
ASOCIACIJA „KLAIPDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 
 

TVIRTINU 
 

Pirmininkas 
Arvydas Žiogas 

 
2020 M. VIEŠINIMO IR GYVENTOJŲ AKTYVINIMO PLANAS 

 
Eil. 
Nr. 

Veikla Vykdymo 
laikas 

Atsakingas 

Organizacinė veikla 
1.  Viešinimo ir gyventojų aktyvinimo 2020 m. plano 

rengimas 
2020 m. 

sausis, vasaris 
VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

2.  2020 m. Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 
2016-2023 m. strategijos metinės ataskaitos 
rengimas 

2020 m. 
sausis 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė, 
VPS 
administratorė 

3.  2020 m. Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 
2016-2023 m. strategijos metinės ataskaitos 
(viešųjų ryšių aspektu) rengimas 

2020 m. 
gruodis 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

4.  KŽVVG teritorijos žuvininkystės bendruomenės, 
verslo subjektų kontaktų bazės atnaujinimas 

2020 m. 
kovas 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

Renginių, konsultacijų, mokymų organizavimas 
5.  Viešinimo ir aktyvinimo renginio „Europos 

Sąjungos (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo) parama Klaipėdos žuvininkystės regionui“ 
organizavimas 

2020 m. 
gegužė, 
birželis 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė, 
pirmininkas, 
VPS 
administratorė, 
VPS 
finansininkė 

6.  Informacinių renginių apie kvietimus teikti vietos 
projektų paraiškas organizavimas (2 vnt.) 

2020 m. III, 
IV ketv. 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė, 
VPS 
administratorė 

7.  Tikslinių konsultacijų vietos projektų paraiškų 
teikėjams organizavimas (2 vnt.) 

2020 m. III, 
IV ketv. 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė, 
pirmininkas, 
VPS 
administratorė 

8.  Mokymų „Viešieji pirkimai įgyvendinant vietos 
projektus“ organizavimas 

2020 m. III 
ketv. 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė, 
VPS 



administratorė, 
VPS 
finansininkė 

Viešinimo įrankių, priemonių ruošimas, įsigijimas 
9.  Internetinės svetainės www.klaipedazvvg.lt turinio 

papildymas vaizdo medžiaga 
2020 m. I – 

IV ketv.   
VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

10.  Teminių lankstinukų maketavimas, atnaujinimas ir 
gamyba: 

- Klaipėdos žuvininkystės plėtros 2016-2023 
m. strategija  

- ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos 
grupė“ 

2020 m. 
balandis, 
gegužė 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

11.  KŽVVG laikraščio maketavimas ir gamyba (1, 2 
Nr.) 

2020 m. 
gegužė, 
gruodis 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

12.  EJRŽF lipdukų, KŽVVG plakatų maketavimas ir 
gamyba 

Pagal poreikį VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

13.  Reklaminės medžiagos su išoriniu ženklinimu 
ruošimas ir gamyba 

2020 m. III 
ketv. 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė, 
VPS 
administratorė 

Informacijos teikimas, viešinimas 
14.  Informacijos, susijusios su Klaipėdos žuvininkystės 

regiono plėtros  2016-2023 m. strategijos 
įgyvendinimu, viešinimas internetinėje svetainėje 
www.klaipedazvvg.lt 

2020 m. I-IV 
ketv. 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

15.  KŽVVG Facebook puslapio administravimas 
(grafinių skelbimų maketavimas, informacijos 
skelbimas) 

1, 2 k. per 
savaitę 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

16.  Informacijos apie ES paramą žuvininkystei, 
žuvininkystės ūkio šakos populiarinimo medžiagos 
rinkimas ir viešinimas, EJRŽF viešinimas 
internetinėje svetainėje www.klaipedazvvg.lt, 
socialiniame tinkle Facebook 

2020 m. II, 
III, IV ketv. 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

17.  Informacinių skelbimų apie kvietimus teikti vietos 
projektų paraiškas rengimas spaudai (4 kvietimai) 

2020 m. II, 
III, IV ketv. 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

18.  Informacijos, susijusios su asociacijos „Klaipėdos 
žuvininkystės vietos veiklos grupė“ VPS 
įgyvendinimu, ruošimas ir teikimas ŽŪM, NMA ir 
kitiems suinteresuotiems asmenims 

Pagal poreikį VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

19.  Dalyvavimas posėdžiuose ir kt. renginiuose, 
kuriuose sprendžiami asociacijos „Klaipėdos 
žuvininkystės vietos veiklos grupė“ VPS 
įgyvendinimo klausimai, pranešimų ruošimas, 
protokolavimas 

2020 m. I-IV 
ketv. 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 



Horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas 
20.  Darnus vystymasis (įskaitant aplinkosaugą ir 

klimato kaitos švelninimo veiksmus): Informacinės 
medžiagos maketavimas ir gamyba 

2020 m. II 
ketv. 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

21.  Kultūra: Vaizdo medžiagos „Žuvies kelias“ 
montavimas, publikavimas KŽVVG Youtube 
kanale 

2020 m. I-IV 
ketv. 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė 

22.  Kultūra: KŽVVG  viešinimas Klaipėdos m. 
kultūros renginiuose (Žvejo diena , Jūros šventė – 
jeigu vyks) 

2020 m. II, III 
ketv. 

VPS viešųjų 
ryšių 
specialistė, 
KŽVVG 
valdyba 

 
 
 
Parengė                                                                                              VPS viešųjų ryšių specialistė 
 


