KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019 m. balandžio 2 d. Nr. 51/3P-6
Klaipėda

Posėdis įvyko 2019 m. kovo 22 d., 13 val. Posėdžio vieta – Palangos kurorto muziejus
(Birutės al. 34A, Palanga).
Posėdžio pirmininkas: Klaipėdos miesto savivaldybės meras, Klaipėdos regiono plėtros
tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas.
Posėdžio sekretorius: Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas Remigijus Buožius.
Dalyvavo: (dalyvių sąrašas pridedamas, 1 priedas; vadovaujantis Klaipėdos regiono plėtros
tarybos darbo reglamento 10 punktu, posėdis laikomas teisėtu, kvorumas yra).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl LR teritorijos bendrojo plano esamos būklės išvadų ir koncepcijos 2050 temų
pristatymo.
2. Dėl atstovo į vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo paslaugų pirkimo
priežiūros komitetą
3. Dėl LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamų regioninių priemonių veiklos
lėšų rezervo planavimo.
4. Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos
pristatymo.
5. Dėl Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono integruotų teritorijų vystymo programų
ataskaitų pristatymo.
6. Dėl tarybos narių dalyvavimo tarybos posėdžiuose suvestinės pristatymo.
7. Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo.
8. Dėl priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
9. Dėl priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir

plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
10. Dėl priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
11. Dėl priemonės ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“
Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
12. Dėl priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“
projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto derinimo.
Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius pasveikino Klaipėdos miesto savivaldybės meras,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas ir Palangos miesto meras
Šarūnas Vaitkus.

1.
PRANEŠIMAS. Dėl LR teritorijos bendrojo plano esamos būklės išvadų ir
koncepcijos 2050 temų pristatymo.
Pranešėjai – Marius Narmontas, LR aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo
politikos grupės vadovas ir Asta Rokickienė, LR aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų
planavimo politikos grupės vyresnioji specialistė. LR aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų
planavimo politikos grupės vadovas Marius Narmontas pranešimu Klaipėdos regiono plėtros
tarybą informavo dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano esamos būklės išvadų ir
koncepcijos 2050 temų. Pranešimas pridedamas, 2 priedas.
2. PRANEŠIMAS. Dėl vandentvarkos sektoriaus pertvarkos.
Pranešėjas – Irmantas Valūnas, LR aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos
grupės patarėjas pranešimu Klaipėdos regiono plėtros tarybą pranešimu informavo apie
planuojamas vandentvarkos sektoriaus pertvarkas Lietuvoje. Pranešimas pridedamas, 3 priedas.
3. SVARSTYTA. Dėl atstovo į vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo
paslaugų pirkimo priežiūros komitetą.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja. Pranešėja informavo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2019 m. vasario 14 d. raštu kreipėsi į regiono plėtros tarybą, prašydama deleguoti po vieną
atstovą ir pavaduojantį asmenį į steigiamą vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio
nustatymo paslaugų pirkimo priežiūros komitetą. Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariai pateikė
pasiūlymus. Buvo pasiūlyti šie keturi kandidatai: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Rasa Bakaitienė, Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos narys, buvęs Klaipėdos miesto AB ,,Klaipėdos vanduo“ Stebėtojų tarybos
pirmininkas Artūras Šulcas, Klaipėdos miesto AB ,,Klaipėdos vanduo“ buvęs ilgametis
generalinis direktorius Leonas Makūnas, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Virgilijus Pozingis.
NUTARTA. Po diskusijų nutarta deleguoti buvusį Klaipėdos miesto AB ,,Klaipėdos
vanduo“ ilgametį generalinį direktorių Leoną Makūną (pagrindinis atstovas) ir Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėją Rasą Bakaitienę
(pakaitinis atstovas).
Pritarė 18 tarybos narių.
4. SVARSTYTA. Dėl LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamų regioninių
priemonių veiklos lėšų rezervo planavimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė.
Pranešėja informavo, kad buvo gautas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštas,
kuriuo ministerija informuoja apie Klaipėdos regionui numatomas skirti papildomas lėšas –
veiklos lėšų rezervą pagal ministerijos kuruojamas regionines priemones „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir
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„Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ – viso Klaipėdos regionui numatoma skirti
570 316,86 Eur. Ministerija siūlo tris galimus šių lėšų paskirstymo variantus ir prašo pateikti
Tarybos siūlymą, koks konkretus veiklos lėšų rezervo paskirstymo variantas yra priimtiniausias.
Tarybos Sekretoriatas kreipėsi į Darbo grupės Klaipėdos regiono plėtros tarybos
kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui narius su prašymu pateikti siūlymus, koks
ministerijos siūlomas variantas regiono savivaldybėms būtų priimtiniausias ir galėtų būti
teikiamas svarstyti Tarybai.
Dauguma Darbo grupės narių nurodė, kad priimtiniausias būtų trečiasis ministerijos
siūlomas variantas („laisvai pagal poreikį paskirstyti bendrą visų trijų priemonių veiklos lėšų
rezervą kelioms priemonėms pasirinktinai) ir pateikė regiono savivaldybių trūkstamų lėšų poreikį
projektų įgyvendinimui pagal ministerijos kuruojamas regionines priemones (pranešimas
pridedamas, 4 priedas). Savivaldybių bendras išreikštas poreikis siekė beveik 1 mln. 213
tūkstančių eurų ir tokiu būdu daugiau nei dvigubai viršijo Klaipėdos regionui numatomą veiklos
lėšų rezervo sumą.
Todėl Darbo grupės nariai š. m. kovo 12 dieną vykusio posėdžio metu nusprendė Tarybai
siūlyti taikyti tokį veiklos lėšų rezervo paskirstymo tarp savivaldybių kriterijų: kiekvienai
savivaldybei numatoma fiksuota 57.000,00 Eur suma + procentas nuo išreikšto savivaldybės
poreikio (procentas skaičiuojamas nuo sumos, likusios atėmus savivaldybėms skiriamų fiksuotų
lėšų sumą).
Siekiant veiklos lėšų rezervą paskirstyti pagal priemones, Darbo grupės nariai pateikė
informaciją apie numatomą šių lėšų pasiskirstymą savivaldybėse pagal atskiras ministerijos
kuruojamas priemones.
Atsižvelgiant į tai, Darbo grupės narių Tarybai teikiamas siūlymas dėl veiklos lėšų
rezervo paskirstymo varianto būtų toks:
priimtiniausias yra LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. vasario 14 d.
rašte nurodytas trečiasis siūlomas variantas „laisvai pagal poreikį paskirstyti bendrą visų trijų
priemonių veiklos lėšų rezervą kelioms priemonėms pasirinktinai“, preliminarias veiklos lėšų
rezervo lėšas tarp priemonių paskirstant tokiu būdu: priemonei „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo didinimas“ numatant 393 500,47 Eur lėšų sumą, priemonei „Mokyklų
tinklo efektyvumo didinimas“ – 64 774,15 Eur lėšų sumą, priemonei „Neformaliojo švietimo
infrastruktūros tobulinimas“ – 112 093,73 Eur lėšų sumą.
NUTARTA. Pritarti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rašte nurodytam trečiajam
siūlomam veiklos lėšų rezervo paskirstymo variantui „laisvai pagal poreikį paskirstyti bendrą visų
trijų priemonių veiklos lėšų rezervą kelioms priemonėms pasirinktinai“, preliminarias veiklos
lėšų rezervo lėšas tarp priemonių paskirstant tokiu būdu: priemonei „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ numatant 393 500,47 Eur lėšų sumą,
priemonei „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ – 64 774,15 Eur lėšų sumą, priemonei
„Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ – 112 093,73 Eur lėšų sumą.
Pritarė 18 tarybos narių.
5. PRANEŠIMAS. Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano įgyvendinimo
ataskaitos pristatymo.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja. Pranešėja pristatė Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano
įgyvendinimo efekto vertinimo kriterijų pasiekimą. Visų kriterijų pasiekimas 2018 m.
vertinamas labai gerai: vidutinio darbo užmokesčio padidėjimas regione, viršytas daugiau nei
dvigubai; registruoto nedarbo sumažėjimas regione buvo planuotas 2-1,5 proc., sumažėjimas
viršytas 10 kartų; tiesioginių užsienio investicijų tenkančių 1 gyventojui regione padidėjimas
viršytas 9 kartus. Regiono savivaldybių, pagerinusių vietą Lietuvos savivaldybių indekse,
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skaičius pasiektas. Lietuvos savivaldybių indeksą pagerino Klaipėdos miesto savivaldybė (iš 2
vietos 2017 m. į 1 vietą), Kretingos rajono savivaldybė (iš 15–16 vietos į 14–17 vietą (2018 m.
miestų indekse), Šilutės rajono savivaldybė (iš 7–11 vietos į 4-8 vietą (2017 m. miestų indekse).
Klaipėdos rajono savivaldybė liko pirmoje vietoje.
Pranešėja taip pat informavo, kad 2018 m. baigti įgyvendinti 5 projektai – po 1 projektą
pagal priemones: „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II", „Miestų kompleksinė
plėtra“, „Vietinių kelių vystymas“, „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“,
„Socialinio būsto fondo plėtra“. Iš viso pasirašytos 59 projektų finansavimo ir administravimo
sutartys. Plano įgyvendinimo ataskaita netrukus bus publikuojama interneto svetainėje
lietuvosregionai.lt
6. PRANEŠIMAS. Dėl Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono integruotų teritorijų
vystymo programų ataskaitų pristatymo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji specialistė.
Pranešėja pristatė Klaipėdos regiono plėtros tarybai Klaipėdos miesto ir Klaipėdos
regiono integruotų teritorijų vystymo programų ataskaitas. Pranešimas pridedamas, 5 priedas.
7. PRANEŠIMAS. Dėl tarybos narių dalyvavimo tarybos posėdžiuose suvestinės
pristatymo.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja. Pranešėja informavo, kad vadovaujantis Klaipėdos regiono plėtros
tarybos darbo reglamento 72 p. kartą per metus Regioninės plėtros departamento prie VRM
Klaipėdos apskrities skyriaus privalo parengti Tarybos narių dalyvavimo Tarybos posėdžiuose
suvestinę ir ją pristatyti Tarybos posėdyje. Jeigu Tarybos narys nedalyvavo trečdalyje Tarybos
posėdžių, apie tokius Tarybos narius raštu informuojamos tarybos narį delegavusi savivaldybės
taryba ir Vidaus reikalų ministerija. Viso 2018 m. įvyko 23 posėdžiai, nuo socialinių-ekonominių
partnerių paskyrimo datos įvyko 16 posėdžių. 7 tarybos nariai dalyvavo mažiau nei 1/3 posėdžių,
4 tarybos nariai – mažiau nei pusėje posėdžių, 14 tarybos narių nuolat užtikrino kvorumą.
8. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, pristatė regiono plėtros tarybai
Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo projektą. Šiuo sprendimo projektu
Klaipėdos miesto savivaldybės prašymu Regiono plėtros plano Priemonių plane yra keičiami 2
projektų įgyvendinimo terminai: paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos ir
finansavimo sutarties sudarymo datos. Tai projektai „Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas,
pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams“ ir „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant
patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“. Savo prašymą Klaipėdos miesto
savivaldybės administracija motyvavo tuo, kad iki numatytų paraiškų pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai datų nebus išduotos prisijungimo sąlygos, kaip to reikalauja
priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatos.
Taip pat Priemonių plane Šilutės raj. savivaldybės prašymu yra keičiami projekto ,,Pirminės
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asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kintų miestelyje“ įgyvendinimo
terminai: paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data ir finansavimo sutarties
sudarymo data.
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“.
Pritarė 18 tarybos narių.
9. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji specialistė.
Pranešėja informavo, kad šiuo sprendimo projektu, atsižvelgiant į Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos prašymą, Klaipėdos regiono projektų sąraše yra keičiami 2 projektų
paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminai. Tai projektai „Turgaus aikštės su
prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams“ ir „Atgimimo aikštės
sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“.
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“.
Pritarė 18 tarybos narių.
10. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja. Pranešėja informavo, Kretingos rajono savivaldybės administracija
pateikė patikslintą projektinį pasiūlymą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“, siekdama papildomo finansavimo
papildomai veiklai – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
inventorizavimui. Atlikus pateikto patikslinto projektinio pasiūlymo vertinimą nustatyta, kad
projektinis pasiūlymas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“ tenkina visus keliamus reikalavimus. Atsižvelgiant į
tai, tarybai teikiamas svarstyti sprendimo projektas, kuriuo yra koreguojami projektinio
pasiūlymo biudžeto duomenys.
NUTARTA. Priimti sprendimą dėl priemonės ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Klaipėdos regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
5

Pritarė 18 tarybos narių.
11. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Kraštovaizdžio apsauga“ Klaipėdos regiono projektų
sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja. Pranešėja informavo, kad Klaipėdos regiono plėtros tarybai yra
teikiamas sprendimo projektas, kuriuo iš regiono projektų sąrašo yra išbraukiamas Palangos
miesto savivaldybės administracijos projektas „Palangos miesto bendrojo plano gamtinio
karkaso dalies koregavimas Š1, Š2, Š4, Š5, N6 rajonuose“. Projektas išbraukiamas Palangos
miesto savivaldybės administracijos prašymu, pateiktu 2019 m. kovo 15 d. Pranešėja taip pat
informavo, kad Klaipėdos regiono projektų sąraše lieka nesuplanuota 70 000 Eur ES paramos
lėšų suma.
NUTARTA. Priimti sprendimą „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“.
Pritarė 18 tarybos narių.
12. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, pristatė tarybos nariams, kad
sprendimo projektu keičiami projekto ,,Pirminės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas Kintų miestelyje“ projekto įgyvendinimo etapų terminai: paraiškos pateikimo
įgyvendinančiai institucijai data iš ,,2018-09-30“ į ,,2019-09-30“ ir reikalavimų projektų
parengtumui data iš ,,2018-09-30“ į ,,2019-09-30“. Pakeitimai suderinti su Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija ir su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Siūloma
keisti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės
asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31.
NUTARTA. Priimti sprendimą ,,Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2018 m. liepos 31
d. sprendimo Nr. 51/3S-32 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.3CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pritarė 18 tarybos narių.
13. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
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savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto derinimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė.
Pranešėja informavo, kad Vidaus reikalų ministerija taryboms pateikė derinimui parengtą
priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą. Pranešėja informavo, kad šis teisės akto projektas
elektroniniu paštu buvo išsiųstas Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariams su prašymu pateikti
pastabas ir pasiūlymus. Pastabų ir pasiūlymų teisės akto projektui nebuvo gauta, todėl teikiamas
sprendimo projektas, kuriuo taryba pritaria pateiktam priemonės „Paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo
projektui.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis
valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės
gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto derinimo“.
Pritarė 18 tarybos narių.

Posėdžio pirmininkas,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininkas

Vytautas Grubliauskas

Regioninės plėtros departamento prie VRM
Klaipėdos apskrities skyriaus vedėja

Dalia Makuškienė

Posėdžio sekretorius,
Regioninės plėtros departamento prie VRM
Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas
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Remigijus Buožius

