KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 m. gruodžio 07 d. Nr. 51/3P-22
Klaipėda
Posėdis įvyko 2018 m. lapkričio 22 d., 14 val. Posėdžio vieta - Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos posėdžių salė (332 kab.), Liepų g. 11, Klaipėda.
Posėdžio pirmininkas: Klaipėdos miesto savivaldybės meras, Klaipėdos regiono plėtros
tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas.
Posėdžio sekretorė: Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistė Asta Raugalienė.
Dalyvavo: (dalyvių sąrašas pridedamas, 1 priedas; vadovaujantis Klaipėdos regiono plėtros
tarybos darbo reglamento 10 punktu, posėdis laikomas teisėtu, kvorumas yra).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu.
2. Dėl regionų specializacijos krypčių įgyvendinimo iniciatyvos.
3. Dėl Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio studijos rezultatų pristatymo.
4. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
5. Dėl priemonės ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
6. Dėl priemonės ,,Vietinių kelių vystymas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo.
7. Dėl priemonės ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“
regiono projektų sąrašo panaikinimo.
8. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Klaipėdos regiono prioritetinio
projektų sąrašo ir rezervinio projektų sąrašo pakeitimo
9. Dėl nuomonės ir pasiūlymų dėl Klaipėdos apskrities teritorijoje veiklą vykdančių
kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų galimos pertvarkos.
1. SVARSTYTA. Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu.
Pranešėja – Elida Mantulova, projekto „Klaipėdos universiteto miestelis – žinioms imlus
regiono inovacijų slėnis“ atstovė, Klaipėdos universiteto rektoriaus patarėja.
Pranešėja pristatė tarybos nariams, kad pasikeitus regioninės plėtros įstatymui nuo 2018
metų spalio 1 dienos, pareiškėjai, kurie siekia projektą pripažinti regioninės svarbos projektu, turi
gauti savivaldybės tarybos pritarimą. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba projektui pritarė,
todėl kreipiamasi į regiono plėtros tarybą. Projektas pagrįstas 2008 metų liepos 23 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 786 „Dėl integruoto mokslo, studijų ir verslo centro
(slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programos patvirtinimo“, kurio paskirtis – sukurti
jūrinių žinių ekonomikos branduolį-sutelkti potencialą ir sudaryti glaudesnes jūrinio mokslo,
studijų ir verslo sąveikos sąlygas. 2018 m. spalio 3 d. pasirašytas protokolas su Klaipėdos
valstybine kolegija, LCC tarptautiniu universitetu, Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla,
Lietuvos verslo bei socialinio mokslo kolegija, siekiant stiprinti ir populiarinti mokslinį
potencialą, kartu įgyvendinti Klaipėdos universiteto strategiją. Projektu siekiama sukurti regionui
reikalingą infrastruktūrą ir kurti pritaikomąjį mokslą regiono verslo įmonių modernizavimui bei

plėtrai, vykdant aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, pritraukti aukštos vertės užsienio
investicijas ir užtikrinti sukurtų žinių perdavimą rinkai, vystyti aukšto lygio Lietuvos
kompetencijos centrus, MTEP ir inovacijų infrastruktūrą ir kokybiškos inovacijų paslaugų
pasiūlos plėtrą.
Pranešėja paprašė tarybą pritarti projektui „Klaipėdos universiteto miestelis – žinioms
imlus regiono inovacijų slėnis“.
NUTARTA. Pritarti sprendimui dėl Klaipėdos universiteto projekto „Klaipėdos
universiteto miestelis – žinioms imlus regiono inovacijų slėnis“ pripažinimo regioninės svarbos
projektu.
Balsavo – už 17 tarybos narių.
2. SVARSTYTA. Dėl regionų specializacijos krypčių įgyvendinimo iniciatyvos.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja, atkreipė tarybos dėmesį, kad į Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2018
m. kovo mėn. Vidaus reikalų ministerijai siųstą raštą, kuriuo taryba prašė detalizuoti ministerijos
planuojamus veiksmus ir etapus regiono specializacijų įgyvendinimo klausimais atsakymas
nebuvo gautas. Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento vyresnysis
patarėjas Andrius Valickas, dalyvaudamas Regioninės plėtros departamento posėdyje, informavo,
kad planuojama ateinančio laikotarpio regiono plėtros planus rengti specializacijų pagrindu.
3. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio studijos rezultatų
pristatymo.
Pranešėjai UAB „Civitta“ atstovas Egidijus Skrodenis, Eglė Stonkė, asociacijos „Klaipėdos
regionas“ projektų vadovė.
Pranešėjas UAB „Civitta“ atstovas Egidijus Skrodenis pristatė tarybos nariams informaciją
apie parengtą Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio studiją. Pristatė tris siūlomus plėtros
scenarijus. ( Pranešimas pridedamas, 2 priedas).
Pranešėjas informavo tarybą, kad atvyks į visų Klaipėdos regiono savivaldybes bei aptars
studijos numatomas vystymosi kryptis ir scenarijus.
4. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja, informavo tarybą, kad Plėtros plano Priemonių plano 2 lentelėje
priemonėje „Atnaujinti kaimo gyvenamąsias vietoves“ yra keičiama projektų „Priekulės miesto
atvirų viešųjų erdvių kokybės gerinimas“ ir „Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas
viešiesiems poreikiams“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai ir finansavimo
sutarties sudarymo terminai.
Priemonėje „Vystyti vietinius kelius“ keičiami projekto ,,Bastionų g. tiesimas (I etapas:
nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g.; II etapas: nuo Gluosnių g. iki
Bangų g.)“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai ir finansavimo sutarties sudarymo
terminai. Projekto ,,Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“ informacija
keičiama, atsižvelgiant į Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimus,
patvirtintus vidaus reikalų ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymu.
Priemonėje „Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą“ keičiami projekto „Priekulės
socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ biudžeto informacija ir projekto etapų terminai.
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Visi pakeitimai yra atliekami, atsižvelgiant į savivaldybių pateiktus prašymus ir pakeitimai
suderinti su atsakingomis ministerijomis.
Pranešėja paprašė pritarti siūlomam projektui.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano
pakeitimo“.
Balsavo – už 17 tarybos narių.
5. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, informavo tarybą, kad priemonės 08.1.3-CPVA-R609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių
fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašas Nr. 08.1.3-CPVA-R609-31 yra keičiamas, vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 19.1ir 20.1 papunkčiais bei atsižvelgiant į
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018 m. rugsėjo 28 d. raštą Nr. (5.1.28E) A53937 „Dėl priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“, t. y. sprendimo projektu iš sąrašo išbraukiamas projektas „UAB
,,MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo
didinimas Gargžduose“. UAB ,,MediCA klinika“ nutraukė darbą Gargžduose.
Pranešėjas paprašė pritarti siūlomam projektui.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „Dėl priemonės ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo“.
Balsavo – už 17 tarybos narių.
6. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Vietinių kelių vystymas“ regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, informavo tarybą, kad Klaipėdos regiono projektų
sąrašas Nr. 06.2.1-TID-R-511-31 yra keičiamas, vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 19.2 ir 22.4
papunkčiais bei atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2018 m. spalio 18
d. raštą Nr. (4.33)-R2-2994 „Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano keitimo“, t. y.
sprendimo projektu keičiamas projekto ,,Bastionų g. tiesimas (I etapas: nuo Danės g. iki Danės
upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g.; II etapas: nuo Gluosnių g. iki Bangų g.) paraiškos
finansuoti pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas iš ,,2018-12-31“ į ,,2019-06-30“.
Pranešėjas paprašė pritarti siūlomam projektui.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „Dėl priemonės „Vietinių kelių vystymas“ regiono projektų
sąrašo pakeitimo.
Balsavo – už 17 tarybos narių.
7. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ regiono projektų sąrašo panaikinimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, informavo tarybą, kad priemonės 04.5.1-TID-R-518
„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-518 -31 yra
keičiamas, vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
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regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 19.1 ir 20.1 papunkčiais bei atsižvelgiant į Klaipėdos
rajono savivaldybės administracijos 2018 m. rugpjūčio 16 d. raštą Nr. (5.1.28)-A5-3257 „Dėl
projekto ,,Dėl priemonės 04.5.1-TID-R-518 ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių
parko atnaujinimas“. Sprendimo projektu išbraukiamas projektas ,,Vietinio susisiekimo viešojo
transporto priemonių parko atnaujinimas“ ir panaikinamas priemonės 04.5.1-TID-R-518
„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-518 -31.
Pranešėjas paprašė pritarti siūlomam projektui.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „Dėl priemonės ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto
priemonių parko atnaujinimas“ regiono projektų sąrašo panaikinimo“ regiono projektų sąrašo
panaikinimo,
Balsavo – už 17 tarybos narių.
8. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Klaipėdos regiono prioritetinio
projektų sąrašo ir rezervinio projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja, informavo tarybą, kad Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos 2018 m. rugsėjo 24 d. raštu, vadovaudamosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
įgyvendinimo taisyklių 91.1 papunkčiu informavo, kad iš prioritetinio projektų sąrašo turi būti
išbraukti projektai „Infrastruktūros plėtra Skuodo rajono kaimuose“ ir „Barstyčių miestelio
infrastruktūros plėtra“.
Vadovaujantis Taisyklių 91.1 papunkčiu parengtas sprendimo projektas, kuriuo iš
Klaipėdos regiono prioritetinio projektų sąrašo išbraukiami projektai Nr. 5 „Barstyčių miestelio
infrastruktūros plėtra“ ir Nr. 20 „Infrastruktūros plėtra Skuodo rajono kaimuose“, kurių prašoma
ES paramos lėšų suma iš viso 400 000,00 Eur. Pridėjus 31 963 Eur sumą, kuri liko nesuplanuota,
patvirtinus prioritetinį projektų sąrašą, visa regione nesuplanuota suma siekia 431 963 Eur. Iš
Klaipėdos regiono rezervinio projektų sąrašo išbraukiami ir į Klaipėdos regiono prioritetinį
projektų sąrašą įrašomi projektai Nr. 1 „Stovyklavietės įrengimas Gargždų karjerų teritorijoje“
(prašoma ES paramos lėšų suma 200 000,00 Eur) ir Nr. 2 „Geriamojo vandens ruošyklų statyba
Tilvikų ir Rudaičių k., Klaipėdos raj.“ (prašoma ES paramos lėšų suma 165 289,26 Eur).
Vadovaujantis Taisyklių 95 punktu, Klaipėdos regiono plėtros tarybai teikiamas svarstyti ir
tvirtinti Klaipėdos regiono prioritetinio projekto sąrašo projektas ir Klaipėdos regiono rezervinio
projektų sąrašo projektas.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Klaipėdos regiono
prioritetinio projektų sąrašo ir rezervinio projektų sąrašo pakeitimo“ regiono projektų sąrašų
pakeitimo“.
Balsavo – už 17 tarybos narių.
9. SVARSTYTA. Dėl nuomonės ir pasiūlymų dėl Klaipėdos apskrities teritorijoje veiklą
vykdančių kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų galimos pertvarkos.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja, informavo tarybą, kad buvo gautas Tarybai adresuotas Seimo
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto raštas, kuriuo informuojama, kad komiteto
posėdyje, kuriame dalyvavo ŠMM ir LKDK atstovai buvo konstatuota, kad ŠMM, rengdama
siūlymus dėl kolegijų ir profesinių mokyklų tinklo optimizavimo, nepakankamai konsultuojasi su
regiono plėtros tarybomis ir prašo tarybų iki gruodžio 10 d. pateikti nuomonę ir pasiūlymus dėl
ŠMM planuojamos valstybinių kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų pertvarkos. Šios
struktūrinės reformos gairės yra viešai publikuojamos ŠMM tinklapyje, tarybai kopija persiųsta.
Norėtume tarybos pasiūlymus gauti iki gruodžio 5 d., kad galėtume suderinti su visais tarybos
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nariais iki 7 d.

Posėdžio pirmininkas,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininkas

Vytautas Grubliauskas

Regioninės plėtros departamento prie VRM
Klaipėdos apskrities skyraus vedėja

Dalia Makuėkienė

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

Asta Raugalienė
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