kultūra. Keli Klaipėdos
regiono atstovai pastebėjo, kad dažnai gyventojai
vengia didelių švenčių (pavyzdžiui, Jūros šventės),
nurodydami, kad šios šventės metu visi važiuoja
į Klaipėdą, o gyventojai – iš Klaipėdos. Tai rodo jų
uždarumą („galbūt nemėgstame minių, norime ir
paplūdimio tik sau. Vilniečiai, priešingai, mėgsta
mases“ (I1).
Klaipėdos regiono gyventojai, kaip darbuotojai,
įvertinti puikiai, turintys didelį potencialą generuojant
idėjas, kuriant patentus, išradimus, inovacijas vietos
pramonės įmonėse, uoste, mokslo ir technologijų
parke. Idėjomis dalijamasi, jos eksportuojamos
net ir į užsienio šalis. Vyrauja bendradarbiavimo,
partnerystės, atvirumo idėjoms atmosfera. Sėslumas
pastebimas ir darbovietėse – gyventojai nėra linkę
taip dažnai keisti darbo vietų kaip, pavyzdžiui,
Vilniuje.
Įdomu tai, kad Klaipėdos regiono gyventojų
portretą dažnai kuria iš regiono išvykę žmonės. Tai
pastebėjo ir kitų Lietuvos regionų atstovai, ir Klaipėdos
regiono NVO. Ryški problema – protų nutekėjimas,
kurią galėtų padėti išspręsti universitetų, kaip
mokslo, žinių ir kultūros židinių, aktyvesnė veikla
(„Vilniaus universitetas turi ypatingą alumnų kultūrą,
studentai apie universitetą maloniai atsiliepia po
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daugelio metų mokslų. Klaipėdos regiono atveju to
nėra“ (I3). Svarbu, kad nuo mažens būtų ugdomas
pilietiškumas, krašto pažinimas, kuriama gyventojo
tapatybė. Tuomet ir išvykęs žmogus visada laikys
save Klaipėdos regiono gyventoju.
Tarptautiniai regiono partneriai taip pat
pastebėjo, kad žmonės Klaipėdos regione yra
draugiški, rūpestingi, kūrybiški, einantys prie esmės
(UK), puikūs kolegos, itin kompetentingi, turintys
daug žinių, svetingi (PL), puikūs partneriai (SWE),
draugiški, atviri idėjoms (DE), draugiški, kolegiški,
visada turintys, ką pasakyti, bet neskubantys kalbėti
pirmi (DK).

Spontaninės asociacijos
Informantų paklausus, su kuo jiems asocijuojasi
Klaipėdos regionas, daugiausia kartų paminėti buvo
jūra, uostas, Kuršių nerija, Palanga, universitetas,
Klaipėda, Pamarys.

Vertinimas
Bendrai
vertinant
privalumus, išskirta:

Klaipėdos

regiono

• pasiekiamumas (nedideli atstumai regiono
viduje, strategiškai patogi geografinė padėtis ir
susisiekimas, vartai į Šiaurės Europą, dėl geografinės
padėties ir pasiekiamumo Klaipėdos regionas –
metropolinis ekonominio augimo centras Vakarų
Lietuvoje);
• verslo aplinka ir ekonomika (regiono
ekonomikos variklis – uosto veikla, vystoma
jūrinė ekonomika, didelis ekonominis potencialas
praktiškai visose srityse kuria galimybes kurti naujas
eksporto rinkas, kurtis naujiems verslams, stiprus
pramoninis centras, kuriama pridėtinė vertė ne tik
regionui, bet ir Lietuvai);
• darbo rinka (didelis gyventojų užimtumas,
augantis darbo užmokestis, nedidelė konkurencija,
daug neužpildytų nišų, 3 pagal dydį Lietuvoje
ekonominio augimo centras, sparčiai vystoma viešoji
ir privati infrastruktūra);
• socialinė aplinka (patrauklios nekilnojamojo
turto kainos, galimybės derinti darbą ir poilsį,
nedidelės spūstys, greičiau suteikiamos viešosios
paslaugos, mažiau žmonių kuria sąlygas ramiam
gyvenimui ir lėtam tempui, patrauklus darbo ir
gyvenimo kokybės santykis);
• aukštasis
mokslas
(visa
reikiama
infrastruktūra talentams ugdyti, patraukli darbo
rinka – po studijų yra galimybių vystyti karjerą,
kurti verslą, neintensyvi konkurencija mokslo
srityje, išskirtinės programos ir darbo galimybės
jūreivystės srityje, vienintelis Lietuvoje tokio tipo
LCC universitetas, aktyvi mokslo veikla jūrinių tyrimų
srityje, didelis potencialas plėtoti ir tyrimus atlikti
žaliosios energetikos srityse;
• turizmas (kultūros, istorinio paveldo objektų
gausa, UNESCO saugoma Kuršių nerija, baltojo
smėlio, Mėlynosios vėliavos statuso paplūdimiai,
unikalus kraštovaizdis („miškų juostoje matomos
dykumos (smėlis)“ (I5), saugomos teritorijos, poilsis
pajūryje, pamaryje, aktyvaus turizmo pramogų
pasiūla (vandens sportas, dviračių maršrutai),
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geriausiai Lietuvoje plėtojamas ir vystomas vandens
turizmas, renginių gausa, Klaipėdos regionas yra
pirmaujanti vietinio turizmo kryptis Lietuvoje ir kt.);
• bendradarbiavimas
(tarptautiškumas
geografine prasme, aktyvus bendradarbiavimas
regione).
Bendrai vertinant Klaipėdos regiono trūkumus,
išskirta:
• darbo
rinka
(darbo
jėgos,
aukštos
kvalifikacijos specialistų trūkumas, sezoniškas
gyventojų užimtumas, ribota darbo vietų pasiūla
ir
nepakankamai
konkurencingi
atlyginimai,
didelė konkurencija tarp veikiančių įmonių,
siekiant pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos
specialistus);
• aukštasis
mokslas
(Lietuvos
politika
švietimo srityje pristabdė aukštojo mokslo įstaigų
vystymąsi, nepakankamai pritraukiama jaunų,
motyvuotų studentų, nepakankamas dėmesys vaikų
profesiniam orientavimui strategiškai reikšmingose
profesinėse srityse (mechanikos, elektros inžinerijos,
logistikos ir kt.), aukštojo mokslo įstaigų prestižas ir
patikimumas („didžiausi aukštojo mokslo įstaigų
kritikai, remiantis atliktu tyrimu, – mokytojai,
skatinantys studentus rinktis studijas užsienyje
ar kituose Lietuvos didmiesčiuose“ (I3), Klaipėdos
regionui vis dar sudėtinga konkuruoti dėl talentų su
Lietuvos didmiesčiais);
• verslo aplinka ir ekonomika (nedidelė TUI
dalis Lietuvos mastu (tik apie 7 proc. Lietuvos TUI,
nors Klaipėda – 3 pagal dydį Lietuvos miestas,
Vakarų Lietuvos ekonomikos metropolinis centras),
nepakankamai glaudus asocijuotų verslo struktūrų
bendradarbiavimas, ribojantis naujų verslo sričių
plėtrą, nepakankama mokslo ir verslo simbiozė,
ribotas jūrinės ekonomikos suvokimas („nesame
pamatę ir parodę Lietuvai, kad jūrinės ekonomikos
sektorius yra svarbus, darantis įdomesnį mokslą,
gebantis pritraukti investicijas“ (I1), talentingų ir
kompetentingų specialistų, galinčių įgyvendinti
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proveržio projektus, nebuvimas, modernių biurų,
verslo centrų trūkumas;
• socialinė aplinka (uždarumas švietimo,
kitataučių,
LGBTQ+
bendruomenių
atžvilgiu,
nepakankamai patrauklus socialinis gyvenimas
jauniems žmonėms pritraukti, viešųjų paslaugų
teikimo problemos (darželių trūkumas, susisiekimo
problemos, vyresnių žmonių priežiūra ir socialinės
paslaugos („viešosios paslaugos ilgą laiką buvo
vertinamos per efektyvumo, ekonominio naudingumo
prizmę neieškant alternatyvių viešųjų paslaugų
teikimo būdų“ (I1), vidinė kultūra („gyventojai nelinkę
įsitraukti į kultūrines veiklas, juos sunku ištraukti iš
namų, taip gyvinant miestą, regioną“ (I2), tinkama
vieta gyventi, bet ne dirbti („dažnai vienas šeimos
narys važiuoja pinigų užsidirbti į užsienį – gyvenama
vieta tinkama, dirbti – ne. Formuojasi uždaras ratas,
nelieka žmonių, nedidelis verslumas. Maža erdvė
konkurencijai, nėra rinkos, jaučiamas gyventojų
trūkumas. Tai dar ryškiau matysis ateityje“ (I1);
• politinė aplinka (bendra Lietuvos regioninė
politika, nederinant arba per mažai derinant
nacionaliniu lygiu priimamus sprendimus su
regionais, atviro valdymo kūrimo prielaidų trūkumas
(„nors mažesnis žmonių kiekis sąlygoja tai, kad
nėra spūsčių, darbus galima atlikti greičiau, tačiau
tai sukelia ir neigiamų pasekmių – itin mažas ratas
žmonių, žmonės vienas su kitu susiję, atsiranda
galimybės klestėti nepotizmui ir korupcijai“ (I4), mažai
dėmesio skiriama kultūros sektoriui, kokybiškai
kultūrinei edukacijai ir poveikio vertinimui, trūksta
iniciatyvos apjungiant sritines komandas regione
(ryškūs tik turizmo pavyzdžiai, bendras dalyvavimas
turizmo parodose);
• kiti trūkumai – susisiekimo problemos
(nykstantys viešojo transporto maršrutai, nuo
Klaipėdos regiono nutolęs sostinės regionas),
neišryškintas regiono išskirtinumas pasirenkant
konkrečią pozicionavimo kryptį, komunikacijos ir
regioninės rinkodaros trūkumas.
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Išskirtinumas
Investicijos. Žvelgiant iš investuotojų perspektyvos, Klaipėdos regionas išsiskiria tinkamai išvystyta infrastruktūra, kuri ypač svarbi gamybos sektoriui. Jeigu būtų sudarytos sąlygos vystytis IT sektoriui
(tam reikia kritinės masės specialistų ir biurų), tuomet tai būtų dar vienas didelis išskirtinumas (I6).
Logistika. Didžiausios krovos uostas Baltijos
šalyse, užtikrinamas susisiekimas visomis transporto
rūšimis (jūrų uostas, oro uostas, geležinkeliai, kelių
transportas).
Kraštovaizdis. Išskirtinė Kuršių nerija,
UNESCO paveldas (tokių teritorijų Baltijos šalyse
nėra), baltojo smėlio paplūdimiai, Nemuno delta.
Turizmas. Klaipėdos regionas – žinomas ir
mėgstamas vokiečių turistų, išskirtinė Klaipėdos
krašto ir Mažosios Lietuvos istorija, architektūra,
kultūrinis-istorinis paveldas, išplėtota turizmo
infrastruktūra, pramogų gausa. Klaipėdos regione,
priešingai nei, pavyzdžiui, Rygoje, už miesto ribų
yra gausu lankytinų objektų, turizmui pritaikytos
infrastruktūros, kiekviename mažesniame miestelyje
yra ką pamatyti. Privalumas ir išskirtinumas –
piliakalnių ir karinių įtvirtinimų kiekis pajūryje, didelė
tradicinių renginių gausa, marinistinis paveldas.
Regiono konkurencingumas. Pastebėta, kad
Klaipėdos regionas patraukliausias iš visų Lietuvos
regionų atvykstamajam ir vietiniam turizmui vystyti
bei yra svarbiausias šalies transporto mazgas,
jungiantis Vakarus ir Rytus („glaudūs ryšiai su
Skandinavija, Vidurio ir Rytų Europos šalimis bei
Kinija“ (I5), čia vystomos įvairios transporto rūšys
– jūrų ir vidaus vandenų, geležinkelių, kelių ir oro.
Regione dominuoja pajūrio ir vandens turizmo
sistema, kuri suteikia šiam regionui unikalumo,
palyginti su kitais Lietuvos regionais. Įvardyta, kad
tarptautiniu mastu Klaipėdos regiono situacija
sudėtingesnė, nes pajūrio ir vandens turizmo
galimybių turi ir Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija

(dėl kaimyninių regionų konkurencijos didelę įtaką
turi pridėtinę vertę kuriantys valdymo, vadybos,
žmogiškųjų išteklių, kainos veiksniai, didinantys
regiono
konkurencingumą).
Baltijos
šalyse
ekonomiškai stipriausi – sostinės regionai (Ryga,
Talinas). Klaipėdos regionas, nebūdamas sostinė,
daugeliu rodiklių lenkia ar konkuruoja su Baltijos
šalių sostinėmis. Konkurencingumą lemia sėkminga
tarptautinio jūrų uosto veikla („su išvystytomis
dirbtinio intelekto, daiktų interneto, automatizacijos
ir skaitmeninimo sritimis“ (I5), išplėtota logistika,
Klaipėdos laisvoji ekonominė zona, turizmo
privalumai – išskirtinis kraštovaizdis, kultūros
paveldo gausa.
Perspektyvos. Informantai iš kitų Lietuvos
regionų pastebėjo, kad visiems Lietuvos regionams
svarbu rasti bendras jungtis, o ne bandyti prisitaikyti
vieniems prie kitų, plėtojant turizmo maršrutus
pagal vieną, pavyzdžiui, vandens, naratyvą („sunku
įvertinti, koks regiono išskirtinumas, kadangi vykdyta
regioninė politika ribojo savivaldybių unikalumo
pritaikymą vieniems prie kitų. Skirtingume reikėtų
surasti bendrus taškus, pavyzdžiui, neturi viskas būti
susieta su jūra ar švyturiu, kiekviena savivaldybė
atskirai gali prie turizmo pridėti kažką savo: Šilutės
r. – vandens pramogos, Kretingos r. yra galimybė
pažinti religinį paveldą ir t. t.“, „bandymai suderinti
visų interesus, taikantis tik prie stipriausio regiono
centro, vien tik jį ir išryškins, kaip yra Gdansko
regione“ (I5).
Tarptautiniai regiono partneriai išskyrė šiuos
aspektus ar išskirtinumus Baltijos jūros regione:
• Klaipėdos
regionas
neturi
ryškaus
išskirtinumo (SWE);
• Baltijos šalys bendrai labai aktyviai įsitraukia
į projektines veiklas, o tai labiausiai didina jų
žinomumą tarptautiniame kontekste, Lenkijos uostų
valdytojai dažnai mini Klaipėdos uostą, jis žinomas ir
ryškus (PL);
• Kuršių nerija yra unikali ir nuostabi, tačiau
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mažai žinoma. Gintaro istorija ir muziejus Palangoje
žavi žmones, kadangi vakarinėje Baltijos jūros
regiono dalyje mažai žinoma apie gintarą, kas tai
yra ir iš kur jis atsiradęs. Sovietmečio Brežnevo vila,
esanti pietinėje Palangos dalyje, yra unikali ir galėtų,
turėtų būti viešinama kur kas daugiau, kadangi
dabar ji išvis neminima viešojoje erdvėje (UK);
• Klaipėdos regionas turi unikalią pakrantę
su baltojo smėlio paplūdimiais ir kopomis. Tai yra
regiono išskirtinumas (UBC);
• unikalus
kraštovaizdis,
Kuršių
nerija,
paveldo objektai – pagrindiniai regiono privalumai ir
išskirtinumai Baltijos jūros regione. Papildomą vertę
kuria Klaipėdos uostas (tradicinė funkcija), išplėtota
laivų remonto pramonė, kruizinė laivyba, jūriniai
renginiai. Svarbi ir matoma universiteto veikla,
kurianti universitetinio gyvenimo pajūrio krašte
naratyvą (DE);
• Klaipėdos regionas, nors Europoje kaip
atskiras regionas nėra žinomas, turi potencialą tapti
jaunų žmonių, kultūros, kūrybiškumo vieta („Klaipeda
region could be some sort of young, nature-focused,
bohemian sort of destination. This is rather a feeling,
than something I can really pin my finger on“ (DE);
• ryškaus išskirtinumo nėra (paplūdimių yra
ir kitur, nors Klaipėdos regione jie gerokai mažiau
urbanizuoti, mažiau žmonių (angl. less crowded).
Bendrumą su kitomis Baltijos jūros regiono šalimis
sąlygoja problemų sprendimas jūriniais klausimais,
uostų bendradarbiavimas – tai lemia regiono
žinomumą tarptautiniu mastu. Regionui būdinga
aktyvi uosto veikla, pajūrio zonos išskirtinumas,
aktyvi universiteto veikla, Kuršių nerija ir Tomo Mano
istorija, jūriniai festivaliai ir renginiai (DK).

Žinomumas
Tyrimo metu tik tarptautiniams regiono
partneriams buvo užduotas klausimas, siekiant
išsiaiškinti, kaip jie mato Klaipėdos regioną kaip

visumą, atskirą regioną Lietuvoje. Visi kalbinti
informantai pažymėjo, kad yra bent kartą lankęsi
regione, akcentuodami:
• Klaipėdos regionas matomas kaip atskiras
regionas, žinomas vien savo buvimu Baltijos jūros
regione, taip pat išskirtinis jūrų uostu, mažųjų laivų
uosteliais ir baltojo smėlio paplūdimiais (UBC);
• Skandinavijos rinkose Klaipėdos regionas dar
nėra atrastas, nors žinomas dėl jungiančių veiksnių
(partnerysčių ir bendradarbiavimo su universitetu,
mokslo bendruomene, bendrų veiksmų sprendžiant
Baltijos jūros regiono iššūkius);
• Lenkijoje (ypač prie Baltijos jūros esančiame
Pomeranijos
regione)
Klaipėdos
regionas
matomas kaip atskiras regionas, turintis daug
bendradarbiavimo jungčių tarp verslo, viešojo
sektoriaus, asocijuotų struktūrų, organizacijų.
Pastebėta, kad, nors ir regionas žinomas kaip atskiras,
jis neturi aiškiai komunikuojamo išskirtinumo;
• Vokietijoje bendrai Klaipėdos regionas
yra žinomas, žinoma Klaipėda, Neringa, Šilutė,
Palanga, Šventoji. Tai lemia ilgametė partnerystė su
skirtingomis regiono savivaldybėmis, įgyvendinant
įvairius projektus. Bendrai pastebėta, kad Vokietijoje
iš esmės Klaipėdos regionas žinomas kaip atskiras
regionas;
• Jungtinėje Karalystėje Klaipėdos regionas
nėra itin žinomas, tačiau didelis privalumas užtikrinant
pasiekiamumą – skrydžio kryptis Londonas–Palanga.
Jungtinėje Karalystėje į Klaipėdos regioną daugiausia
žiūrima ne kaip į atskirą, išskirtinį regioną, tačiau
kaip į Vakarų Lietuvos pajūrio dalį.
Bendrai Klaipėdos regiono žinomumą lemia
geografinė vieta, istoriniai įvykiai ir aktyvi pastarųjų
metu veikla Baltijos jūros regione bendradarbiaujant
su įvairiomis šalimis. Žinomumą galėtų paskatinti
„tęsiamas bendradarbiavimas su Baltijos jūros
regiono šalimis, naujų jungčių ieškojimas – kruizai,
oro uosto kryptys, taip pat vietinių, unikalių turizmo
produktų paruošimas atvykusiems“ (I9). Žinomumą
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tarp užsienio verslo atstovų lemia Klaipėdos uostas,
taip pat Klaipėdos LEZ veikla ir šiuolaikiškumas
prisideda prie Klaipėdos regiono žinomumo
tarptautiniame kontekste.
Pagrindinis Klaipėdos regiono išskirtinumas
– pajūrio regionas ir visos su tuo susijusios veiklos
– jūrinė ekonomika, vandens turizmas, gamtiniai
ištekliai ir kraštovaizdis. Didžiausias išskirtinumas,
kalbant apie investicijas Lietuvoje, – AIE plėtra ir
jūrinės ekonomikos potencialas, kadangi Klaipėdos
regione šias veiklas plėtoti yra geriausios sąlygos dėl
geografinės padėties.

Bendradarbiavimas
Regioniniu lygiu pastebima, kad nors
bendradarbiavimo galėtų būti daugiau, jis
aktyviai vystomas tarp verslo ir mokslo institucijų
(Klaipėdos
universitetas,
kolegijos,
švietimo
įstaigos, pavyzdžiui, Klaipėdos Baltijos gimnazijoje
veikia inžinerinio ugdymo programa), Klaipėdos
ID. Atskiros savivaldybės taip pat bendradarbiauja
įgyvendindamos įvairius projektus, besidalydamos
gerąja patirtimi ir kt.
Daugiausia tęstinės partnerystės vykdomos
tarp Baltijos jūros regiono šalių. Tęstinio
bendradarbiavimo kryptys – regiono specializacijos
kryptys, jūrinė, žalioji ekonomika, taikomieji
sprendimai, kuriuos galima pasiūlyti pritaikyti ir
verslui.
Verslo atstovai, siekiantys šalies pozicionavimo
kaip Šiaurės Europos dalies, bendradarbiavimo
jungtis plėtoja su Skandinavijos šalimis, ypač
Norvegija, Suomija. Vokietija, Lenkija matomos kaip
svarbios partnerės tiekimo grandinėse. Taip pat
nurodyta, kad partnerystės vykdomos tikslingai,
atsižvelgiant į turimus ribotus resursus siaurinamos
bendradarbiavimo kryptys ir auditorijos. Tai leidžia
kryptingai vykdyti bendras veiklas, palaikyti aktyvius
ryšius.
Mokslo iš švietimo sektoriuje partnerystės
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mezgamos su skirtingų šalių universitetais dėl
studentų mainų programų, nors pastebima, kad iš
užsienio atvykę studentai labiau renkasi Vilnių ar
Kauną, Klaipėdos regione ilgai neužsibūna. Jaunimo
politikos, informavimo ir įtraukimo srityse aktyviai
bendradarbiaujama su įvairiomis tarptautinėmis
organizacijomis.
Viešojo sektoriaus atstovai nurodė, kad
daugiausia partnerystės vykdomos per projektines
veiklas su Baltijos jūros regiono valstybėmis
(daugiausia su Vokietija, Latvija, Švedija, Lenkija,
Danija), pagrindinės kryptys – turizmas, aplinkosauga,
alternatyvūs ištekliai (jūros, vėjo), transporto
koridoriai, jungtys, uostus turinčios šalys, bendri
iššūkiai – aplinkosauga, uostų sistemų diegimas,
valdymas, kultūrinis bendradarbiavimas.
Kalbant apie atskiras bendradarbiavimo sritis,
įvardyti ir tam tikri aspektai:
• bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis
(Latvija ir Estija) leidžia tik sujungti turimas patirtis ir
resursus („darėme jūrų taką, tačiau jis nelabai įdomus
turistams, patys lietuviai važiuoja į kaimynines šalis
pamatyti to, ką gali rasti ir Klaipėdos regione“ (I1);
• Lenkija, turėdama savo pajūrį, jūrų
infrastruktūrą
ir
Aistmarių
neriją,
dažniau
kelionėms renkasi Vilnių, Kauną, pasienio miestus.
Bendradarbiavimas aktyviai gali būti vykdomas
jūrinės ekonomikos, nišinio turizmo srityse;
• Švedijos turistams sudėtinga pateikti
įdomių pasiūlymų – „dėl savo konservatyvumo,
švedai dažniau renkasi Pietų Europos valstybes ar
egzotiškas šalis, kur daug saulės“ (I1);
• Beniliukso šalys (Belgija, Nyderlandai)
matomos kaip potencialios bendradarbiavimo ir
partnerysčių rinkos specifinėse srityse – šiose šalyse
Klaipėdos regionas nėra labai žinomas, tačiau būtų
galima atrasti bendrų taškų (turizmas, valdymo
kokybės didinimas, atsinaujinanti energetika ir kt.)
(I1);
• kelionių organizatoriai dažnai Klaipėdos
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regiono kryptį nurodo kaip bendro kelionių paketo
dalį kartu su kitomis Baltijos šalimis, siūlydami
aplankyti ir pamatyti visas 3 šalis („siūlomos kelionės,
pavyzdžiui, dviračiais“, „viena problemų – į Klaipėdą
atplaukia krovininiai, ne keleiviniai keltai, nėra kelto,
kuris kursuoja, pavyzdžiui, kaip iš Rygos į Stokholmą“
(I4).
Tarptautiniai partneriai nurodė, kad:
• Lenkijoje pagrindinės bendradarbiavimo
kryptys apima turizmą ir jūrines temas (PL);
• sumanioji specializacija, inovacijos, jūrų
kibernetinis saugumas, jūrinės problemos daugiausia
yra bendradarbiavimo su Švedija interesai (SWE);
• turizmas, jūrų transportas, mobilumas ir
judumas, urbanistinis planavimas vykdomas su
Vokietija (DE);
• vėjo energetika, atliekų tvarkymas, darnus
vystymasis ir darnus turizmas – pagrindinės
bendradarbiavimo su Danija sritys (DK);
• Klaipėda, Palanga ir Gargždai nurodyti
kaip pagrindiniai UBC partneriai tokiose srityse,
kaip kultūra, įtraukūs ir sveiki miestai, išmanūs ir
klestintys miestai, saugūs miestai, tvarūs miestai,
jaunatviški miestai (UBC).

Perspektyvos
Informantai
nurodė,
kad
partnerystes
daugiausia lemia projektinės veiklos (pavyzdžiui,
Interreg programa). Šias partnerystes dažnai lemia
asmeniniai ryšiai ir kontaktai, bendros problemos ir jų
sprendimo būdai (pavyzdžiui, verslo atstovai nurodė:
„problemos – atsinaujinanti energetika jūroje,
pramonės modernizavimas ir skaitmenizavimas –
bendradarbiaujama su Lenkija, Vengrija, Bulgarija
(trijų jūrų iniciatyva), šios partnerystės neturi nieko
bendro su šalimi, tačiau ieškoma sprendimų kartu“
(I2). Įvardyta, kad „Baltijos jūros regiono šalys (Lenkija,
Švedija, Danija ir kt.) yra ir gali būti dar naudingesni
partneriai Klaipėdos regionui (kryptys – Baltijos jūros

tarša (įtraukiant ir kitas Baltijos jūros regiono šalis),
yra susisiekimas – tiek žemės, tiek oro transportu)“
(I4). Pastebima ir tai, kad regione steigiamos įmonės
iš Vokietijos, Švedijos, Norvegijos („Skandinavijos
šalims artima darbo kultūra, patraukli darbo rinka ir
mokestinė aplinka“, „didelę įtaką padarė dujovežis“
(I2).
Kalbant apie oro transportą, pažymėta, kad
reikia bendrai nuspręsti, kur bus tikslingai vykdoma
rinkodara ir investuojama, kad būtų pritraukiami
ne tik skrydžiai, bet ir žmonės („turime sukurti
ir pasiūlyti unikalius pasiūlymus, orientuotis į
rinkas, kurios iš esmės skiriasi – neturi pajūrio,
ar yra brangesnės. Skrydžius reikėtų užtikrinti 2
val. trukmės spinduliu. Išpildžius tai, kryptys bus
populiarios“, „esame išskirtiniai turizmu – verslas
neužpildo lėktuvų“, „oro uostas – emigrantų uostas“,
„nesame unikali, geidžiama šalis, kad pritrauktume
tolimus skrydžius vien tik pasivažinėti dviračiu taku
ar pavaikščioti gamtoje“ (I2). Pažymėta, kad trūksta
oro uosto krypčių į Vokietiją, Lenkiją (Varšuvą), kurios
būtų ir tiesioginės šias šalis pasiekiančios kryptys, ir
persėdimo kryptys keliaujant į tolimesnes šalis.
Turizmo
srityje
daugiausia
bendrumo
pastebima su Latvija ir Estija, ypač kalbant apie iš
tolimų šalių atvykstančius turistus. Jie renkasi ilgesnes
keliones, kurių metu siekia aplankyti ir pamatyti visas
3 Baltijos šalis. Klaipėdos regionas, apskritai Lietuva,
dažnai tampa tašku, nuo kurio kelionė pradedama ir
keliaujama toliau. Kalbant apie Baltijos jūros regiono
valstybes, pastebėta, kad viena svarbiausių turizmo
rinkų – Vokietija, tačiau potencialas matomas ir
Skandinavijos šalyse (pavyzdžiui, Švedija), kurioms
Klaipėdos regionas nėra pakankamai pažintas ir
atrastas kraštas.
Kalbant apie mokslo ir švietimo sektorių,
partnerystės dažniausiai užmezgamos dėl bendrų
projektų („kiekviena aukštoji mokykla renkasi ir
plėtoja ryšius pagal savo strategines veiklas ir jų
profilį), mainų galimybes (studentams, dėstytojams,
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mokslininkams)“ (I3). Konkretūs partneriai neįvardyti,
kadangi jie priklauso nuo konkrečių projektinių
veiklų visame pasaulyje (kalbant apie mainus),
o mokslinėse veiklose dėl bendrų Baltijos jūros,
švietimo ar kt. problemų bendradarbiaujama su
visomis Baltijos jūros regiono valstybėmis, kuriose
yra universitetai ir jų profilis panašus.
Pastebėta, kad daugiau bendradarbiavimo
reikėtų su Skandinavijos šalimis (Norvegija, Švedija,
Danija), kadangi šiaurės partneriai yra pažengę
įvairiose politikos srityse, o jų žinių perėmimas
per įvairias veiklas stiprintų tiek regioną, tiek visą
Lietuvą. Partnerystės su kitais regionais dažnai
užmezgamos dėl tiekimo grandinių, pavyzdžiui,
puslaidininkių importo, kuris itin aktualus pramonės
sektoriuje, matomos potencialios rinkos – Lenkija
(„sparčiai skinasi kelią į priekį, yra sąlyčio taškų
importe ir eksporte, broliški santykiai“), JAV („uostas
ir LEZ aktyviai dirba ir su JAV rinka, prie įdirbio šioje
rinkoje žymiai prisidės ir nauja kryptis į JAV, aktyviai
vykdomas eksportas“ (I2), Taivanas („Taivano
investicinis fondas – naujai atsivėrusi rinka, turinti
potencialo“ (I2).
Klaipėdos regionas įdomus galėtų būti visam
pasauliui, tačiau svarbu išgryninti, kokios yra regiono
ambicijos („klausimas, ar regionas nori dar vieno ar
kelių fabrikų su neišskirtinėmis kompetencijomis,
ar norime aukštos kvalifikacijos darbo vietas
kuriančių ir pridėtinę vertę generuojančių užsienio
investuotojų – puikus Lietuvos pavyzdys – bandymas
pakviesti Teslos fabriką, tam sutelkta daug kūrybinių
sprendimų, paruoštas pasiūlymas. Deja, investuoti
pasirinkta į pigesnės darbo jėgos ir rinkos šalis, bet
ambicijų buvo“ (I5).
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2.1 priedas. Interviu klausimynas
Kategorija

Subkategorija

Nr.

Klausimas

Įvaizdis
(pagal S. Anholto
modelį)

Turizmas

1.

Ar esate lankęsi Klaipėdos regione? Kas paliko didžiausią įspūdį? Jeigu nesate, pagal turimas žinias apie regioną, lankytinas vietas įvertinkite, kas Jums daro teigiamą ar neigiamą įspūdį?

2.

Kaip vertinate skirtingų turizmo rūšių (edukacinis, ekoturizmas, gastronominis, istorinis, kultūrinis, patirčių, sveikatingumo turizmas, vandens turizmas ir kt.) išvystymą Klaipėdos regione? Ar
konferencinis (verslo) turizmas Klaipėdos regione turi perspektyvą?

3.

Kaip manote, kokie pagrindiniai turistiniai objektai labiausiai traukia vietinius ir užsienio turistus Klaipėdos regione?

4.

Kokios, Jūsų manymu, stipriausios Klaipėdos regiono verslo ir pramonės įmonės (IT, logistika, pramonė ir kt.)?

5.

Kaip manote, kokios sritys Klaipėdos regione turi didelį potencialą eksportui (vertinant pasiūlą ir paklausą rinkoje)? Ar regione yra aukštos pridėtinės vertės eksportą kuriančių įmonių? Ar jos
siejamos su regionu, ar su Lietuva?

6.

VERSLUI / MOKSLUI:
Kaip asmeniškai vertinate tarptautinių ryšių plėtojimą Klaipėdos regione? Ar žinote Klaipėdos regiono savivaldybių miestus partnerius užsienyje?
NACIONALINĖMS AGENTŪROMS:
Kaip vertinate Klaipėdos regiono tarptautinių partnerysčių plėtojimą, bendradarbiavimą tarp užsienio savivaldybių, miestų?
TARPTAUTINIAMS PARTNERIAMS:
Kaip vertinate Klaipėdos regiono tarptautinių partnerysčių plėtojimą, bendradarbiavimą tarp užsienio savivaldybių, miestų? Kokiose srityse, Jūsų žiniomis, plėtojamas bendradarbiavimas ir su
kuo?

7.

Ar, Jūsų nuomone, Klaipėdos regionas asocijuojasi su atvirumu, skaidriu valdymu? Ar gyventojai pasitiki savivaldos vadovais? Ar galite argumentuoti savo nuomonę?

Investicijos ir
imigracija

8.

Kaip manote, ar Klaipėdos regionas yra patrauklus užsienio ir nacionalinėms investicijoms?

9.

Ar, Jūsų nuomone, Klaipėdos regionas yra patrauklus talentams, aukštos kvalifikacijos specialistams dirbti ir gyventi? Kodėl? Argumentuokite.

Kultūra, paveldas,
sportas

10.

Ar Klaipėdos regiono menininkai, kūrėjai, visuomenininkai, sportininkai, sporto renginiai, kultūriniai renginiai (parodos, spektakliai, teatras, muzikiniai pasirodymai) žinomi užsienio šalyse?

11.

Kaip vertinate Klaipėdos regiono kultūrinį, istorinį savitumą, ar pakankamai išnaudojamas turimas potencialas? Ar Klaipėdos regionas Jums kelia sąsajas su Mažąja Lietuva, Žemaitija, istorija?

Gyventojai

12.

Kokius matote Klaipėdos regiono gyventojus? Kas jiems būdinga? Kokie jie klientai, darbuotojai, kolegos, partneriai? (Pavyzdžiui, žemaičiai – užsispyrę, suvalkiečiai – taupūs, Vilniaus miesto
gyventojai – šiuolaikiški, siekiantys sužinoti ir pažinti nauja ir kt.).

Eksportas

Valdymas

Reputacija

Žinomumas

Pozicionavimas

13.

Kas, Jūsų nuomone, gyventojus skatina kurtis Klaipėdos regione? Kokios sąlygos jiems čia sudarytos?

Spontaninės
asociacijos

14.

Įvardykite bent penkis dalykus (reiškiniais, frazėmis, objektais), su kuriais Jums asocijuojasi Klaipėdos regionas.

Vertinimas

15.

Kokius Klaipėdos regiono privalumus galėtumėte išskirti?

16.

Kokius Klaipėdos regiono trūkumus galėtumėte išskirti?

Išskirtinumas

17.

Kaip manote, kuo Klaipėdos regionas išsiskiria iš kitų regionų Lietuvoje? Baltijos šalių? Viso Baltijos jūros regiono?

Tarptautinis
susidomėjimas

18.

Ar Jūs žinote apie Klaipėdos regioną daugiau nei pavadinimas, geografinė vieta? Ar žinote, kokios savivaldybės sudaro Klaipėdos regioną?

19.

Kaip manote, kas lemia Klaipėdos regiono žinomumą tarptautiniame kontekste?

20.

Ar galėtumėte įvertinti, ar Klaipėdos regionas turi savo savitumą, kuris galėtų būti įdomus užsienio šalių gyventojams, turistams, investuotojams?

Nacionalinis
susidomėjimas

21.

Kaip manote, kuo Klaipėdos regionas žinomas, išsiskiria iš kitų regionų Lietuvoje?

Tarptautinis
ir nacionalinis
susidomėjimas

22.

Kaip manote, ar užsienio / Lietuvos investuotojai žino Klaipėdos regioną, domisi galimybėmis? Kuo jiems patrauklus Klaipėdos regionas?

Bendradarbiavimas

23.

Ar galėtumėte įvardyti, su kokiais užsienio / Klaipėdos regiono partneriais daugiausia bendradarbiaujate, kartu vykdote veiklą, inicijuojate bendrus projektus? Kokiose srityse?

24.

Ar galėtumėte įvardyti, su kokiais užsienio / Klaipėdos regiono partneriais esate bendradarbiavę, vykdę bendras veiklas, projektus? Dėl kokių priežasčių bendradarbiavimas nutrūko?

25.

Ar esate bendradarbiavę, įgyvendinę bendrus projektus su Klaipėdos regiono savivaldybėmis? Ar matytumėte perspektyvų bendradarbiavimui ateityje?

26.

Kaip manote, kas yra (ar galėtų būti) pagrindiniai Klaipėdos regiono nacionaliniai, užsienio partneriai? Kokiose srityse? Kokiu tikslu?

27.

Ar galėtumėte įvardyti, kokioms užsienio šalims įdomus Klaipėdos regionas ir atskiros savivaldybės turizmo ir užsienio kapitalo investicijų prasme? Kaip manote, kas tai lemia?

Perspektyvos
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2.2 priedas. Informantų atsakymai vertinant Klaipėdos regiono specifiką ir įspūdžiai apsilankius regione
Lankymosi tikslas

Turizmas, poilsis, verslo reikalai

Dažniausiai lankomos
teritorijos

Klaipėda, Palanga, Neringa

Išskirtiniai objektai

• Klaipėdos senamiestis, Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos švyturys, kruizinių laivų terminalas, „Meridianas“, Biržos tiltas (Klaipėdos m.)
• Olando kepurės skardis, Dreverna (mažųjų laivų uostas, kempingas su poilsio nameliais), Svencelė, Karklė (sveikatos takai) (Klaipėdos r.)
• J. Basanavičiaus g., Palangos tiltas į Baltijos jūrą, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Gintaro muziejus (Palanga)
• Vienuolynai ir bažnyčios (Kretingos r.)
• Akmenų muziejus ir akmenys, Apuolės piliakalnis (Skuodo r.)
• Nemuno delta, Rusnės sala, Mingė (Šilutės r.)
• Kuršių nerijos nacionalinis parkas (UNESCO paveldas), Parnidžio kopa, Negyvosios kopos, Raganų kalnas, Vėtrungių kelias (Neringa)
Bendrai Klaipėdos regione išskirta: Baltijos jūra, Kuršių marios.

Specifika

• Moderni ir integrali Baltijos jūros regiono dalis, tvaraus ekonominio augimo, mokslo, technologijų, kultūros ir turizmo centras su išvystyta infrastruktūra
• Jūrinė ekonomika ir su uostu susijusios ekonominės veiklos
• Klaipėdos regioną sudarančios savivaldybės yra labai skirtingos, unikalios ir savitos su sava kultūra, tradicijomis ir skirtingais lankomais objektais

Teigiamas įspūdis

• Stiprus iš išskirtinis regiono centras (Klaipėda), kuris itin patrauklus verslui ir investicijoms. Klaipėda – išskirtinis Lietuvos miestas, nepalyginamas su
jokiu kitu. Architektūra, kultūrinis ir istorinis paveldas, jūra, laivai, renginiai, ekskursijos, bendra laisvo ir kūrybingo miesto aura – visa tai traukia sugrįžti
ir leisti atostogas būtent šiame Klaipėdos regiono mieste
• Išskirtinė viso regiono kultūra, tradicijos, istorija
• Poilsiui pritaikytos net 2 iš 4 Lietuvoje esančių kurortinių teritorijų – Neringa, Palanga
• Kraštovaizdis (paplūdimiai, kopos, draustiniai), išvystyta lankytinų vietų infrastruktūra, lankytinų objektų (gamtos ir kultūros paveldo) gausa
• Įspūdingi ir autentiški renginiai – Jūros šventė, laivų paradas, džiazo festivalis, šviesų festivalis
• Lėtas gyvenimo tempas

Neigiamas įspūdis

• Nevienalytis, netolygiai išvystytas regionas
• Prieš stiprų regiono centrą nublankstantys aplinkiniai rajonai
• Sezoniškumas (turizmo ir verslo prasme, pavyzdžiui, „ne sezono metu net per ilguosius savaitgalius uždaryti restoranai“)
• Vientisumo nebuvimas („Palangos Basanavičiaus g. – daug reklamų, rėkiančių suvenyrų“)
• Daug dėmesio neišsiskiriančioms veikloms (edukacijos („edukacijų stengiuosi išvengti, tą esu girdėjusi ir iš daugybės turistų, žymiai patrauklesnės –
ekskursijos“), maitinimo paslaugos („mažai unikalumo“)
• Nepakankamai vystomos (ar viešinamos) nišinio turizmo veiklos
• Trūksta smulkaus ir vidutinio verslo specifikos, veiklos sujungimo. Itin specializuoti ir integraliai veikiantys su jūra ir uostu susiję, taip pat pramonės,
gamybos sektoriai
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2.3 priedas. Informantų įvardyti pagrindiniai traukos objektai Klaipėdos regione
Klaipėdos m.

Klaipėda – kultūrinio ir vakarinio gyvenimo miestas. Traukos objektai: Klaipėdos senamiestis (lankomas vietinių, užsieniečių, vienos dienos kruizų turistų), Danės upės
pakrantė, kopgalis ir Lietuvos jūrų muziejus (pastebėta, kad populiarumas blėsta dėl gyvūnų teisių judėjimų), Muzikinis ir Dramos teatrai, kavinės Danės krantinėje,
„Meridianas“, Jūros šventė, piliavietė, muziejus 39/45, KU miestelis, Klaipėdos molas, skulptūrų parkas, džiazo festivalis.
Tobulai tinkantis savaitgalio kelionei.

Klaipėdos r.

Klaipėdos rajonas – dominuojančio gamtinio ir aktyvaus turizmo vieta. Traukos objektai: Olando kepurės skardis (unikalus status krantas regiono lygumoje), Karklė,
Drevernos uostas, Svencelė, dinozaurų parkas Radailiuose, Lapių piliakalnis (slidinėjimo trasos), tradicinė valgykla „Bulvė“ Gargžduose.

Kretingos r.

Kretingos rajone dominuoja kultūrinio ir religinio turizmo objektai. Traukos objektai: Kretingos dvaras ir žiemos sodas („skanios sraigės – nesitiki tokių dalykų, verta
sugrįžti ir rekomenduoti“), japoniškas sodas, Pranciškonų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ansamblis, kitos bažnyčios, vienuolynai,
paminėti ir laisvalaikio ir sveikatinimo centras „Atostogų parkas“ bei pramogų parkas „BOOM park“.

Neringa

Neringoje dominuoja darnus gamtinis turizmas. Pagrindiniai minėti traukos objektai: Kuršių nerija („pirmoje vietoje, žinoma, Neringa, jos grožis ir gamtos stebuklai“),
Parnidžio kopa, Negyvosios kopos, garnių ir kormoranų kolonijos. Taip pat minėti įdomūs ir išskirtiniai objektai: Alksnynės baterija, saulės laikrodis-kalendorius, Raganų
kalno medinių skulptūrų ekspozicija Juodkrantėje, Nidos etnografinės kapinės ir krikštai.

Palangos m.

Palanga – kurortinė teritorija, į kurią vykstama poilsio ir pramogų tikslu. Pagrindiniai traukos objektai: J. Basanavičiaus gatvė, Palangos tiltas į Baltijos jūrą, paplūdimys,
Birutės parkas, Palangos gintaro muziejus, fontanas, Šventoji, 313 Cable Park (traukia specifines auditorijas – vietos ir užsienio vandenlenčių sporto mėgėjus).

Skuodo r.

Pastebėta, kad Skuodui, kuris nepatekdavo į prioritetines turizmo zonas, sunku pritraukti investicijų, tad ir situacija su turizmo išvystymu kitokia nei kitur regione. Skuodo
prekės ženklas ir turizmo akcentai sietini su kuršių istorija. Pagrindiniai traukos objektai: Apuolės piliakalnis (Apuolės festivalis lankomas ir vietinių, ir užsienio turistų, kurie
domisi kuršių, baltų paveldu ir istorija), Barstyčių (Puokės) akmuo, Vaclovo Into akmenų muziejus, Šauklių tundra, vietinių lankomi ir Mosėdis, Salantai.

Šilutės r.

Šilutės rajono patrauklumas – istorinis, gamtinis ir vandens turizmas. Užsieniečius, ypač vokiečius, traukia specifinis Šilutės rajonas, senieji žvejų kaimai. Pagrindiniai
traukos objektai: Ventės ragas, Mingė, Rusnė, Kintai, Šilutės sekretai, Nemuno delta (pastebimas itin didelis potencialas tarptautiniu mastu), paukščių stebėjimas,
gamtiniai takai, Uostadvario švyturys; Hugo Šojaus muziejus.

Alternatyvūs
ir (ar)
potencialūs
traukos
objektai

Informantai išskyrė ir nemažai traukos objektų, kurie mažiau žinomi, tačiau turi didelį potencialą:
• „Architektūra, ypač šiuo metu atgimimą išgyvenanti Tarpukario architektūra, pvz., Palangos medinė architektūra, taip pat išskirtinė Klaipėdos krašto fachverkinė
architektūra“ (I5)
• „Vokietijos išeiviams ir palikuonims labai įdomi Mažosios Lietuvos istorija, kuri po truputį nyksta“ (I5)
• „Regione yra nelabai žinomų mažų miestų ar kaimų maršrutai, tačiau infrastruktūra nepakankamai išvystyta ir netraukia apsilankyti antrą kartą“ (I5)
• „Turistus traukia gyvi organizmai, pavyzdžiui, kūrybinės bendruomenės, dėl kurių atvykti gali kelis kartus. Traukos objektas – Hofas, kuris vasarą pilnas kultūrinės
bendruomenės“ (I1)
• „Workation“ kampanija išplečia turisto sąvoką, kai šiltesniu laiku biurai ar pavieniai asmenys gali dirbti ir kasdien užsiimti skirtingomis veiklomis regione – vandens
sporto šakos, geri restoranai, barai, kitoks nei sostinėje kultūrinis gyvenimas“ (I1)
• „Turistus vilioja išvykti iš miesto, gamtos ir kaimo turizmas, netradiciniai šio turizmo rūšies sprendimai – nakvynės medyje, saugomų teritorijų pažinimas“ (I1)
• „Niekur kitur Lietuvoje nėra tokios piliakalnių sistemos, kurioje aiškiai atribotos senosios baltiškos gentys“ (I4)
• „Kuršių marios turi itin didelį potencialą vystant vandens turizmą ir bendradarbiavimą tarp savivaldybių – jungia 4 iš 7 regiono savivaldybių“ (I9)
Tarptautiniai partneriai minėjo panašius traukos objektus, tačiau pateikė ir kitų atsakymų:
• Kuršių nerija, Palangos paplūdimys (paplūdimio ir miškų kultūra), sovietmečio istorijos objektai, aktyvaus turizmo infrastruktūra – jėgos aitvarai, dviračių takai ir kt. (UK;
I18)
• Klaipėdos senamiestis, Kuršių nerija ir Nida (PL; I14)
• „Nežinau, ką Klaipėda gali pasiūlyti“ (SWE; I17)
• Nidos kopos, Klaipėdos miestas ir kultūrinės veiklos, Nemuno deltos neatrastas kraštas (DE, I12)
• Klaipėdos senamiestis, mažos prekių kainos, gražūs paplūdimiai ir regiono gamta, labiau nepažinta Kuršių nerija (DK; I16)
• Laivų paradas, Palanga (UBC; I11)
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Klaipėdos regiono pozicionavimo strategijos 3 priedas

K LAIPĖDOS R E G I ON O POZI CI ON A V I M O S T R A T E G I J A
KŪR YB I N I Ų DI R B TUV I Ų A TA S K A I T A
Rengiant Klaipėdos regiono pozicionavimo
strategiją, organizuotos kūrybinės dirbtuvės, kurių
tikslas – remiantis Klaipėdos regiono komunikacijos
kryptimis
suformuluoti
keletą
alternatyvių
komunikacinių žinučių (prekės ženklo koncepcijų).
Apie kūrybines dirbtuves. Kūrybinės
dirbtuvės vyko 2022 m. balandžio 28–29 dienomis.
Suformuotos 4 grupės, kuriose generuotos idėjos
dėl Klaipėdos regiono prekės ženklo koncepcijos:
1. Viešojo sektoriaus atstovai.
2. Privataus sektoriaus atstovai.
3. Mokslo ir švietimo atstovai.
4. Atviros bendruomenei, bendruomeninėms
organizacijoms, NVO ir kitoms suinteresuotosioms
šalims dirbtuvės.
Iš viso renginiuose dalyvavo 47 dalyviai,
kurie diskutavo apie galimas regioną pristatančias
komunikacines žinutes, atskleidžiančias regiono
stiprybes.
Procesas. Kūrybinių dirbtuvių dalyviams
renginio pradžioje buvo pristatytas rengiamos
pozicionavimo strategijos tikslas ir tai, kad parengta
strategija bus naudojama Klaipėdos regiono įvaizdžio
formavimo ir žinomumo didinimo tikslais. Taip pat
aptartas planuojamas kūrybinių dirbtuvių rezultatas
– suformuota Klaipėdos regiono prekės ženklo
(branding’o) koncepcija, kuri vėliau bus plėtojama
kituose etapuose kuriant prekės ženklą, rengiant
tęstinę rinkodaros kampaniją, priemonių planą ir
stebėsenos rodiklius.
Pristatytos pagrindinės Klaipėdos regiono
identiteto ir vertybinio pagrindo analizės (žr.
KRSS2030 12 priedą) įžvalgos. Akcentuota, kad ši

analizė reikšminga tuo, jog daugelis vietovių gali
pasiūlyti panašių prekių (infrastruktūra, laisvalaikis,
pramogos ir kt.), todėl pagrindinį vaidmenį vietovių
konkurencijos kontekste atlieka lokalus, arba vietos,
identitetas. Vietos identitetas tampa atpažinimo
elementu, atskleidžiančiu ir pabrėžiančiu vietos
išskirtinumus ir privalumus, teigiamai veikiančiu
konkurencingumą ir patrauklumą, gyventojų
gyvenimo kokybę. Pristatytos ir regiono identiteto
vystymo kryptys, tapusios komunikacijos krypčių
pagrindu – ugdantis regionas, gerovės regionas,
aukštos pridėtinės vertės regionas, mėlynosios
ekonomikos regionas, atviras regionas.
Aptarti užsienio šalių regionų komunikacijos
pavyzdžiai, supažindinant dalyvius su galimu
žinučių formulavimu. Taip pat trumpai apžvelgtos
ir Klaipėdos regiono savivaldybių komunikuojamos
žinutės – „Klaipėda – judantis miestas“, „Klaipėdos
rajonas – atveria horizontus“, „Neringa – legenda,
kuri įkvepia“.
Dalyviams pristatyta ir Klaipėdos regiono
vizija iki 2030 m. – „Vakarų Lietuva – tvarios
jūrinės ekonomikos lyderė Baltijos jūros regione,
turtinga
patirčių
apsilankantiems
ir
dosni
gerovės gyvenantiems“. Akcentuota, kad vizijoje
užkoduoti elementai (jūrinės ekonomikos lyderė,
turtinga patirčių apsilankantiems, dosni gerovės
gyvenantiems) ir regiono pristatymas, kaip Vakarų
Lietuvos, gali padėti formuluojant prekės ženklo
koncepciją.
Pristačius renginio dalyviams parengtas
5 Klaipėdos regiono komunikacijos kryptis (iš
numatytų 5 trumpųjų vertės pasiūlymų – darnus
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regionas, atviras regionas, mėlynasis regionas,
gerovės regionas, atradimų regionas), kiekviena
grupė turėjo išreitinguoti ir išrinkti, jų nuomone,
svarbiausias kryptis.

Atradimų regionas / 29
Mėlynasis regionas / 25
Gerovės regionas / 24
Atviras regionas / 20
Darnus regionas / 14
Kūrybinių dirbtuvių dalyviai išrinko TOP 3
trumpuosius vertės pasiūlymus, kurie labiausiai
atspindi Klaipėdos regioną. Visos grupės pasirinko
pasiūlymus
„Atradimų
regionas“,
„Mėlynasis
regionas“, o susumavus visų grupių balsavimo
rezultatus paaiškėjo, kad daug balų surinko ir
„Gerovės regiono“ vertės pasiūlymas. Pastebima,
kad šios kryptys atitinka ir išskirtų tikslinių grupių
(verslas, turizmas, gyventojai) poreikius. Dalyvių
taip pat buvo klausiama: „Kokie yra trijų svarbiausių
krypčių Vakarų regiono privalumai (bent trys), kuriuos
galėtume komunikuoti?“ Susisteminti ir išreitinguoti
kiekvienos grupės atsakymai pateikti toliau.
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Gerovės regionas
Poilsis šalia darbo (galimybė dirbti ir uždirbti
gamtos apsuptyje)
Laikas viskam (nėra spūsčių)
Didelės erdvės
Patogus gyvenimas
Kokybiškas laisvalaikis
Vėjas išlaisvina mintis

Mėlynasis regionas
Neužšąlantis jūrų uostas, laivų uostai ir
infrastruktūra
Kurortai, pramogos, mėlynosios vėliavos
paplūdimiai
Pamario kultūra (plaukiojimas, žvejyba)
Vandens sportas (jėgos aitvarų, buriavimo meka)
Inovatyvios, pažangios ir žaliosios įmonės

Privatus sektorius

Viešasis sektorius

Mokslo ir švietimo
sektorius

Atvirų dirbtuvių grupė

• Vakarų Lietuva – vartai į
Lietuvą, čia gera dirbti, gyventi
ir ilsėti.
• Vakarų Lietuva – patogiam
poilsiui, atradimams,
gyvenimui. Įkvėpk jūros,
pasisemk kultūros, patirk
laukinę gamtą.
• Vakarų regionas – didelės
žalios erdvės tau gyventi,
dirbti, kurti ir atrasti unikalią
gamtą, kultūrą, žmones.
• Vanduo, vėjas, smėlis,
galimybė gyventi sveikai ir kurti
naujus neatrastus verslus.

• Vakarų Lietuvos regionas
– jūros vėjo įkvėptas augti,
kviečiantis prišvartuoti savo
verslą, poilsį ir gyvenimą.
Tai regionas, kur gražiausi
saulėlydžiai ir praeitis jungiasi su
dabartimi ir įkvepia ateičiai.
• Vakarų regionas – nepaliesta
gamta ir tvarumo link judantis
verslas, neužšąlantis uostas ir
saugomi papročiai, didmiesčio
šurmulys ir savęs atradimo takai.
• Vakarų regionas – darniai
judantis tvarumo link, jūros
ir talentų uostas, kurį supa
UNESCO saugoma gamta, kultūra
ir papročiai.
• Vakarų Lietuvos regionas
– pajūrio ir pamario kraštas,
kuriame gyvenimo būdą ir tempą
renkiesi pats. Vėjas ir burės,
uosto šurmulys ir UNESCO
saugoma ramybė – viskas greta.

• Vakarų regionas –
marinistinės kultūros,
turizmo ir pramogų
lopšys, atviras verslui ir
inovacijoms, pasirengęs
tvariam bendradarbiavimui ir
bendrystei sausumos, vandens,
gamtos ir miesto apsuptyje.
• Vakarų regionas – tai
harmonija tarp atvirų idėjų,
inovacijų ir partnerystėms
palankios aplinkos ir
pasirenkamo gyvenimo
būdo. Čia save arba vietą ras
kiekvienas.
• Vakarų Lietuvos regionas
– įsikūręs šalia Baltijos jūros
neužšąlančio uosto, turintis
išvystytą infrastruktūrą verslui,
gyvenimui ir laisvalaikiui,
išsiskiriantis marinistine
kultūra, vandens sportu ir
pramogomis. Užburs / apkerės
kiekvieną.

• Vakarų Lietuva – regionas,
kuriame daug erdvės veiklai,
kūrybai, poilsiui. Tai yra kraštas,
siejantis įvairų tautinį paveldą,
tradicijas, amatus.
Šūkis: „Čia vėjas išlaisvina mintis!“
• Esu laisvas kurti, kur daug
erdvės, ir realizuoti save,
o po darbo atrasti poilsį
daugiakultūrėje aplinkoje.
Šūkis: „Įkvepiančios erdvės naujai
pradžiai!“
• Kūrybiška vieta, įkvepianti
realizuoti save, o po darbo atgauti
jėgas kultūroje ir gamtoje.

Apibendrinta žinutė
Vakarų Lietuvos regionas –
vartai į Lietuvą, kur vanduo
ir vėjas, smėlis ir žalios
erdvės suteikia galimybę
sveikai gyventi, kūrybiškai
dirbti ir patogiai ilsėtis,
atrandant unikalią gamtą,
kultūrą, žmones. Įkvėpk jūros,
pasisemk kultūros, patirk
laukinę gamtą.

Apibendrinta žinutė
Vakarų Lietuva – neužšąlantis
jūros ir talentų uostas – vėjo
įkvėpta augti, kviečianti
prišvartuoti savo gyvenimą, verslą
ir poilsį gražiausių saulėlydžių,
UNESCO saugomos ramybės,
didmiesčio šurmulio regione,
kuriame pasirinktu gyvenimo
tempu keliaujama atrasti save.
Čia praeitis jungiasi su dabartimi
ir įkvepia ateičiai.

Apibendrinta žinutė
Vakarų Lietuva – kiekvieną
užburiantis neužšąlančio
Baltijos jūros uosto,
marinistinės kultūros,
turizmo ir pramogų lopšys,
atviras verslui, inovacijoms,
tvariam bendradarbiavimui
ir bendrystei sausumos ir
vandens, gamtos ir miesto
apsuptyje. Harmonijoje tarp
pasirenkamo gyvenimo būdo ir
partnerystėms atviros aplinkos
save arba vietą atrasti gali
kiekvienas.

Apibendrinta žinutė
Vakarų Lietuva – įkvepianti
erdvė veikti, kurti ir ilsėtis, kur
vėjas išlaisvina mintis. Čia laisvė
realizuoti save, o jėgas atgauti
gamtoje ir daugiakultūrėje
aplinkoje, kurioje susipina
paveldas, tradicijos ir amatai.

Atradimų regionas
UNESCO paveldas (Kuršių nerija, Lauksnų
festivalis, kuriame pristatomas nematerialusis
paveldas)
Marinistinės kultūros simboliai
Vidaus vandenų turizmas
Daugiakultūriškumas
Kultūrinis ir istorinis paveldas, siejantis su Europa
Rezultatai. Visos grupės, besiremdamos
išreitinguotomis
komunikacijos
kryptimis,
trumpaisiais vertės pasiūlymais ir išskirtais
privalumais, formulavo ir galimas komunikacines
žinutes apie Klaipėdos regioną – prekės ženklo
koncepcijas.
Grupių
siūlymai
apibendrinti
suformuojant kiekvienos grupės siūlomą prekės
ženklo koncepciją.
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Toliau pateikiami kiekvienos grupės suformuoti
išreitinguotos komunikacijos kryptys, išskirti privalumai.

pasiūlymai,

1 GRUPĖ – PRIVATUS SEKTORIUS
Mėlynasis regionas
Pažangi ir auganti mėlynoji ekonomika harmonijoje su gamta – jūrinė
kultūra, augimas, gyvos idėjos, gerovės kūrimas vietiniams gyventojams.
Vakarų Lietuva – mėlynoji Lietuvos širdis. Čia jūrinė kultūra diktuoja
laisvą ir veržlų gyvenimo ritmą, o neužšąlantis Baltijos jūros uostas –
ateitį regionui ir šaliai.

Gerovės regionas
Laisvė ir įkvėpimas kurti ir kurtis gamtos apsuptyje.
Vakarų Lietuva – gerovės regionas, išlaikantis balansą tarp kokybiško
laisvalaikio ir darbo, sveikos, saugios ir kūrybiškos aplinkos.

Atradimų regionas
Įvairių kultūrų suformuotas savitas charakteris, atviras atradimui ir
patirtims.
Vakarų Lietuva – jungiantis regionas, unikalus patirtimis tarp Mažosios
Lietuvos ir kuršių krašto, tarp sausumos ir vandenų, tarp modernumo ir
gamtos.
Grupės suformuotos galimos komunikacinės žinutės: Vakarų Lietuva ...
• Vakarų Lietuva – vartai į Lietuvą, čia gera dirbti, gyventi ir ilsėtis.
• Vakarų Lietuva – patogiam poilsiui, atradimams, gyvenimui. Įkvėpk
jūros, pasisemk kultūros, patirk laukinę gamtą.
• Vakarų regionas – didelės žalios erdvės tau gyventi, dirbti, kurti ir
atrasti unikalią gamtą, kultūrą, žmones.
• Vanduo, vėjas, smėlis, galimybė gyventi sveikai ir kurti naujus
neatrastus verslus.
Apibendrinta komunikacinė žinutė:
• Vakarų Lietuvos regionas – vartai į Lietuvą, kur vanduo ir vėjas, smėlis
ir žalios erdvės suteikia galimybę sveikai gyventi, kūrybiškai dirbti ir patogiai
ilsėtis atrandant unikalią gamtą, kultūrą, žmones. Įkvėpk jūros, pasisemk
kultūros, patirk laukinę gamtą.
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2 GRUPĖ – VIEŠASIS SEKTORIUS
Atviras regionas
Atvirumas inovacijoms, partnerystėms ir idėjoms.
Vakarų Lietuva – atviras bendradarbiavimui regionas, kuriame lengva būti
pastebėtam ir realizuoti savo idėjas

Mėlynasis regionas
Pažangi ir auganti mėlynoji ekonomika harmonijoje su gamta – jūrinė
kultūra, augimas, gyvos idėjos, gerovės kūrimas vietiniams gyventojams.
Vakarų Lietuva – mėlynoji Lietuvos širdis. Čia jūrinė kultūra diktuoja
laisvą ir veržlų gyvenimo ritmą, o neužšąlantis Baltijos jūros uostas –
ateitį regionui ir šaliai.

Atradimų regionas
Įvairių kultūrų suformuotas savitas charakteris, atviras atradimui ir patirtims.
Vakarų Lietuva – jungiantis regionas, unikalus patirtimis tarp Mažosios
Lietuvos ir kuršių krašto, tarp sausumos ir vandenų, tarp modernumo ir
gamtos.
Grupės suformuotos galimos komunikacinės žinutės: Vakarų Lietuva ...
• Vakarų Lietuvos regionas – jūros vėjo įkvėptas augti, kviečiantis
prišvartuoti savo verslą, poilsį ir gyvenimą. Tai yra regionas, kur gražiausi
saulėlydžiai ir praeitis jungiasi su dabartimi ir įkvepia ateičiai.
• Vakarų regionas – nepaliesta gamta ir tvarumo link judantis verslas,
neužšąlantis uostas ir saugomi papročiai, didmiesčio šurmulys ir savęs
atradimo takai.
• Vakarų regionas – darniai judantis tvarumo link, jūros ir talentų
uostas, kurį supa UNESCO saugoma gamta, kultūra ir papročiai.
• Vakarų Lietuvos regionas – pajūrio ir pamario kraštas, kuriame
gyvenimo būdą ir tempą renkiesi pats. Vėjas ir burės, uosto šurmulys ir
UNESCO saugoma ramybė – viskas greta.
Apibendrinta komunikacinė žinutė:
• Vakarų Lietuva – neužšąlantis jūros ir talentų uostas – vėjo įkvėpta
augti, kviečianti prišvartuoti savo gyvenimą, verslą ir poilsį gražiausių
saulėlydžių, UNESCO saugomos ramybės, didmiesčio šurmulio regione,
kuriame pasirinktu gyvenimo tempu keliaujama atrasti save. Čia praeitis
jungiasi su dabartimi ir įkvepia ateičiai.
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3 GRUPĖ – MOKSLO IR ŠVIETIMO SEKTORIUS
Atviras regionas
Atvirumas inovacijoms, partnerystėms ir idėjoms.
Vakarų Lietuva – atviras bendradarbiavimui regionas, kuriame lengva būti
pastebėtam ir realizuoti savo idėjas.

Mėlynasis regionas
Pažangi ir auganti mėlynoji ekonomika harmonijoje su gamta – jūrinė
kultūra, augimas, gyvos idėjos, gerovės kūrimas vietiniams gyventojams.
Vakarų Lietuva – mėlynoji Lietuvos širdis. Čia jūrinė kultūra diktuoja
laisvą ir veržlų gyvenimo ritmą, o neužšąlantis Baltijos jūros uostas –
ateitį regionui ir šaliai.

Atradimų regionas
Įvairių kultūrų suformuotas savitas charakteris, atviras atradimui ir patirtims.
Vakarų Lietuva – jungiantis regionas, unikalus patirtimis tarp Mažosios
Lietuvos ir kuršių krašto, tarp sausumos ir vandenų, tarp modernumo ir
gamtos.
Grupės suformuotos galimos komunikacinės žinutės: Vakarų Lietuva ...
• Vakarų regionas – marinistinės kultūros, turizmo ir pramogų lopšys,
atviras verslui ir inovacijoms, pasirengęs tvariam bendradarbiavimui ir
bendrystei sausumos ir vandens, gamtos ir miesto apsuptyje.
• Vakarų regionas – tai harmonija tarp atvirų idėjų, inovacijų ir
partnerystėms palankios aplinkos ir pasirenkamo gyvenimo būdo. Čia save
arba vietą ras kiekvienas.
• Vakarų Lietuvos regionas – įsikūręs šalia Baltijos jūros neužšąlančio
uosto, turintis išvystytą infrastruktūrą verslui, gyvenimui ir laisvalaikiui,
išsiskiriantis marinistine kultūra, vandens sportu ir pramogomis. Užburs /
apkerės kiekvieną.
Apibendrinta komunikacinė žinutė:
• Vakarų Lietuva – kiekvieną užburiantis neužšąlančio Baltijos jūros
uosto, marinistinės kultūros, turizmo ir pramogų lopšys, atviras verslui,
inovacijoms, tvariam bendradarbiavimui ir bendrystei sausumos ir vandens,
gamtos ir miesto apsuptyje. Harmonijoje tarp pasirenkamo gyvenimo būdo
ir partnerystėms atviros aplinkos save arba vietą atrasti gali kiekvienas.
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4 GRUPĖ – ATVIROS DIRBTUVĖS
Mėlynasis regionas
Pažangi ir auganti mėlynoji ekonomika harmonijoje su gamta – jūrinė
kultūra, augimas, gyvos idėjos, gerovės kūrimas vietiniams gyventojams.
Vakarų Lietuva – mėlynoji Lietuvos širdis. Čia jūrinė kultūra diktuoja
laisvą ir veržlų gyvenimo ritmą, o neužšąlantis Baltijos jūros uostas –
ateitį regionui ir šaliai.

Gerovės regionas
Laisvė ir įkvėpimas kurti ir kurtis gamtos apsuptyje.
Vakarų Lietuva – gerovės regionas, išlaikantis balansą tarp kokybiško
laisvalaikio ir darbo, sveikos, saugios ir kūrybiškos aplinkos.

Atradimų regionas
Įvairių kultūrų suformuotas savitas charakteris, atviras atradimui ir
patirtims.
Vakarų Lietuva – jungiantis regionas, unikalus patirtimis tarp Mažosios
Lietuvos ir kuršių krašto, tarp sausumos ir vandenų, tarp modernumo ir
gamtos.
Grupės suformuotos galimos komunikacinės žinutės: Vakarų Lietuva ...
• Vakarų Lietuva – regionas, kuriame daug erdvės veiklai, kūrybai,
poilsiui. Tai yra kraštas, siejantis įvairų tautinį paveldą, tradicijas, amatus.
• Šūkis: Čia vėjas išlaisvina mintis!
• Esu laisvas kurti, kur daug erdvės realizuoti save, o po darbo atrasti
poilsį daugiakultūrėje aplinkoje.
• Šūkis: Įkvepiančios erdvės naujai pradžiai!
• Kūrybiška vieta, įkvepianti realizuoti save, o po darbo atgauti jėgas
kultūroje ir gamtoje.
Apibendrinta komunikacinė žinutė:
• Vakarų Lietuva – įkvepianti erdvė veikti, kurti ir ilsėtis, kur vėjas
išlaisvina mintis. Čia laisvė realizuoti save, o jėgas atgauti gamtoje ir
daugiakultūrėje aplinkoje, kurioje susipina paveldas, tradicijos ir amatai.
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Atradimų regionas
REZULTATAI
Remiantis kūrybinių dirbtuvių rezultatais buvo suformuluotos 3 prekės ženklo
koncepcijos, atitinkančios išreitinguotas komunikacines kryptis - atradimų, mėlynojo ir
gerovės regiono kryptis.

Vakarų Lietuva – įkvėpk jūros,
pasisemk kultūros, patirk laukinę
gamtą.
Vakarų Lietuvos regionas – kiekvieną užburiantis
marinistinės kultūros, turizmo ir pramogų lopšys,
kur praeitis jungiasi su dabartimi ir įkvepia ateičiai.
Gražiausių saulėlydžių, UNESCO saugomos
ramybės regionas tarp sausumos ir vandenų, tarp
miesto ir gamtos kviečia į nesibaigiančių atradimų
keliones.

Mėlynasis regionas
Vakarų Lietuva – platūs galimybių
horizontai neužšąlančio jūros ir
talentų uosto regione.
Vakarų Lietuva – mėlynoji Lietuvos širdis. Čia
jūrinė kultūra diktuoja laisvą ir veržlų gyvenimo
ritmą, o neužšąlantis jūros ir talentų uostas –
ateitį regionui ir šaliai. Vėjo įkvėptas augti, bangų
sužadintas veikti, kviečiantis prišvartuoti savo
gyvenimą, verslą ir poilsį.

Gerovės regionas
Vakarų Lietuva – naujai pradžiai
įkvepiančios erdvės, kur vėjas
išlaisvina mintis.
Vakarų Lietuva – laisva ir įkvepianti erdvė
pasirinktu gyvenimo tempu kurtis ir kurti, o jėgas
atgauti gamtos apsuptyje, kur vėjas išlaisvina
mintis. Tobulo balanso vietoje tarp darbo ir poilsio,
save atrasti gali kiekvienas.
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