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PLANUOJAMI VEIKSMAI / PROCESAI

I KRYPTIS. REGIONINIO IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS 

1.1. Klaipėdos regiono pozicijos stiprinimas tarptautiniame lygmenyje

2.2.1. E-rinkodaros projekto "Pažink Vakarų Krantą" tęstinis įgyvendinimas
Parengta projekto 

paraiška 
II-III ketv.

Bus rengiama turizmo e-rinkodaros paraiška. Planuojama pagrindinė veikla - 

projekto "Pažink Vakarų Krantą" metu sukurtam regiono turizmo išteklius 

pristatančiam tinklapiui idiegti maršrutų planavimo irankį, kuris leistų turistams 

patiems susiplanuoti keliones po Klaipėdos regioną. Taip pat šiam įrankiui įdiegti 

reikės ir išsamosio regiono turizmo objektų, paslaugų, viešojo transporto ir 

susisiekimų galimybių duomenų bazės.

1.1.3. Aktyvus Klaipėdos regiono dalyvavimas įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo ir Europos kaimynystės programų projektus.

1.2. Klaipėdos regiono pozicijos stiprinimas nacionaliniame lygmenyje

1.3. Klaipėdos regiono savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas

2.1. Regiono ekonominės specializacijos strategijos parengimas

2.2. Klaipėdos regiono turizmo politikos stiprinimas

 VEIKLOS PLANAS 2018 M. 

Asociacijos "Klaipėdos regionas" 2018 m. kovo 2 d. protokolu Nr. P18-2

ASOCIACIJA "KLAIPĖDOS REGIONAS"

II KRYPTIS.  SUBALANSUOTA REGIONO SOCIALINĖ - EKONOMINĖ PLĖTRA KLAIPĖDOS REGIONO – MĖLYNOSIOS EKONOMIKOS REGIONO - VIZIJOS ĮGYVENDINIMAS

1.1.1. Klaipėdos regiono atstovavimas tarptautinių organizacijų veikloje

1.1.2. Regiono politinio vaidmens stiprinimas Baltijos jūros regione



2.2.2. Regioninio turizmo forumo organizavimas
Suorganizuotas 

forumas
III ketv. 

Renginys bus organizuojamas kartu su Klaipėdos regiono turizmo taryba. Forumą 

nutarta organizuoti atsižvelgiant į 2016 m. Klaipėdoje organizuoto forumo 

sėkmę (150 dalyvių iš įvairių nacionalinių ir vietos organizacijų).  

2.3.1.Renginys Klaipėdos regiono pasiekiamumo gerinimo klausimais
Suorganizuotas 

renginys
II ketv.

Susitikimas / diskusija  Klaipėdos regiono pasiekiamumo klausimams analizuoti. 

Šia veikla siekiama išsigryninti Klaipėdos regiono pasiekiamumo problemas, 

ieškoti galimų jų sprendimo variantų, kartu su ministerijų atstovais, verslo 

bendruomene (galbūt gerosios praktikos pavyzdžiais iš užsienio valstybių) ieškoti 

galimybių didinti regiono pasiekiamumą.

2.3.2. Klaipėdos regiono pasiekiamumo oro tranportu didinimas

Parengta programa  

Suorganizuotas 

konkursas 

II-III ketv.

Derybų su potencialių avialinijoms vykdymas ir koordinavimas (kartu su Lietuvos 

oro uostais ir Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra), finansinio modelio 

regiono savivaldybių prisidėjimui parengimas, papildomų finansavimo galimybių 

paieška, pasiekiamumo ir žinomumo programos parengimas. Potencialiai - 

konkurso organizavimas.

2.3.3. Klaipėdos regiono pasiekiamumo vandeniu didinimas

Suorganizuota 

diskusija, naujų 

vidaus vandens kelių 

regione skaičius

II-III ketv. Diskusija dėl vandens kelių panaudojimo ir tinklo plėtros Klaipėdos regione

III KRYPTIS. KOMUNIKACIJOS APIE KLAIPĖDOS REGIONĄ STIPRINIMAS 

3.1.1. Informacinio paketo apie Klaipėdos regioną ir asociaciją sukūrimas
Parengtas 

informacinis paketas
II ketv.

Klaipėdos regiono vizijos, plėtros krypčių ir pagrindinių faktų apipavidalinimas 

infografike, Klaipėdos regioną pristatančių prezentacijų ir pagrindinių bukletų 

parengimas

3.1.2. Asociacijos tinklapio paleidimas ir palaikymas
Paleista internetinė 

svetainė
I ketv. Startavusi asociacijos internetinė svetainė, kurioje bus skelbiama informacija 

apie asociacijos veiklos kryptis, svarbiausius projektus ir kita aktuali regiono 

informacija 

3.2.1. Naujienlaiškių Klaipėdos regiono savivaldybėms parengimas
Parengti ir išplatinti 

naujienlaiškiai
I-IV ketv.

Siekiant stiprinti asociacijos komunikaciją su regiono savivaldybėmis ir kuo 

išsamiau informuoti visus apie asociacijos veiklą, kiekvieno mėnesio pabaigoje 

bus rengiamas asociacijos veiklos naujienlaiškis apie mėnesio veiklas regiono 

savivaldybėms.

3.2.2. Reguliarių susitikimų su savivaldybėmis planavimas
Suorganizuoti 

susitikimai
I-IV ketv.

Ketvirčio susitikimai su savivaldybių atstovais, koordinuojančiais reigoninius 

klausimus, siekiant stiprinti regioninių klausimų veiklų planavimą ir įgyvendinimą

3.2.3. Bendradarbiavimo pasiūlymo parengimas ir platinimas

Parengtas 

bendradarbiavimo 

pasiūlymas

I-II ketv.

Siekiant kuo plačiau paskleisti žinią apie Klaipėdos regiono savivaldybių 

bendradarbiavimą ir asociaciją, kaip organizaciją atstovaujančią regionines 

pozicijas, kviesime regiono sointeresuotas grupes (jų atstovus) bendradarbiauti 

regionui svarbiais klausimais, teikti siūlymus dėl galimų veiklų, palaikyti nuolatinį 

dialogą tarp visų regiono veikėjų.

2.3. Klaipėdos regiono pasiekiamumo gerinimas

3.1. Informacijos apie Asociaciją ir Klaipėdos regioną sklaida

3.2.Vidinės komunikacijos apie ARK veiklą gerinimas



3.2.4. Klaipėdos regiono suinteresuotų grupių ir partnerių tinklo duomenų bazės 

sukūrimas

Sukurta duomenų 

bazė

IV ketv.                  

2019 m.

Duomenų bazės su svarbiausia regiono informacija ir suinteresuotų grupių 

irpartnerių kontaktais sukūrimas, leistų užtikrinti efektyvesnį ir operatyvesnį 

procesų koordinavimą, galimybe visiems naudotis turima (vieša) regiono 

informacija.


