
Naujoji Uosto g. 9 - 9, LT-92121 

Klaipėda 

  

Tel. (8 46) 39 08 60, 39 08 61, 39 08 62 

El. p. klaipeda@kcci.lt 
www.kcci.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 
Kodas 110067781 

 

 

  
 

KLAIPĖDOS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI 
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Pranešimas žiniasklaidai 

2022-04-19 

Šiandien, balandžio 19 d. Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai po dviejų metų 

trukusios su COVID-19 pandemija susijusios pertraukos surengė pirmąją verslo misiją Vakarų 

Lietuvos turizmo verslo atstovams. Tris dienas truksiantis verslo renginys vyks Klaipėdos, 

Palangos, Šilutės turizmo įmonėms itin svarbiose Šiaurės Vokietijos žemėse - Šlėzvige - Holšteine 

ir Hamburge. 

Pagrindiniai šios verslo misijos Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų partneriai 

Vokietijoje -  Kylio, Flensburgo, Liubeko, Hamburgo  pramonės ir prekybos rūmai. Pasak generalinio 

direktoriaus Viktoro Krolio, tai itin svarbu, žinant jų veiklos ir reputacijos „svorį“ Vokietijos 

ekonominiame ir  verslo gyvenime: vien Hamburgo pramonės ir prekybos rūmai vienija 147 tūkst. 

įmonių, Liubeko pramonės ir prekybos rūmuose - 65 tūkst. narių. 

Pirmąją verslo misijos dieną Vakarų Lietuvos turizmo įmonių atstovai Kylyje susitiks su Kylio, 

Flensburgo, Liubeko pramonės ir prekybos rūmų vadovais, turizmo srities ekspertais, Kylio  pramonės 

ir prekybos rūmų Turizmo komiteto nariais - turizmo įmonių savininkais, turizmo agentūrų atstovais, 

turų į Baltijos šalis organizatoriais. Kartu numatoma aptarti tvarumo kaip turizmo veiksnio aspektus, 

Lietuvos pajūrio regiono galimybes turizmo srityje, pristatyti verslo misijos dalyvius, surengti 

individualius verslo susitikimus (B2B). Hamburge su Vakarų Lietuvos turizmo verslo atstovais 

susitiks Hamburgo pramonės ir prekybos rūmų užsienio ryšių, turizmo ir prekybos skyriaus atstovai, 

kelionių agentūrų, organizuojančių keliones į Baltijos šalis vadovai.  

Vokietijoje prie Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų surengtos verslo misijos prisijungs 

šioje šalyje reziduojantys Lietuvos diplomatai, o visą Lietuvos pajūrio turizmo potencialą padės 

pristatyti ir apie kelionių į pajūrį galimybes primins Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro 

atstovas. 

Verslo misija surengta pagal rūmų parengtą ir koordinuojamą projektą Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-

03-0007 „Lietuvos pajūrio turizmo paslaugų žinomumo didinimas ir eksporto skatinimas“ pagal 

LVPA administruojamą priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekto tikslas - didinti Lietuvos pajūrio 

turizmo galimybių žinomumą užsienyje, atnaujinti užsienio turistų srautą taip prisidedant prie Lietuvos 

turizmo paslaugų eksporto, turizmo pajūrio kurortuose skatinimo. 

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai - didžiausia verslo savivaldos organizacija Vakarų 

Lietuvoje, siekianti verslo plėtros Klaipėdos ir Tauragės apskrityse bei šiuo metu vienijanti 250 

įmonių.  

 

Išsamesnė informacija: gen. direktoriaus pavaduotoja Vida Kažuro, mob. tel. 8612 08019. 
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