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DARBOTVARKĖ:
Dėl Klaipėdos regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų plano.
Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės
rajono savivaldybėje“ pripažinimo regioninės svarbos projektu.
Dėl planuojamų LR regioninės plėtros įstatymo pakeitimų.
Dėl kandidato į Klaipėdos universiteto tarybą siūlymo.
Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Dėl priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
Dėl priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Dėl priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
Dėl Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių plano 2018-2019 metams
projekto.

Klaipėdos regiono plėtros narius pasveikino Klaipėdos miesto savivaldybės meras, Klaipėdos
Regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas. Regiono plėtros tarybos pirmininkas pasiūlė
tarybos nariams pradėti posėdį nuo darbotvarkės klausimo „Dėl Klaipėdos universiteto veiklos
optimizavimo priemonių plano 2018-2019 metams projekto“.
1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių plano 20182019 metams projekto.
Pranešėja – Klaipėdos universiteto Studijų prorektorė prof. Dr. Leta Dromantienė pristatė, kad
Klaipėdos universitetas (toliau – KU), siekdamas gerinti vykdomų veiklų kokybę, parengė trumpalaikį
veiklos optimizavimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas) 2018-2019 metams. Priemonių planas
yra pateikiamas vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimą Nr. 947 dėl
valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo. Priemonių planas yra parengtas
bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto ir regiono savivalda bei verslo struktūromis, atsižvelgiant į KU,
Klaipėdos miesto ir regiono savivaldos ir verslo institucijų aktualius strateginius dokumentus, Europos
Komisijos, tarptautinių organizacijų dokumentus apie universiteto indėlį į tolygią regionų raidą.
Priemonių plane apžvelgiama esama KU situacija bei detaliai išnagrinėtos veiklos optimizavimo
priemonės, būdai, rizikos ir jų valdymas.
Priemonių plane išskirtos 3 pagrindinės KU veiklos optimizavimo kryptys 2018-2019 metams: 1.
Stiprinti Klaipėdos universitetą, užtikrinant mokslo ir studijų kokybę. 2. Prisidėti prie miesto ir regiono
visuomenės ir darbo rinkos poreikių tenkinimo. 3. Tobulinti valdymą, užtikrinti Klaipėdos miesto ir
regiono savivaldybių, asocijuotų verslo struktūrų ir kitų partnerių dalyvavimą KU valdyme.
Priemonių plane išreikštas KU akademinės bendruomenės siekis bendradarbiaujant su savivalda,
verslu ir kitomis Klaipėdos mieste veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis sukurti Klaipėdos regiono

ekonomikos poreikius atitinkančią švietimo ir mokslo inovacijų ekosistemą, kuri sudarytų palankesnes
sąlygas investuotojams, talentų ugdymui, taptų efektyvių sprendimų centru.
Priemonių planas grindžiamas strateginiu KU siekiu – atliepti Lietuvos, kaip jūrinės valstybės,
reikmes, taip pat Vakarų Lietuvos regiono su Klaipėdos jūrine metropolija inovatyvaus verslo, kultūros,
švietimo ir kitus poreikius. Tokia KU perspektyva numatoma rengiamoje ilgalaikėje strategijoje
„Klaipėdos universitetas – 2030 link“. Ilgalaikė strategija įtvirtina KU jūrinę specializaciją ir orientuoja į
lyderystę Baltijos jūros regione jūros mokslinių tyrimų ir studijų srityje. KU vizija ir misija bei kertiniai
strategijos „Klaipėdos universitetas – 2030 link“ akcentai, yra pateikti loginėje matricoje ir yra Priemonių
plano pagrindas.
Pranešėja atsakė į tarybos narių užduotus klausimus ir paprašė tarybos pritarti Klaipėdos
universiteto veiklos optimizavimo priemonių plano 2018-2019 metams projektui. Pranešimas pridedamas
(2 priedas).
NUTARTA. Pritarti Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių plano 2018-2019
metams projektui.
Balsavo. Už – 12 tarybos narių.
2. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų plano.
Pranešėja Eglė Stonkė, asociacijos „Klaipėdos regionas“ projektų vadovė, tarybos nariams
priminė, kad 2017 m. pabaigoje plėtros tarybos nariai patvirtino Klaipėdos regiono – mėlynosios
ekonomikos regiono – viziją. Trumpai priminta, kad regiono specializacijos procesą planuojama
įgyvendinti dviem etapais. Pirmajame etape yra rengiama Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio
sektorių plėtros studija (projektą koordinuoja asociacija „Klaipėdos regionas“), kurioje bus analizuojamos
šių sektorių plėtros perspektyvos (proveržio galimybių analizė), identifikuotos turizmo ir žemės ūkio
sektorių ekonominės specializacijos kryptys (makroekonominis modeliavimas), kuriančios didžiausią
pridėtinę vertę ir ekonominę naudą ateityje, jų koreliacija su kitais regione esančiais ekonomikos
sektoriais. Šiuo metu yra baigiamos viešųjų pirkimų procedūros. Planuojama studiją parengti iki liepos
mėn. pabaigos. Paraleliai vyksta Klaipėdos miesto ekonominės plėtros studijos rengimas (veiksmų plano
rengimo etapas).
Antrajame etape planuojama rengti apibendrinamąjį Klaipėdos regiono ekonominės
specializacijos dokumentą, kuris išgrynins ir detalizuos strategines regiono ekonominės plėtros
(specializacijos) kryptis, pateiks jų įgyvendinimo veiksmų planą, įvardins struktūrinius pokyčius
reikalingus suplanuotų veiksmų įgyvendinimui.
Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministerijos 2018-01-15 raštu Nr.1D-288(22) „Dėl regionų
plėtros tarybų išskirtų regionų specializacijos krypčių“, asociacija „Klaipėdos regionas“ kartu su
Klaipėdos regiono savivaldybių atstovais, atsižvelgdami į 2017-12-19 Klaipėdos regiono plėtros tarybos
patvirtintas regiono plėtros kryptis, bei turimus ir planuojamus rengti strateginius dokumentus, parengė
specializacijos kryptims įgyvendinti potencialių iniciatyvų sąrašą. Sąrašo parengimui buvo organizuotos
trys darbinės regiono atstovų sesijos, kurių metu buvo aptarti ir identifikuoti potencialūs veiksmai
patvirtintų krypčių įgyvendinimui. Į sąrašo rengimo procesą buvo įtraukti ir Klaipėdos ekonominės plėtros
agentūros, Klaipėdos turizmo plėtros tarybos, Klaipėdos universiteto atstovai. Atskiros savivaldybės savo
iniciatyva organizavo vidinius susitikimus: 2018-02-05 Kretingos rajono savivaldybėje vyko susitikimas
su smulkiųjų ūkių atstovais, 2018-02-11 - Skuodo rajono savivaldybėje.
Šiuo metu asociacija „Klaipėdos regionas” bendradarbiaudama su Klaipėdos mokslo ir
technologijų parku įgyvendina ES Baltijos jūros regiono programos pavyzdinį (angl. flagship) projektą
„Sumanios specializacijos įgyvendinimo stiprinimas Baltijos jūros regione kuriant inovacijų centrus
(angl. Improving smart specialization implementation of the Baltic Sea Region through orchestrating
innovation hubs)”. Projekte dalyvauja ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, LR Ūkio ministerija.
Šio projekto kontekste, 2017-12-13 buvo organizuota Klaipėdos regiono sumanios specializacijos
identifikavimo darbinė sesija, kurios metu buvo aptartos ir regiono ekonominės specializacijos kryptys.
Sesijos metu identifikuoti Klaipėdos regiono sumaniosios specializacijos sektoriai, kurie toliau
analizuojami ir gryninami atskirų tematinių darbo grupių (ekspertų susitikimų) metu. Šiuo metu yra
įvykusios transporto ir logistikos, energetikos sektorių darbo grupės. Šių sesijų rezultatai prisidės prie
rengiamų Klaipėdos regiono ekonominės specializacijos dokumentų, o taip pat bus teikiami Klaipėdos
regiono siūlymai ir pastabos dėl Lietuvos sumanios specializacijos strategijos atnaujinimo.
Šiais rengimo etapais Klaipėdos regiono savivaldybės siekia, kad pradėtas regiono specializacijos
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procesas sustiprintų integralią ir subalansuotą regiono plėtros politiką, žiniomis grįsti sprendimai,
prisidėtų prie ilgalaikio ir tvaraus regiono ekonominio proveržio, didesnio regiono pasiekiamumo ir
patrauklumo, investicijų pritraukimo, inovatyvių sprendimų kūrimo ir taikymo regione.
Tarybos narys D. Jasaitis informavo, kad Neringos savivaldybėje rengiamas projektas žvejams,
nupirktas viešbutis, žvejų uostas parduotas. Ministerija šiai priemonei skiria 1700 tūkst. Eur. Ministerija
siūlo pristatyti rengiamą projektą, tačiau finansavimo projektavimui nėra, ir jeigu regiono plėtros taryba
pritars rengiamam veiksmų planui, Neringos savivaldybė negaus nei cento, gaus kiti. Dar neaiškus
klausimas dėl Klaipėdos aukciono, kuriam skiriama 850 tūkst. Eur, tačiau jis perduotas Turto bankui
privatizuoti. Kam investuoti europinius pinigus į parduodamą objektą, kai žvejai Nidoje šiuo metu neturi
kur švartuotis.
Pranešėja Eglė Stonkė informavo, kad į specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų planą yra
įtrauktas Kuršių marių pritaikymas jūrinių jachtų laivybai, prieplaukų, esančių mariose, infrastruktūros
atnaujinimas.
Tarybos pirmininkas pasiūlė protokoliniu pavedimu kreiptis į ministeriją, prašant aiškiai ir
konkrečiai įvardinti deklaruojamus veiksmus vertinant pilotines iniciatyvas, kad turėtume aiškią viziją
apie regioninės specializacijos žingsnius bei etapus.
Pranešėja informavo, kad ministerija neturi konkrečios informacijos, kas bus pripažinta
pilotiniais projektais. Tarybos narys A.Šulcas pabrėžė, kad pilotiniu projektu galėtų būti viešojo
transporto projektas. Vidaus reikalų, susisiekimo bei aplinkos ministerijos pripažįsta, kad Klaipėdos
regionas yra pažengęs šioje srityje, todėl viešojo transporto projektas galėtų būti priimtinas kaip pilotinis
projektas.
NUTARTA. Pritarti veiksmų planui bei protokoliniu pavedimu suformuluoti raštą ministerijai
prašant aiškiai ir konkrečiai įvardinti deklaruojamus veiksmus vertinant pilotines iniciatyvas, kad
turėtume aiškią viziją apie regioninės specializacijos žingsnius bei etapus.
Balsavo. Už – 12 tarybos narių.
3. SVARSTYTA. Dėl planuojamų LR regioninės plėtros įstatymo pakeitimų.
Regiono plėtros tarybos pirmininkas V.Grubliauskas informavo tarybą, kad Lietuvos Respublikos
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas informavo apie planuojamą LR regioninės plėtros
įstatymo keitimą. Pranešėjas paprašė tarybos narių, prieš tai apsvarsčius savivaldybėse, pateikti savo
siūlymus dėl LR regioninės plėtros įstatymo pakeitimo. Tarybos narių prašome pateikti savo siūlymus iki
vasario pabaigos. Susisteminti siūlymai bus pateikti tarybai, tarybai pritarus, siūlymai bus pateikti
Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui.
4. SVARSTYTA. Dėl kandidato į Klaipėdos universiteto tarybą siūlymo.
Pranešėjas – Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininkas, Klaipėdos
miesto savivaldybės meras.
Pranešėjas pristatė tarybos nariams, kad Klaipėdos universiteto Senatas, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Klaipėdos universiteto statutu ir Klaipėdos universiteto
tarybos sudarymo reglamentu, paskelbė viešąjį konkursą į Klaipėdos universiteto tarybos vietas, skirtas
Tarybos nariams, nepriklausantiems Klaipėdos universiteto personalui ir studentams. Po vieną vietą
skiriama: regiono savivaldybėms; verslo asociacijoms; kitiems Klaipėdos universiteto partneriams.
Pranešėjas tarybos nariams pasiūlė apsvarstyti galimą kandidatūrą į Klaipėdos universiteto tarybą.
NUTARTA. Į Klaipėdos universiteto tarybą siūlyti Klaipėdos miesto savivaldybės mero,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko Vytauto Grubliausko kandidatūrą.
Balsavo. Už – 12 tarybos narių.
5. SVARSTYTA. Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ pripažinimo regioninės svarbos projektu.
Pranešėjas UAB „Šilutės vandenys“ direktorius A. Markvaldas, tarybos nariams paaiškino, kad
atlikus viešuosius pirkimus ir projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ techninį projektą, paaiškėjo, kad keturiose gyvenvietėse planuojami
valymo įrenginiai neatitinka Šilutės bendrajame plane bei vandentiekio strategijos plane numatytų valymo
įrenginių įrengimo vietų. Siekiant sutaupyti lėšas ir ekonomiškai pastatyti valymo įrenginius, reikia
pakeisti įrenginių statymo vietas, norint pakeisti žemės sklypus, susiduriama su sudėtingomis
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procedūromis, todėl prašoma pripažinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ regioninės svarbos projektu.
Regiono plėtros tarybos nariai išsakė savo nuomones, pateikė klausimus. Tarybos narys
J. Mažeika paklausė kas bus su regioninėmis lėšomis, jei bus sutaupytų lėšų kitose savivaldybėse, ar šios
sutaupytos lėšos automatiškai nekeliaus į Šilutės rajono savivaldybę. Klaipėdos apskrities skyriaus vedėja
D. Makuškienė atsakė, kad dėl sutaupytų lėšų panaudojimo spręs regiono taryba, priimdama sprendimą
dėl regiono plėtros plano pakeitimo bei tvirtindama regiono projektų sąrašą.
Nutarta. Priimti sprendimą „Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ pripažinimo regioninės svarbos projektu“.
Balsavo. Už – 12 tarybos narių.
6. SVARSTYTA, Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistė, tarybos nariams pristatė teikiamą svarstyti sprendimo
projektą dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 plėtros plano pakeitimo.
Pranešėja informavo, kad plėtros plano pakeitimai yra atliekami atsižvelgiant į gautą Skuodo raj.
savivaldybės administracijos prašymą pakeisti su projektu „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
priemonių prieinamumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ susijusią informaciją. Atsižvelgiant į
prašymą, yra keičiami pagrindiniai projekto įgyvendinimo etapų terminai: projekto įtraukimo į sąrašą
data, paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data, finansavimo sutarties sudarymo data bei
projekto užbaigimo metai.
Plėtros plano pakeitimas taip pat yra atliekamas, atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos prašymą nukelti projekto „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir
skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai
terminą iš 2017 m. rugsėjo 29 d. į 2018 m. kovo 2 d.
Plėtros plano pakeitimas taip pat yra atliekamas, atsižvelgiant į Šilutės rajono savivaldybės
administracijos prašymą nukelti projekto „Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas“ paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą į 2018 m. kovo 30 d.
Pranešėja paprašė Tarybos narių išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 16 d.
sprendimo Nr. 51/3S-21 „Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo. Už – 12 tarybos narių.
7. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Klaipėdos regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja Dalia Makuškienė, Klaipėdos apskrities skyriaus vedėja, pristatė, kad Skuodo rajono
savivaldybė
pateikė projektinį pasiūlymą „Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros
atnaujinimas“, įvertinus projektą, buvo nustatyta, kad projektinis pasiūlymas atitinka visus keliamus
reikalavimus ir projektas gali būti įrašytas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą Nr. 08.2.1-CPVA-R-90831.
Antras pakeitimas daromas, atsižvelgiant į Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2018 m.
sausio 9 d. raštą Nr. R3-(4.1.20)-165 „Dėl Informacijos pateikimo“ regiono projektų sąraše yra keičiamas
projekto „Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai
terminas, vietoje „2017-07-30“ įrašant „2018-03-30“.
Tarybos narių paprašyta išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2017 m. liepos 24 d.
sprendimo Nr. 51/3S-37 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo
gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos
regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo. Už – 12 tarybos narių.
8. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
4

Pranešėja Dalia Makuškienė, Klaipėdos apskrities skyriaus vedėja, informavo, kad Klaipėdos
rajono savivaldybė paprašė išbraukti iš projektų sąrašo projektą „Klaipėdos rajono kraštovaizdžio
gerinimas“, Palangos miesto savivaldybė prašo išbraukti projektą „Palangos miesto bendrojo plano
gamtinio karkaso dalies koregavimas“. Tie projektai bus iš naujo teikiami sekančiu kvietimu.
Tarybos narių paprašė pritari sprendimo projektui.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 28 d.
sprendimo Nr. 51/3S-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo. Už – 12 tarybos narių.
9. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja Dalia Makuškienė, Klaipėdos apskrities skyriaus vedėja, pristatė, kad Klaipėdos miesto
savivaldybės administracija prašo nukelti projekto „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę
aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai
institucijai terminą, vietoje „2017-09-29“ įrašant „2018-03-02“.
Tarybos narių paprašė pritari sprendimo projektui.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“
priemonės 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo. Už – 12 tarybos narių.
Sekantis tarybos posėdis planuojamas Neringos savivaldybėje.

Posėdžio pirmininkas,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininkas

Vytautas Grubliauskas

Regioninės plėtros departamento prie VRM
Klaipėdos apskrities skyriaus vedėja

Dalia Makuškienė

Posėdžio sekretorė
Regioninės plėtros departamento prie VRM
Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistė

Asta Raugalienė
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