KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 m. sausio 9 d. Nr. 51/3P-1
Klaipėda
Posėdis įvyko 2017 m. gruodžio 19 d., 13.15 val. Posėdžio vieta – Palangos oro uosto posėdžių
salė, Liepojos pl. 1, Palanga, 2 aukštas .
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.
2.
3.
4.
5.

Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Dėl Klaipėdos regiono specializacijos krypčių tvirtinimo.
Dėl atstovo siūlymo į regioninę architektūros tarybą.
Dėl pasirengimo priemonės ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui .
Dėl priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.

Dėl priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Klaipėdos regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
7. Dėl priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono projektų
sąrašo pakeitimo.
8. Dėl pasirengimo priemonės ,,Darnaus judumo priemonių diegimas“ įgyvendinimui
9. Dėl priemonės „Vietinių kelių vystymas“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
10. Dėl priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ Klaipėdos regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
11. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
12. Dėl pasirengimo priemonės ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims,
įgyvendinimas“ įgyvendinimui.
6.

Klaipėdos regiono plėtros narius pasveikino Klaipėdos miesto savivaldybės meras,
Klaipėdos Regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas.
1. SVARSTYTA. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Tarybos pirmininkas paklausė tarybos narių, ar yra pasiūlymų darbotvarkei.
Nesant pasiūlymų pirmininkas pasiūlė pritarti darbotvarkei.
NUTARTA. Pritarti darbotvarkei.
Balsavo. Už - 13 tarybos narių.
2. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono specializacijos krypčių tvirtinimo.
Pranešėja - asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė Klaudija Kionies.
Pranešėja pristatė Klaipėdos regiono ekonominės specializacijos kryptis.. Pranešėja
informavo, kad 2017 m. rugpjūčio 8 d. visos septynios regiono savivaldybės pasirašė rezoliuciją

dėl Klaipėdos regiono ekonominės specializacijos, kuria susitarė suvienyti pastangas ir veiksmus,
siekiant identifikuoti Klaipėdos regiono ekonominę specializaciją bei įvertinti regiono ekonominės
plėtros potencialą ir iššūkius. Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės įdirbį rengiant miesto
ekonominio proveržio kryptis, buvo priimtas sprendimas Klaipėdos regiono ekonominės
specializacijos pagrindu laikyti miesto identifikuotas plėtros kryptis, prie jų prijungiant regionui
prioritetinius turizmo ir žemės ūkio sektorius.
Klaipėdos regiono specializacijos procesas bus įgyvenamas dviem etapais. Pirmajame etape
bus rengiama Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studija (pradėtos studijos
rengimo viešojo pirkimo procedūros), kuri analizuos šių sektorių plėtros perspektyvas, identifikuos
turizmo ir žemės ūkio sektorių ekonominės specializacijos kryptis, kuriančias didžiausią pridėtinę
vertę ir ekonominę naudą ateityje. Paraleliai baigiama rengti (veiksmų plano rengimo etapas)
Klaipėdos miesto ekonominės plėtros studija su miesto ekonominio proveržio kryptimis. Antrajame
etape bus rengiamas apibendrinamasis Klaipėdos regiono ekonominės specializacijos dokumentas,
kuris išgrynins esmines regiono ekonominės plėtros kryptis, pateiks jų įgyvendinimo veiksmų
planą, įvardins struktūrinius pokyčius reikalingus suplanuotų veiksmų įgyvendinimui.
Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariams buvo pateikta Klaipėdos regiono kaip mėlynosios
ekonomikos regiono vizija, kuri bus įgyvendinama per šešias pasirinktas potencialias ekonominės
plėtros kryptis:
1.
Jūrinė ekonomika su integruotu, moderniu, aplinkai draugišku transporto-logistikospramonės kompleksu ir SGD distribucijos centru Baltijos jūros regione, skatinančio SGD klasterio
veiklą ir švariųjų SGD technologijų kuriamą bei komercializaciją.
2.
Bioekonomika su inovatyvių ir netaršių bioproduktų gamyba, su kuriamomis ir
taikomomis biomasės ir atliekų perdirbimo technologijomis, naujai įkurtu, regiono chemijos ir
medienos pramonę apjungiančiu, bioekonomikos klasteriu, taip pat atsinaujinančios energijos
naudojimas ir gamyba atviroje jūroje, žemės gelmėse ir panaudojant biomasę.
3.
Kūrybinė ir paslaugų ekonomika su kūrybinių industrijų pritaikymu pramonėje,
kuriamais skaitmenizacijos sprendimais logistikos, transporto ir pramonės įmonėms, tai pat
logistikos bei pramonės įmonių verslo funkcijų paslaugų centrais, orientuotais į inžinerines,
technologines, IT sritis.
4.
Pažangi pramonės ekonomika su įsteigtu automatizacijos sprendimų plėtros
kompetencijų centru bei kuriamais sprendimais kurie bus pritaikomi pramonės, logistikos ir
transporto sektoriuose, o taip pat aukštos pridėtinės vertės elektros įrangos, autonominių sistemų,
robotų ir su robotika susijusių prietaisų gamyba.
5.
Darnus pakrančių ir jūros turizmas su sveikatingumo ir rekreacinių paslaugų
centrais, siūlančiais aukščiausios kokybės paslaugas (geoterminių vandenų, sapropelio SPA
procedūros) bei išskirtinį poilsį Baltijos pajūryje. Taip pat išvystytas kruizinis turizmas su
inovatyviais aktyvaus turizmo produktais. Verslo (angl. MICE – Meetings, Incentives, Conferences,
Exibitions) turizmo plėtra, garsinanti regioną kaip geriausią destinaciją Lietuvos ir kitų šalių verslo
atstovų vasaros biurams, norintiems darbą derinti su aktyviu ir sveiku poilsiu.
6.
Inovatyvus ekologinis žemės ūkis su resursus tausojančia žuvininkyste ir
agroinovacijomis, kurios būtų nukreiptos į inovatyvių žaliavų kūrimą ir perdirbimą.
Pranešėja informavo, kad 2017 m. gruodžio 13 d. identifikuotos kryptys aptartos sumanios
specializacijos darbinėje sesijoje, kurią organizavo asociacija „Klaipėdos regionas“ kartu su
Klaipėdos mokslo ir technologijų parku. Sesijoje Klaipėdos regiono verslo, savivaldybių,
universiteto atstovai, politikai diskutavo apie regiono ekonominės plėtros perspektyvas ir
galimybes, analizavo regiono potencialius sumaniosios specializacijos sektorius. Susitikimo metu
identifikuoti sumaniosios specializacijos sektoriai bus toliau analizuojami ir gryninami atskirų
darbo grupių (ekspertų susitikimų) metu.
Buvo išskirtos 6 pagrindinės Klaipėdos regionui aktualios specializacijos kryptys: 1. Jūrinė
ekonomika; 2. Bioekonomika; 3. Kūrybinė ir paslaugų ekonomika; 4. Pažangios pramonės
ekonomika; 5. Darnus pakrančių ir jūros turizmas; 6. Inovatyvus ekologinis žemės ūkis.
(Pristatymas pridedamas, 2priedas).
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Tarybos nariai vienbalsiai pritarė pateiktam specializacijos krypčių modeliui.
3.

SVARSTYTA. Dėl atstovo siūlymo į regioninę architektūros tarybą.

Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistė, pristatė tarybos nariams, kad Lietuvos
savivaldybių asociacijos 2017 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. (18)-SD-808 „Dėl siūlymo teikti narius į
regioninių architektūros tarybų sudėtį“ kreipėsi į regionų plėtros tarybas, prašydama siūlyti vieną
kandidatą į Architektų rūmų sudaromas regionines architektūros tarybas. Šios tarybos yra
sudaromos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo, įsigaliojusio 2017 m.
lapkričio 1 d., 18 straipsnio 3 dalyje išdėstytomis nuostatomis.
Klaipėdos regiono plėtros tarybos narių 2017 m. gruodžio 6 d. el. paštu buvo prašoma
siūlyti kandidatus į regioninių architektūros tarybų sudėtį. Buvo gauti trys pasiūlymai:
Klaipėdos regiono plėtros tarybos narių 2017 m. gruodžio 6 d. el. paštu buvo prašoma
siūlyti kandidatus į regioninių architektūros tarybų sudėtį. Buvo gauti trys pasiūlymai:
1. Kretingos rajono savivaldybės administracija kandidate į regioninės architektūros
tarybos sudėtį siūlo Redą Kasnauskę, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros
ir teritorijų planavimo skyriaus vedėją.
2. Neringos savivaldybės administracija kandidate į regioninės architektūros tarybos
sudėtį siūlo Astą Barilienę, Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus
vyriausiąją specialistę.
3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija siūlo Gytį Kasperavičių, Klaipėdos
rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėją.
Tarybos narių buvo paprašyta išreikšti savo poziciją dėl teikiamų kandidatūrų.
NUTARTA. Į Architektų rūmų sudaromas regionines architektūros tarybas siūlyti Gytį
Kasperavičių, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėją.
Balsavo. Už - 13 tarybos narių.
4. SVARSTYTA. Dėl pasirengimo priemonės ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui .
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistas. Pranešėjas informavo, kad priemonės 08.1.3-CPVA-R-609
,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ tikslas – pagerinti pirminės
asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Galimi pareiškėjai: 1. Asmens
sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas. 2. Savivaldybių administracijos (tik kartu su 1 punkte nurodytu galimu partneriu). 3.
Psichikos sveikatos centrai (2 veikla). 4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios slaugos,
slaugos ir palaikomojo gydymo ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugas (5 veikla). Galimi
partneriai: 1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirmines ambulatorines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas. 2. Savivaldybių administracijos (tik kartu su 1 punkte nurodytu
galimu pareiškėju). 3. Psichikos sveikatos centrai (2 veikla). 4. Asmens sveikatos priežiūros
įstaigos, teikiančios slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo ir (ar) paliatyviosios pagalbos
paslaugas (5 veikla).
Pagal priemonės PFSA remiamos veiklos:
1. Kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų srityse
tikslinėse teritorijose ir vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų
ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse: asmens sveikatos priežiūros
įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūros
modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos įrangos
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įsigijimas, aprūpinimas tikslinėmis transporto priemonėmis, skirtomis pacientams lankyti bei
paslaugas teikti namuose;
2. priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetų įrengimas (patalpų
rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas) psichikos sveikatos centruose;
3. tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) kabinetų įrengimas (patalpų rekonstrukcija ir
(ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas) asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose
pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
4. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems
neįgaliųjų poreikiams;
5. onkologinių ligų ir sveiko senėjimo srityje slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo,
paliatyviosios pagalbos paslaugų vystymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų
namuose: statinių ir (ar) patalpų, skirtų šioms paslaugoms teikti, rekonstrukcija ir remontas,
reikalingos įrangos įsigijimas bei aprūpinimas tikslinėmis transporto priemonėmis paslaugoms teikti
pacientų namuose.
ES lėšų limitas Klaipėdos regionui – 1 929 506 Eur.
Pranešėjas pristatė kelis lėšų planavimo variantus, taryba pritarė, kad lėšos būtų
planuojamos taip: Klaipėdos m. sav. – 1 034 696,53 Eur; Klaipėdos r. sav. – 223070,14 Eur;
Kretingos r. sav. – 215 548,12 Eur; Neringos sav. – 17718,88 Eur; Palangos m. sav. – 102529,7
Eur; Skuodo r. sav. – 98 016,49 Eur; Šilutės r. sav. – 237 926,14 Eur .
5. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono projektų
sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistė.
Pranešėja pristatė, kad 2017 m. gruodžio 6 d. buvo gautas Šilutės rajono savivaldybės
administracijos raštas Nr. R3-(4.1.20.)-8551 „Dėl projekto „Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo
kompleksinis sutvarkymas“ išbraukimo iš Klaipėdos regiono projektų sąrašo“. Šiuo raštu Šilutės
rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į tai, kad buvo atsiimta projekto „Šilutės miesto
Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas” paraiška, prašo išbraukti šį projektą iš
Klaipėdos regiono projektų sąrašo. Šiuo raštu Šilutės rajono savivaldybės administracija taip pat
informuoja, kad, patikslinusi projektinį pasiūlymą su investicijų projektu, iš naujo jį teiks vertinti
Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities skyriui, o vėliau teiks paraišką
pakartotinai (Šilutės rajono savivaldybės administracijos raštas pridedamas).
Klaipėdos regiono plėtros tarybai yra teikiamas sprendimo projektas „Dėl Klaipėdos
regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. 51/3S-47 „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė
plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo iš regiono projektų sąrašo yra siūloma išbraukti projektą „Šilutės
miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas ”. Tarybos narių prašome išreikšti savo
poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio
17 d. sprendimo Nr. 51/3S-47 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės
Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ .
Balsavo. Už - 13 tarybos narių.
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6. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Klaipėdos
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
Pranešėja pristatė, kad atlikus pateikto patikslinto projektinio pasiūlymo „Žemaičių
Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas“ vertinimą, nustatyta, kad šis projektinis
pasiūlymas atitinka visus keliamus reikalavimus ir projektas gali būti siūlomas įrašyti į Priemonės iš
ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašą Nr. 08.2.1CPVA-R-908-31.
Tarybos narių buvo paprašyta išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto „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“.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr.
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 - 13 tarybos narių.
7. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistė.
Pranešėja informavo, kad 2017 m. lapkričio 20 d. buvo gautas Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos raštas Nr. (4.83.)-R2-3221 „Dėl projekto išbraukimo iš projektų sąrašo
Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31“. Šiuo raštu Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo
išbraukti projektą „Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas“
iš Klaipėdos regiono projektų sąrašo, atsižvelgdama į tai, kad savivaldybės prašymu paraiškos
vertinimas Centrinėje projektų valdymo agentūroje buvo nutrauktas. Šiuo raštu Klaipėdos miesto
savivaldybės administracija taip pat informuoja, kad pakartotinai projektinį pasiūlymą pateiks
vertinti Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities skyriui 2018 m. sausio 15
d.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. (4.83 E)-R23408 „Dėl projekto išbraukimo iš projektų sąrašo Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31“ Klaipėdos miesto
savivaldybės administracija prašo išbraukti projektą „Futbolo mokyklos ir baseino pastato
konversija, I etapas“ iš Klaipėdos regiono projektų sąrašo, atsižvelgdama į tai, kad savivaldybės
prašymu paraiškos vertinimas Centrinėje projektų valdymo agentūroje buvo nutrauktas. 2017 m.
gruodžio 7 d. raštu Nr. (4.83 E)-R2-3432 „Dėl projekto išbraukimo iš projektų sąrašo Nr. 07.1.1CPVA-R-904-31“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad pakartotinai
projektinį pasiūlymą pateiks vertinti Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriui 2018 m. sausio 15 d.
Klaipėdos regiono plėtros tarybai yra teikiamas sprendimo projektas „Dėl Klaipėdos
regiono plėtros tarybos 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. 51/3S-36 „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“, kuriuo iš regiono projektų sąrašo yra siūloma išbraukti
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projektus „Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas” ir
„Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas“.
Tarybos narių paprašyta išreikšti savo poziciją dėl teikiamo sprendimo projekto.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. rugpjūčio
11 d. sprendimo Nr. 51/3S-36 „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 - 13 tarybos narių.
8. SVARSTYTA. Dėl pasirengimo priemonės ,,Darnaus judumo priemonių diegimas“
įgyvendinimui
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistas.
Pranešėjas pristatė, kad priemonės 04.5.1-TID-R-514 ,,Darnaus judumo priemonių
diegimas“ tikslas – vadovaujantis parengtais darnaus judumo mieste planais, kurti subalansuotas,
efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemas
miestuose.
Galimi pareiškėjai – Klaipėdos, Palangos miestų ir Neringos savivaldybių administracijos.
Galimi partneriai – viešąją transporto infrastuktūrą valdančios įmonės; privatūs juridiniai
asmenys, turintys teisę vykdyti keleivių ir bagažo vežimo veiklą (tais atvejais, kai projektai
įgyvendinami viešosios ir privačios partnerystės būdu).
Pagal priemonės PFSA remiamos veiklos:
1. intelektinių transporto sistemų diegimas ir plėtra mieste;
2. miesto gatvių ir kitos transporto infrastruktūros pritaikymas viešojo transporto
poreikiams, lyninio transporto diegimas;
3. miesto transporto infrastruktūros pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms;
4. viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemų, dviračių infrastruktūros ir jos sistemų
diegimas ir plėtra;
5. viešojo transporto saugumo įrangos diegimas ir plėtra.
ES lėšų limitas Klaipėdos regionui – 3 548 030 Eur.
Siūloma priemonės 04.5.1-TID-R-514 ,,Darnaus judumo priemonių diegimas“
įgyvendinimui planuoti lėšas sekančiai: Klaipėdos m. sav. – 2 128 818 Eur; Neringos sav. – 709
606 Eur; Palangos m. sav. – 709 606 Eur.
Taryba pritarė lėšų planavimui.
9. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Vietinių kelių vystymas“ Klaipėdos regiono projektų
sąrašo pakeitimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistas.
Pranešėjas pristatė, kad atsižvelgiant į Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2017 m.
lapkričio 27 d. raštą Nr. R3-(4.1.20)-8306 ,,Dėl projekto ,,Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K.
Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos
priemones“ išbraukimo iš Klaipėdos regiono projektų sąrašo“ sprendimo projektu iš priemonės
06.2.1-TID-R-511 ,,Vietinių kelių vystymas“ projektų sąrašo 06.2.1-TID-R-511-31 išbraukiamas
projektas ,,Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K. Kalinausko gatvių, atgimimo al. ir Laisvės al.
rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones“.
Tarybos paprašyta pritarti sprendimo projektui ,,Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2017 m. sausio 13 d. sprendimo Nr. 51/3S-1 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
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plėtra“ “ priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo“.
NUTARTA. Priimti sprendimą ,,Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2017 m. sausio 13
d. sprendimo Nr. 51/3S-1 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ “ priemonės
06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo“.
Balsavo. Už - 13 tarybos narių.
10. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistas.
Pranešėjas pristatė, kad, atsižvelgiant į Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2017
m. gruodžio 6 d. raštą Nr. R3-(4.1.20)-8563 „Dėl projekto ,,Ramučių gatvės Šilutės mieste pėsčiųjų
ir dviračių tako rekonstravimas“ paraiškos termino keitimo“, keičiama projekto ,,Ramučių gatvės
Šilutės mieste pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas“ priemonės 04.5.1-TID-R-516 ,,Pėsčiųjų ir
dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų sąraše 04.5.1-TID-R-516-31 projekto paraiškos
pateikimo įgyvendinančiai institucijai data: iš ,,2018-01-13“ į ,,2018-08-30“.
Tarybos paprašyta pritarti sprendimo projektui „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2017 m. sausio 13 d. sprendimo Nr. 51/3S-2 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių
takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos
regiono projektų sąrašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo“.
NUTARTA. Priimti sprendimą ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono
projektų sąrašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo“.
Balsavo. Už - 13 tarybos narių.
11. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistas.
Pranešėjas paprašė tarybos svarstyti sprendimo projektą, kuriuo yra keičiama informacija
Klaipėdos regiono plėtros 2014–2020 plano dalyse: ,,Priemonių planas“ ir ,,Plano įgyvendinimo
stebėsena“. Šios plano dalys papildytos priemonės 08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos
skatinimas regioniniu lygiu“ informacija. Regiono plėtros plano pakeitimo projektas suderintas su
LR sveikatos apsaugos ministerija.
Tarybos paprašyta pritarti sprendimo projektui „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“.
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 - 13 tarybos narių.
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12. SVARSTYTA. Dėl pasirengimo priemonės ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“
įgyvendinimui.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyr. specialistas.
Pranešėjas informavo, kad Palangos miesto savivaldybės administracija atsisakė dalyvauti
priemonės 08.4.2-ESFA-R-615 ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ įgyvendinime. Todėl reikia
perskirstyti limitus Klaipėdos regiono savivaldybėms.
ES lėšų limitas Klaipėdos regionui – 101 590, 00 Eur.
Pranešėjas pristatė planavimo variantą ir taryba pritarė, kad lėšos būtų planuojamos taip:
Klaipėdos m. sav. – 43 968,91 Eur; Klaipėdos r. sav. – 14 054,25 Eur; Kretingos r. sav. – 10 440,12
Eur; Neringos sav. – 0 Eur; Palangos m. sav. – 0 Eur; Skuodo r. sav. – 6424,53 Eur; Šilutės r. sav.
– 26 702,19 Eur .

Posėdžio pirmininkas,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininkas

Vytautas Grubliauskas

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

Asta Raugalienė
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