KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. 51/3P-10
Klaipėda
Posėdis įvyko 2019 m. rugsėjo 9 d., 13 val. Posėdžio vieta – Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos posėdžių salė (332 kab.), Liepų g. 11, Klaipėda.
Posėdžio pirmininkė: Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta Klaipėdos regiono plėtros
tarybos narė Roma Stubrienė.
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. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
2. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos darbą reglamentuojančių teisės aktų.
3. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimų ir įgaliojimų jam suteikimo.
4. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų.
5. Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai po 2020 m.
6. Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, finansavimo galimybių pristatymas.
7. Dėl pozicijos administracinėje byloje, kurioje atsakovu yra Klaipėdos regiono plėtros taryba,
formavimo.
8. Dėl priemonės „Vietinių kelių vystymas“ veiklos lėšų rezervo planavimo.
9. Dėl priemonės ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimas ir plėtra“ veiklos lėšų rezervo
planavimo.
10. Dėl priemonės ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“
nesuplanuotų lėšų planavimo.
11. Dėl priemonės ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimo“ nesuplanuotų veiklos lėšų
planavimo.
12. Dėl darbo grupės Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtų klausimų
nagrinėjimui sudėties patvirtinimo.
13. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į:
13.1. Europos Sąjungos regionų komitetą;
13.2. Europos vietos ir regionų valdžių kongresą;
13.3. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą;
13.4. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą;
13.5. Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo
grupę;
13.6. Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo
darbo grupę.
14. Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo.
15. Dėl prašymo dėl projekto „Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje“
papildomo finansavimo.
16. Dėl projektų „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ ir „Priekulės miesto
atvirų viešųjų erdvių tvarkymas“ projektinių pasiūlymų pervertinimo.
17. Dėl priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra,
įmonių valdymo tobulinimas“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
18. Dėl priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ Klaipėdos
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
19. Dėl priemonės ,,Vietinių kelių vystymas“ regiono projektų sąrašo pakeitimo.
20. Dėl priemonės ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ regiono projektų sąrašo
pakeitimo.

Posėdžio dalyvius pasveikino ir įžanginį žodį tarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta
Klaipėdos regiono plėtros tarybos narė Roma Stubrienė. Pranešėja pasveikino Klaipėdos regiono
plėtros tarybos narius susirinkusius į pirmąjį posėdį. Pranešėja pacitavo Londono ekonomikos
mokyklos atliktą tyrimą „Regioninė plėtra ES ateities ekonomikos pagrindas“. Tyrimas parodė, kad
investicijos visuose regionuose yra žymiai efektyvesnės, todėl pranešėja paragino visus tarybos
narius aktyviai dalyvauti formuojant regioninę politiką.
Pranešėja informavo, kad Klaipėdos regiono plėtros tarybą sudaro 25 nariai, iš jų – 16
savivaldybių atstovai, 7 socialiniai ekonominiai partneriai, iš viso taryboje – 6 moterys. Kadangi
taryboje yra 13 naujų narių, pranešėja paprašė juos trumpai prisistatyti.
1. SVARSTYTA. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Pranešėja Roma Stubrienė, posėdžio pirmininkė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
paskirta Klaipėdos regiono plėtros tarybos narė, paprašė regiono plėtros tarybos narių teikti
siūlymus posėdžio darbotvarkės papildymui. Kadangi pasiūlymų negauta, paprašė pritarti
siūlomai darbotvarkei. Darbotvarkei buvo pritarta. Pranešėja paprašė užpildyti tarybos nariams
pateiktas Klaipėdos regiono tarybos nario nešališkumo deklaracijas, kaip numatyta 2016 m.
birželio 29 d. sprendimu Nr. 51/3S-34 patvirtintame Klaipėdos regiono plėtros tarybos darbo
reglamente, 6 punkte. Tarybos nariai deklaracijas pasirašė ir pateikė tarybos sekretoriatui.
2. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos darbą reglamentuojančių teisės
aktų.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja informavo tarybą apie pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius
tarybos veiklą – tai Regioninės plėtros įstatymas, Regiono plėtros tarybos darbo nuostatai bei
tarybos darbo reglamentas, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės. Regiono plėtros
tarybos tikslas – sprendimų, susijusių su regiono tolygios ir tvarios plėtros skatinimu, priėmimas.
Pagrindinės tarybos funkcijos yra tvirtinti tarybos darbo nuostatus ir bei reglamentą, svarstyti
tvirtinti regiono plėtros planą, sudaryti, tvirtinti ir keisti projektų sąrašus, teikti siūlymus Vidaus
reikalų ministerijai, susijusius su Europos Sąjungos paramą reglamentuojančiais teisės aktais,
vykdyti Lietuvos kaimo plėtros programos administravimo funkcijas; svarstyti ir priimti
sprendimus dėl bendradarbiavimo su kitų šalių regionais. Taryba turi teisę gauti informaciją iš
savivaldybių, sudaryti darbo grupes ir jas įgalioti teikti pasiūlymus dėl regionui aktualių
klausimų, kviesti į posėdžius savivaldybių, valstybinių institucijų, socialinių partnerių atstovus ir
naudotis kitomis teisėmis. Tarybos darbo reglamente yra išsamiai aprašytos taisyklės, kuriomis
taryba vadovaujasi savo veikloje. Tarybos darbo forma yra tarybos posėdžiai, organizuojami ne
rečiau kaip vieną kartą ketvirtyje, posėdžiai būna rašytinės ir žodinės procedūros tvarka. Žodinės
procedūros posėdžiai yra vieši. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė
tarybos narių. Jei tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai raštu ar elektroniniu paštu praneša
tarybos sekretoriatui ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki tarybos posėdžio dienos, nurodydamas
priežastis, kodėl negali dalyvauti tarybos posėdyje. Kartu su nurodytu pranešimu tarybos narys
gali pateikti tarybai savo nuomonę numatomu (-ais) tarybos posėdyje svarstyti klausimu (-ais)
užpildydamas reglamento 4 priedą. Tarybos sprendimai priimami visų tarybos narių balsų
dauguma, tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi tarybos posėdžio
pirmininkas. Labai svarbu atkreipti dėmesį į reglamento 11 ir 19 straipsnius. 11 straipsnyje
nurodoma, kad kiekvienas tarybos narys atsakingas už viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų
prevenciją. Tuo tikslu tarybos narys, matydamas, kad jo balsavimas svarstomu klausimu gali
sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą, nuo balsavimo nusišalina. Tai yra pažymima
tarybos posėdžio protokole ir, jeigu organizuojamas tarybos posėdis rašytinės procedūros tvarka,
tarybos nario balsavimo lape. Tarybos darbo reglamento 19 straipsnis nurodo, kad tarybos nariai
apie galimus korupcijos ar sukčiavimo atvejus gali pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos interneto
svetainėse, Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Reglamentas
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yra publikuojamas Regioninės plėtros departamento prie VRM interneto svetainėje
www.lietuvosregionai.lt. Tarybos nariai visada gali kreiptis į sekretoriatą jiems iškilusiais
klausimais.
3. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimų ir įgaliojimų
jam suteikimo.
Pranešėja Roma Stubrienė, posėdžio pirmininkė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
paskirta Klaipėdos regiono plėtros tarybos narė, paprašė teikti kandidatūras, taip pat informavo,
kad tarybos pirmininko funkcijos buvo pateiktos tarybos nariams, bei dar kartą jas priminė –
organizuoti pasitarimus dėl kylančių tarybos veiklos bei regionui svarbių klausimų; atstovauti
arba paskirti tarybos narį atstovauti tarybą Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos
Vyriausybėje, ministerijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose,
taip pat užsienio valstybių institucijose ir jų organizuojamuose renginiuose; pasirašyti raštus bei
kitus dokumentus, kurie neprieštarauja Klaipėdos regiono plėtros tarybos oficialiai išreikštai
nuomonei ir priimtiems sprendimams, pasirašyti raštus dėl tarybai teikiamų derinti teisės aktų
projektų, susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programų administravimu, kai jie derinami be pastabų, t. y. darbo
grupės Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui nariai ir /
ar tarybos nariai per nustatytą terminą nepateikia pastabų ar pasiūlymų.
Pranešėja paprašė siūlyti kandidatūras. Tarybos narys Rimantas Taraškevičius pasiūlė
Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko kandidatūrą. Tarybos narys Jonas
Dumašius pasiūlė Klaipėdos rajono savivaldybės mero Broniaus Markausko kandidatūrą.
Tarybos narys Rimantas Taraškevičius išreiškė norą išklausyti abiejų kandidatų 5 minučių
pasisakymus apie šią poziciją. Pranešėja paprašė siūlomus kandidatus pasisakyti. Vytautas
Grubliauskas padėkojo tarybos nariams už pasiūlymą ir priminė, kad dirbdamas ankstesnėje
kadencijoje niekada nesilaikė jėgos pozicijos su mažesnių regiono savivaldybėmis, pabrėžė, kad
visi tarybos nariai turi suprasti regioninę poziciją ir regioninę dimensiją. Pagrindinis tikslas –
kompromisų, konsensuso ieškojimas ir radimas. Socialinius ir ekonominius partnerius paprašė
tapti savotiškais ekspertais, užimant neutralią, dalykišką poziciją taryboje svarstomais klausimais.
Priminė, kad visiems reikia dirbti darbą, neturint asmeninių ambicijų. Pranešėja pakvietė antrąjį
kandidatą. Bronius Markauskas pasakė pritariąs išsakytai Vytauto Grubliausko nuomonei ir
pabrėžė, kad regioninė politika – tai yra praeities ir ateities darinys, Vyriausybės siūloma idėja
daugiau funkcijų perduoti savivaldai, vietos bendruomenėms. Regiono savivaldybėse yra įvairių
siekių, todėl pagrindinis bruožas turi būti kompromisų ieškojimas ir sprendimų suradimas.
Kandidatas informavo, kad turi patirties ir gali atstovausi Klaipėdos regiono plėtros tarybą Seime,
Vyriausybėje, ministerijose, Europos Sąjungos institucijose. Pasikeitimas galėtų atnešti kažko
naujo tarybos darbe. Pranešėja pakvietė tarybą balsuoti už siūlomus kandidatus, priminė, kad
sprendimas yra priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau nei 13 tarybos narių.
NUTARTA. Išrinkti Klaipėdos regiono tarybos pirmininku Klaipėdos miesto savivaldybės
merą Vytautą Grubliauską.
Balsavo: už Vytauto Grubliausko kandidatūrą – 16 tarybos narių balsai;
už Broniaus Markausko kandidatūrą – 5 tarybos narių balsai.
Pranešėja Roma Stubrienė pasveikino išrinktąjį tarybos pirmininką ir perdavė jam
pirmininkavimą posėdžiui.
Tarybos pirmininkas padėkojo tarybos nariams už pasitikėjimą, paprašė tarybos narius
išreikšti nuomonę dėl įgaliojimų suteikimo.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko
rinkimų ir įgaliojimų jam suteikimo“.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
4. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo
rinkimų.
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Tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas pasiūlė Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininko pavaduotoju rinkti Palangos miesto savivaldybės merą Šarūną Vaitkų. Tarybos narys
Eimantas Kiudulas, socialinių ir ekonominių partnerių atstovas, pasiūlė į pavaduotojus skirti
Romą Stubrienę. Taryboje kilo diskusija dėl galimybės turėti du pavaduotojus. Regioninės
plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė Elida Drapienė priminė, kad
Regioninės plėtros įstatyme numatyta, kad taryba renka tarybos pirmininko pavaduotoją.
Stubrienė pritarė Eimanto Kiudulo pasisakymui, kad socialiniai ir ekonominiai partneriai yra
labai svarbūs tarybos darbe, tačiau atsisakė kandidatuoti į tarybos pirmininko pavaduotojus.
NUTARTA. Išrinkti Šarūną Vaitkų Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininko
pavaduotoju.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
5. SVARSTYTA. Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai
po 2020 m.
Pranešėja Rasa Tamulevičiūtė, Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerijos
regioninės politikos grupės atstovė, pristatė planuojamus regioninės politikos sistemos pokyčius
po 2020 metų (pranešimas pridedamas, 2 priedas). Tarybos nariai aktyviai domėjosi įstatymo
pakeitimo projektu, pranešėja atsakė į užduotus klausimus. Planuojama, kad įstatymo pakeitimai
įsigalios nuo 2021 metų. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja savivaldybių finansų ir
ekonomikos klausimais Rasa Uždavinytė paprašė visų savivaldybių teikti pastabas ir siūlymus
savivaldybių asociacijai.
6. SVARSTYTA. Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, finansavimo
galimybių pristatymas,
Pranešėja Rasa Tamulevičiūtė, Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerijos
regioninės politikos grupės atstovė, pristatė, kad Vidaus reikalų ministerija planuoja naują
priemonę šiam programavimo laikotarpiui: „ Miesto inžinierinės infrastruktūros, svarbios verslui,
finansavimas“. Priemonės biudžetas – 10 milijonų eurų, paramos intensyvumas – 92,5 procentų,
atrankos būdas – valstybės planavimas. Viena iš veiklų – tai sklypų parengimas investuotojų
atėjimui. Kita – tai yra pastatų konversija – pritaikymas verslui, gamybinių zonų
modernizavimas. Investuojama gali būti visose tikslinėse teritorijose, išskyrus didžiuosius
miestus. Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas investuotojų atėjimui. Priemonė gali būti
įgyvendinama ir susietose teritorijose. Galimi pareiškėjai – savivaldybių administracijos,
priemonė gali būti įgyvendinama su partneriais. Finansuojami projektai, kurie yra įtraukti į
strateginį dokumentą. Strateginis dokumentas – tai integruotų teritorinių investicijų programa.
Priemonės limitas – 10 milijonų, o poreikis yra labai didelis, todėl bus atrenkami projektai, kurie
duos didžiausią grąžą ir tie projektai, kurie greičiausiai atsipirks. Išsamūs priemonės
įgyvendinimo kriterijai bus pateikti priemonės finansavimo sąlygų apraše ir pagal šiuos kriterijus
bus atrenkami projektai. Priemonei įgyvendinti likę mažai laiko, nes kitų metų pabaigoje turi būti
pasirašytos visos finansavimo sutartys. Projektus įgyvendinti galima iki 2023 metų pabaigos.
Kvietimą teikti projektinius pasiūlymus ministerija išsiųs iki rugsėjo pabaigos, o paraiškų
pateikimo terminas – 2020 metų gruodis. Pristatymą pratęsė VšĮ „Investuok Lietuvoje“ regionų
plėtros projektų vadovė Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė, pristatydama tai, ko ieško
investuotojai. Pirmiausia – tai darbuotojų pakankamumas ir aukštos kvalifikacijos darbuotojai.
Investuojant į mažesnes savivaldybes reikia žinoti, ar bus pakankamai darbuotojų Norint pasiekti
šį tikslą, turi būti organizuojamas savivaldybių viešasis transportas, kad darbuotojai galėtų atvykti
į darbą ir iš jo išvykti. Taip pat investuotojai pateikia reikalavimus dėl sklypų arba gamybinių
patalpų.
7. SVARSTYTA Dėl pozicijos administracinėje byloje, kurioje atsakovu yra Klaipėdos
regiono plėtros taryba, formavimo.
Pranešėja – Elida Drapienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktorė, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius informavo, kad Regionų
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apygardos administraciniame teisme yra gautas Klaipėdos apygardos prokuratūros prašymas
panaikinti Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2018-09-24 sprendimą Nr. 51/3S-42 ,,Dėl UAB
,,Gaudesta“ projekto ,,Pramoninės teritorijos konversija į kūrybinių industrijų inkubatorių B22“
pripažinimo regioninės svarbos projektu“. Klaipėdos regiono plėtros taryba, esanti atsakovu
administracinėje byloje, įpareigota iki 2019-09-25 pateikti atsiliepimą. Pranešėja informavo, kad
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, vykdydamas tarybos
sekretoriato funkcijas yra parengęs atsiliepimo teismui projektą. Atsiliepimo projektu
formuojama pozicija, kad 2018 m. rugsėjo 24 d. Klaipėdos regiono plėtros tarybos priimtas
sprendimas yra teisėtas, priimtas vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų normomis. Atsiliepimo
projekte motyvuojama, kad faktas, jog projekto pripažinimą regioninės svarbos projektu iniciavo
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, o ne Klaipėdos miesto taryba, vertintinas tik kaip
formalus neatitikimas. Atsiliepimo projekte taip pat teigiama, kad projekto atitikimas regioninės
svarbos projekto kriterijams buvo įvertintas tinkamai, nes galiojantys teisės aktai nereglamentuoja
kriterijų įrodymo ar vertinimo tvarkos, dokumentacijos detalumo. Pripažinus projektą regioninės
svarbos projektu, įmonė ne aukciono būdu įgyja teisę valdyti (nuomoti) valstybinę žemę. Byloje
Klaipėdos apygardos prokuratūra gina viešąjį interesą. Pranešėja informavo, kad vėliau teks ginti
atsakovo poziciją teisme ir Klaipėdos regiono plėtros tarybai reikės įgalioti atstovą atstovauti
teisme. Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas pranešė, kad
Klaipėdos regiono plėtros tarybos priimtas sprendimas buvo suderintas su visomis būtinomis
institucijomis, tik yra kilęs ginčas tarp dviejų ūkinių subjektų – UAB ,,Gaudesta“ ir UAB
,,Domus estate“, kuris taip pat norėjo įgyti teisę į žemės sklypą, todėl tarybos sprendimą ir
apskundė. Tarybai buvo pasiūlyta apsispręsti dėl tolimesnės tarybos, kaip kolegialios institucijos,
priėmusios sprendimą, pozicijos byloje. Šiuo klausimu pasisakė Klaipėdos rajono savivaldybės
meras Bronius Markauskas, Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis, Kretingos rajono
savivaldybės meras Antanas Kalnius, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys Dangiras
Samalius, Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus. Svarstytas klausimas dėl naujo
Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdžio organizavimo, tarybos nariams detaliai susipažinus su
bylos medžiaga, bei galimybės pakviesti dalyvauti posėdyje Klaipėdos apygardos prokuratūros
atstovą.
NUTARTA. Klausimą atidėti ir svarstyti 2019 m. rugsėjo 17 d. Klaipėdos regiono plėtros
tarybos posėdyje.
8. SVARSTYTA. Lėšų rezervo dėl priemonės „Vietinių kelių vystymas“ veiklos
planavimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, informavo, kad buvo pakeistas priemonės 06.2.1TID-R-511 ,,Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas ir nuo š. m. birželio
27 d. galioja nauja šios priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo redakcija, kurioje
regionams yra nurodyta ES struktūrinių fondų lėšų suma su veiklos lėšų rezervu. ES struktūrinių
fondų lėšų suma su veiklos lėšų rezervu Klaipėdos regionui – 7 234 684 Eur, ES struktūrinių
fondų lėšų suma be rezervo – 6 800 603 Eur. O patvirtintame šios priemonės regiono projektų
sąraše suplanuotos lėšos – 6 800 601,99 Eur. Darbo grupėje Klaipėdos regiono plėtros tarybos
kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui (toliau – Darbo grupė) buvo nagrinėjami trys
galimi šios priemonės rezervo (434 081 Eur) ir nesuplanuotų lėšų (1,01 Eur) limitų planavimo
variantai. Darbo grupės nariai vienabalsiai pritarė III limitų skaičiavimų variantui. Svarstymui
buvo pateikti šie priemonės 06.2.1-TID-R-511 ,,Vietinių kelių vystymas“ paskaičiuoti veiklos
lėšų rezervo limitai: Klaipėdos m. sav. – 246 997,36 €, Klaipėdos r. sav. – 28 307,81 €,
Kretingos r. sav. – 15 996,65 €, Neringos sav. – –, Palangos m. sav. – 6 964,93 €, Skuodo r. sav.
– 21 504,44 €, Šilutės r. sav. – 114 310,82 €, viso: 434 082,01 €.
NUTARTA. Pritarti šiems priemonės 06.2.1-TID-R-511 ,,Vietinių kelių vystymas“ veiklos
lėšų rezervo limitams: Klaipėdos m. sav. – 246 997,36 €, Klaipėdos r. sav. – 28 307,81 €,
Kretingos r. sav. – 15 996,65 €, Neringos sav. – –, Palangos m. sav. – 6 964,93 €, Skuodo r. sav.
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– 21 504,44 €, Šilutės r. sav. – 114 310,82 €, viso: 434 082,01 €.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
9. SVARSTYTA Dėl priemonės ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimas ir plėtra“
veiklos lėšų rezervo planavimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, informavo, kad buvo pakeistas priemonės 04.5.1TID-R-516 ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų
aprašas ir nuo š. m. liepos 27 d. galioja nauja šios priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo
redakcija, kurioje regionams yra nurodyta ES struktūrinių fondų lėšų suma su veiklos lėšų
rezervu. ES struktūrinių fondų lėšų suma su veiklos lėšų rezervu Klaipėdos regionui – 1 141 961
Eur, ES struktūrinių fondų lėšų suma be rezervo – 912 979 Eur. Patvirtintame šios priemonės
regiono projektų sąraše suplanuotos lėšos – 912 979 Eur. Darbo grupėje Klaipėdos regiono
plėtros tarybos kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui, buvo nagrinėjami du galimi šios
priemonės rezervo (228 982 Eur) limitų planavimo variantai. Dauguma Darbo grupės narių
pritarė I limitų skaičiavimų variantui. Atsižvelgiant į Neringos savivaldybės Darbo grupės atstovo
motyvuotą prašymą, buvo paskaičiuotas ir pristatytas priemonės rezervo limitų planavimo II
variantas. Svarstymui buvo pateikti du priemonės 04.5.1-TID-R-516 ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstrukcija ir plėtra“ paskaičiuoti veiklos lėšų rezervo limitų variantai: I variantas: Klaipėdos
m. sav. – 79 639,93 €, Klaipėdos r. sav. – 35 789,89 €, Kretingos r. sav. – 29 561,58 €,
Neringos sav. – – , Palangos m. sav. – 19 303,18 €, Skuodo r. sav. – 34 255,71 €, Šilutės r. sav.
– 30 431,71 €, viso: 228 982; II variantas: Klaipėdos m. sav. – 39 819,98 €; Klaipėdos r. sav. –
17 894,94 €, Kretingos r. sav. – 14 780,79 €, Neringos sav. –
114 491 €, Palangos m. sav. – 9
651,59 €, Skuodo r. sav. – 17 127,85 €, Šilutės r. sav. – 15215,85 €, viso: 228 982 €.
NUTARTA. Pritarti II varianto priemonės 04.5.1-TID-R-516 ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstravimas ir plėtra“ veiklos lėšų rezervo limitams: Klaipėdos m. sav. – 39 819,98 €;
Klaipėdos r. sav. – 17 894,94 €, Kretingos r. sav. – 14 780,79 €, Neringos sav. –
114 491 €,
Palangos m. sav. – 9 651,59 €, Skuodo r. sav. – 17 127,85 €, Šilutės r. sav. – 15215,85 €, viso:
228 982 €.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
10. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“ nesuplanuotų lėšų planavimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, informavo, kad 2018 m. birželio 4 d. protokoliniu
sprendimu Klaipėdos regiono plėtros taryba savivaldybėms buvo patvirtinusi tokius priemonės
08.1.3-CPVA-R-609 ,,Pirminės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ veiklos lėšų
limitus: Klaipėdos m. sav. – 1 227 323,11 Eur, Klaipėdos r. sav. – 405 596 Eur; Kretingos r. sav.
– 392 459,44 Eur; Neringos sav. – 28 392,67 Eur; Palangos m. sav. – 184 256,99 Eur; Skuodo r.
sav. – 174 142,48 Eur; Šilutės r. sav.– 433 809,15 Eur. Priemonei 08.1.3-CPVA-R-609 ,,Pirminės
asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ Klaipėdos regiono savivaldybėms
skirta ES struktūrinių fondų lėšų suma – 2 845 980 Eur. O patvirtintame šios priemonės regiono
projektų sąraše suplanuotos lėšos – 2 802 017,28 Eur. Nesuplanuotų lėšų likutis – 43 962,72 Eur.
Dėl nesuplanuotų lėšų diskutuota Darbo grupėje Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai
priskirtų klausimų nagrinėjimui. Poreikį nesuplanuotoms lėšoms (16 122 Eur) pateikė tik
Klaipėdos rajono savivaldybė. Svarstymui teikiamas priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 ,,Pirminės
sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ nesuplanuotų lėšų limitas: skirti papildomai
Klaipėdos raj. savivaldybei – 16 122 Eur. Iš viso Klaipėdos raj. savivaldybei skiriamas limitas –
421 718,16 (405 596,16 + 16 122) Eur.
NUTARTA. Pritarti priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 ,,Pirminės sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo “ veiklos lėšų rezervo limitams: Klaipėdos m. sav. – 39 819,98 €; Klaipėdos r. sav. –
17 894,94 €, Kretingos r. sav. – 14 780,79 €, Neringos sav. –
114 491 €, Palangos m. sav. – 9
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651,59 €, Skuodo r. sav. – 17 127,85 €, Šilutės r. sav. – 15215,85 €, viso: 228 982 €.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
11. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimo“
nesuplanuotų veiklos lėšų planavimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius informavo,
kad priemonei 08.4.2-ESFA-R-615 ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ visam Klaipėdos
regionui skirta ES struktūrinių fondų lėšų suma – 101 590 Eur. O patvirtintame šios priemonės
regiono projektų sąraše suplanuotos lėšos – 98 411,01 Eur. Nesuplanuotų lėšų likutis – 3 178,99
Eur. Dėl nesuplanuotų lėšų diskutuota Darbo grupėje Klaipėdos regiono plėtros tarybos
kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui. Tačiau Klaipėdos regiono savivaldybėms
nesuplanuotų lėšų poreikio priemonei 08.4.2-ESFA-R-615 ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“
nėra.
12. SVARSTYTA. Dėl darbo grupės Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai
priskirtų klausimų nagrinėjimui sudėties patvirtinimo.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja, informavo, kad Regioninės plėtros įstatyme ir tarybos darbo
reglamente regionų plėtros taryboms yra numatyta teisė sudaryti darbo grupes ir jas įgalioti
nagrinėti regiono plėtros tarybai aktualius klausimus. Regioninės plėtros departamento prie VRM
Klaipėdos apskrities skyrius š. m. liepos 9 d. raštu kreipėsi į Klaipėdos regiono savivaldybių
administracijas su prašymu deleguoti atstovus į sudaromą darbo grupę. Savivaldybės delegavo
Strateginio planavimo ir investicijų skyrių vedėjus arba vyriausiuosius specialistus, kurie įrašyti
sprendimo projekte. Tarybai teikiamas svarstyti sprendimo projektas „Dėl darbo grupės
Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui sudėties
patvirtinimo“.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „Dėl darbo grupės Klaipėdos regiono plėtros tarybos
kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui sudėties patvirtinimo“.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
13. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo dėl
Klaipėdos regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į:
13.1. Europos Sąjungos regionų komitetą,
13.2. Europos vietos ir regionų valdžių kongresą,
13.3. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą,
13.4. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą,
13.5. Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo
koordinavimo darbo grupę.
13.6. Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo
koordinavimo darbo grupę.
Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
13.1. Dėl kandidatūrų į Europos Sąjungos regionų komitetą teikimo.
Pranešėja informavo, kad Lietuvos savivaldybių asociacija š. m. liepos 2 d. raštu kreipėsi į
regionų plėtros tarybas su prašymu pirmajame tarybos posėdyje apsvarstyti klausimą dėl ES
Regionų komiteto formavimo ir pateikti ne daugiau kaip 6 regiono savivaldybių tarybų narių
kandidatūras. Regionų komiteto nariai turi mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą.
Atsižvelgiant į praėjusių rinkimų rezultatus Regionų komitete turi būti atstovaujamos šios partijos
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ir sąrašai: visuomeniniai rinkimų komitetai, Lietuvos socialdemokratų partija, Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos liberalų sąjūdis.
Sekretoriatas el. paštu kreipėsi į tarybos narius su prašymu siūlyti kandidatūras. Į Lietuvos
delegaciją Europos Sąjungos Regionų komitete buvo pasiūlytos šios kandidatūros:
1. Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės meras, visuomeninis rinkimų
komitetas „Vytautas Grubliauskas ir komanda“;
2. Audronė Balnionienė, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė, mero pavaduotoja,
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis;
3. Mindaugas Skritulskas, Palangos miesto savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai.
Tarybai yra teikiamas sprendimo projektas „Dėl kandidatūrų į Europos Sąjungos Regionų
komitetą teikimo“.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „Dėl kandidatūrų į Europos Sąjungos Regionų komitetą
teikimo“.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
13.2. Dėl kandidatūrų į Europos vietos ir regionų valdžios kongresą teikimo.
Pranešėja informavo, kad Lietuvos savivaldybių asociacija š. m. liepos 2 d. raštu kreipėsi į
regionų plėtros tarybas su prašymu apsvarstyti klausimą dėl atstovų delegavimo į Europos vietos
ir regionų valdžios kongresą ir Lietuvos savivaldybių asociacijai pateikti ne daugiau kaip 4
kandidatūras. Pagrindinės kongreso kalbos – anglų ir prancūzų, taip pat naudojamos vokiečių,
ispanų ir rusų kalbos. Atsižvelgiant į praėjusių rinkimų rezultatus kongrese turi būti
atstovaujamos šios partijos ir sąrašai: visuomeninai rinkimų komitetai, Lietuvos socialdemokratų
partija, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga. Į kongreso Vietos valdžios rūmus siūlomi savivaldybių merai, į Regionų rūmus gali būti
siūlomi savivaldybių tarybų nariai, kurie taip pat yra ir regiono plėtros tarybos nariai.
Sekretoriatas el. paštu kreipėsi į Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius su prašymu siūlyti
kandidatūras į kongresą. Į Lietuvos delegaciją kongrese buvo pasiūlytos šios kandidatūros:
1. Bronius Markauskas, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys, Klaipėdos rajono
savivaldybės meras, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga;
2. Ilona Pociuvienė Palangos miesto savivaldybės tarybos narė, Tėvynės sąjunga - Lietuvos
krikščionys demokratai.
Atsižvelgiant į tai, kad kandidatas į kongresą turi būti ir Klaipėdos regiono plėtros tarybos
narys, Ilonos Pociuvienės kandidatūra nėra tinkama. Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis
pasiūlė Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narės
Daivos Žebėlienės kandidatūrą. Klaipėdos regiono plėtros tarybai yra teikiamas sprendimo
projektas „Dėl kandidatūrų į Europos vietos ir regionų valdžios kongresą teikimo“ su šiais
kandidatais:
1. Bronius Markauskas, Klaipėdos rajono savivaldybės meras, Klaipėdos regiono plėtros
tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga;
2. Daiva Žėbelienė, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė, Klaipėdo regiono plėtros
tarybos narė, visuomeninis rinkimų komitetas ,,Už žmonių valdžią“.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „Dėl kandidatūrų į Europos vietos ir regionų valdžios
kongresą teikimo“.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
13.3. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą,
Pranešėja informavo, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės
politikos departamentas š. m. rugpjūčio 2 d. raštu kreipėsi į regionų plėtros tarybas, prašydamas
atnaujinti informaciją apie regionų plėtros tarybų atstovus, paskirtus dalyvauti Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną ir Pietų Baltijos
bendradarbiavimo per sieną programų stebėsenos komitetus. Stebėsenos komitetų posėdžiai
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organizuojami 1–2 kartus per metus programose dalyvaujančių šalių teritorijoje. Programų darbo
kalba yra anglų kalba. Sekretoriatas el. paštu kreipėsi į Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius
su prašymu siūlyti kandidatūras į Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos ir
Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programų stebėsenos komitetus. Į Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą buvo pasiūlytos šios kandidatūros:
1. Darius Jasaitis – Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys, Neringos savivaldybės
meras;
2. Doc. dr. Jaroslav Dvorak, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys, Klaipėdos
universiteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros vedėjas;
3. Justas Žulkus – Palangos miesto savivaldybės tarybos narys.
13.4. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą
Pranešėja informavo, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės
politikos departamentas š. m. rugpjūčio 2 d. raštu kreipėsi į regionų plėtros tarybas, prašydamas
atnaujinti informaciją apie regionų plėtros tarybų atstovus, paskirtus dalyvauti Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną ir Pietų Baltijos
bendradarbiavimo per sieną programų stebėsenos komitetus. Stebėsenos komitetų posėdžiai
organizuojami 1–2 kartus per metus programose dalyvaujančių šalių teritorijoje. Programų darbo
kalba yra anglų kalba. Sekretoriatas el. paštu kreipėsi į Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius
su prašymu siūlyti kandidatūras į Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos ir
Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programų stebėsenos komitetus. Į Pietų Baltijos
bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą buvo pasiūlytos šios kandidatūros:
1. Doc. dr. Jaroslav Dvorak, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys, Klaipėdos
universiteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros vedėjas;
2. Justas Žulkus – Palangos miesto savivaldybės tarybos narys.
Tarybos paprašyta priimti sprendimą dėl vieno pagrindinio nario ir vieno pakaitinio nario
kiekviename minėtų programų stebėsenos komitete.
NUTARTA.
1. Į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą Lietuvos delegacijos sudėtyje
deleguoti:
1.1. Darių Jasaitį, Neringos savivaldybės merą, pagrindiniu nariu.
1.2. Doc. dr. Jaroslav Dvorak, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narį, pakaitiniu nariu.
2. Į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Pietų Baltijos
bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą Lietuvos delegacijos sudėtyje
deleguoti:
2.1. Doc. dr. Jaroslav Dvorak, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narį, pagrindiniu nariu.
2.2. Justą Žulkų, Palangos miesto savivaldybės tarybos narį, pakaitiniu nariu.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
13.5. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę
Pranešėja informavo, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija š. m. rugpjūčio
7 d. raštu kreipėsi į regionų plėtros tarybas, prašydama artimiausiame regiono plėtros tarybos
posėdyje deleguoti po vieną pagrindinį narį ir pakaitinį narį į integruotų teritorijų vystymo
programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupes. Klaipėdos regione įgyvendinamos dvi
tokios programos – Klaipėdos miesto integruota teritorijų vystymo programa ir Klaipėdos regiono
integruota teritorijų vystymo programa, kurioje dalyvauja Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybės.
Sekretoriatas el. paštu kreipėsi į Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius su prašymu siūlyti
kandidatūras. Į Klaipėdos miesto ITVP įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę buvo pasiūlytos
2 kandidatūros:
1. Arūnas Barbšys, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys, Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos narys – pagrindiniu nariu;
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2. Arvydas Vaitkus, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys, Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos narys – pakaitiniu nariu;
13.6. SVARSTYTA. Dėl atstovų delegavimo į Klaipėdos regiono integruotos teritorijų
vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.
Pranešėja informavo, kad atstovų į Klaipėdos regiono ITVP įgyvendinimo koordinavimo
darbo grupę pasiūlyta nebuvo.
NUTARTA.
1. Į Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo
koordinavimo darbo grupę deleguoti:
1.1. Klaipėdos regiono plėtros tarybos narį, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narį
Arūną Barbšį – pagrindiniu nariu;
1.2. Klaipėdos regiono plėtros tarybos narį, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narį
Arvydą Vaitkų – pakaitiniu nariu.
2. Į Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo
koordinavimo darbo grupę deleguoti:
2.1. Klaipėdos regiono plėtros tarybos narį, Šilutės rajono savivaldybės merą Vytautą
Laurinaitį – pagrindiniu nariu;
2.2. Klaipėdos regiono plėtros tarybos narį, Skuodo rajono savivaldybės merą Petrą
Pušinską – pakaitiniu nariu.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
14. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Pranešėja Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja, informavo, kad teikiamas svarstyti sprendimo projektas, kuriuo yra
teikiama naujos redakcijos Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano dalis ,,Priemonių
planas“ (toliau – Priemonių planas). Nauja Priemonių plano redakcija yra parengta, atsižvelgiant į
Regionų planų rengimo metodikos pakeitimus, patvirtintus LR vidaus reikalų ministro 2019 m.
balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-376 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m.
rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1V-706 „Dėl regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“
pakeitimo“. Taip pat Priemonių plane yra atliekami pakeitimai, atsižvelgiant į Klaipėdos regiono
savivaldybių administracijų pateiktus prašymus. Atsižvelgiant į Šilutės rajono savivaldybės
administracijos 2019-07-03 rašte ,,Dėl informacijos pateikimo“ pateiktą informaciją, Priemonių
plano 1 lentelėje ,,Priemones detalizuojantys projektai ir jų charakteristikos“ priemonės 1.2.1.2
„Vystyti vietinius kelius“ projekto ,,Šilutės miesto Lietuvininkų, Tižės gatvių eismo saugos
gerinimas ir K. Kalinausko, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvės rekonstravimas“ yra keičiama
projekto užbaigimo data, vietoje ,,2021“ įrašant ,,2022“. Atsižvelgiant į Šilutės rajono
savivaldybės administracijos 2019-07-07 rašte ,,Dėl informacijos pateikimo“ pateiktą
informaciją, priemonės 1.2.1.4 „Rekonstruoti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus“ projekto
,,Ramučių gatvės Šilutės mieste pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas“ yra keičiama lėšų
poreikio ir finansavimo šaltinių suma ,,Iš viso“, vietoje ,,340 729,78“ įrašant ,,245453,69“, bei
įrašoma pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšų suma ,,124 142,23“. Atsižvelgiant
į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018-08-16 raštą Nr. (5.128E)A5-3257 ,,Dėl
priemonės 04.5.1-TID-R-518 ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“, iš Priemonių plano išbraukiamas 1.2.1.3 priemonės ,,Atnaujinti vietinio
susisiekimo viešojo transporto parką“ projektas 1.2.1.3. ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto
priemonių įsigijimas Klaipėdos rajone“. Atsižvelgiant į Šilutės rajono savivaldybės
administracijos 2019-07-10 rašte „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projekto „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono
savivaldybėje““ ir 2019-08-22 rašte ,,Dėl Klaipėdos regiono plėtros plano pakeitimo“ pateiktą
informaciją, yra keičiama 1.2.1.5 priemonės „Renovuoti ir plėtoti geriamojo vandens tiekimo ir
10

nuotekų tvarkymo sistemas“ projekto 1.2.1.5.5. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ preliminari projekto išlaidų suma „Iš
viso“ vietoje „5 490 605,52“ įrašant „5 595 205,52“, „Finansavimas iš ES investicijų ar kitų
tarptautinių finansavimo šaltinių“ vietoje „3 190 621,65“ įrašant „3 234 438,59“ ir „Pareiškėjo /
projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos“ vietoje „2 299 983,87“ įrašant „2 360 766,93“. Taip
pat yra keičiamas projekto pradžios terminas, vietoje „2016“ įrašant „2017“ ir projekto pabaigos
terminas, vietoje „2019“ įrašant „2021“. Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos 2019-07-29 raštą Nr. (4.33)-R2-1821 „Dėl projekto „Paslaugų organizavimo ir
asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste II etapas“
įgyvendinimo termino koregavimo“ yra keičiamas nurodyto projekto įgyvendinimo terminas,
stulpelyje „Pradžia (metai)“ vietoje „2019“ įrašant „2020“.
NUTARTA. 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“.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
15. SVARSTYTA. Dėl prašymo dėl projekto „Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono
savivaldybėje“ papildomo finansavimo.
Pranešėja Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo, kad buvo gautas Kretingos rajono
savivaldybės administracijos prašymas dėl pritarimo papildomo finansavimo skyrimui šios
savivaldybės įgyvendinamam projektui „Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono
savivaldybėje“. Šio projekto finansavimo sutartis buvo pasirašyta mažesnei Europos Sąjungos
lėšų sumai nei ji yra numatyta Klaipėdos regiono projektų sąraše Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-31 ir
Kretingos rajono savivaldybės administracija prašo pritarimo šį Europos Sąjungos lėšų skirtumą
(t. y. 78.360,58 Eur) panaudoti šio projekto papildomam finansavimui. Papildomo finansavimo
poreikis atsirado dėl to, kad, Kretingos rajono savivaldybės administarcijai su rangovais
nutraukus projekto rangos darbų sutartį, nauja pasirašyta projekto rangos darbų sutartis viršijo
projekto finansavimo sutartyje numatytą lėšų sumą. Tarybos sekretoriatas teisės aktų nustatyta
tvarka išnagrinėjo Kretingos rajono savivaldybės administracijos prašyme nurodytą informaciją ir
nustatė, kad yra tenkinami visi Prašymui dėl papildomo regiono projekto finansavimo nustatyti
reikalavimai. Tarybos nariams yra teikiamas sprendimo projektas „Dėl projekto Nr. 08.1.1CPVA-R-407-31-0003 „Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje“ papildomo
finansavimo“.
NUTARTA. Pritarti projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-31-0003 „Nakvynės namų steigimas
Kretingos rajono savivaldybėje“ papildomam finansavimui (projekto vertė – 320.951,15 Eur, iš jų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 272.808,47 Eur).
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
16. SVARSTYTA. Dėl projektų „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros
plėtra“ ir „Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymas“ projektinių pasiūlymų pervertinimo.
Pranešėja Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo, kad Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos projektų „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ ir „Priekulės
miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymas“ paraiškos buvo pateiktos vertinimui Centrinei projektų
valdymo agentūrai ir šių paraiškų vertinimo metu buvo nustatyti šių projektų esminiai paraiškų
pakeitimai palyginus su projektiniais pasiūlymais. Todėl tarybos sekretoriatas teisės aktų
nustatyta tvarka gavo pervertinimui projektų „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros
plėtra“ ir „Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymas“ projektinius pasiūlymus, patikslintus
atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus. Šių projektinių pasiūlymų pervertinimo metu buvo
nustatyta, kad abu patikslinti projektiniai pasiūlymai atitinka visus projektiniams pasiūlymams
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keliamus reikalavimus. Apie tai raštu buvo informuota Centrinė projektų valdymo agentūra. Ši
informacija tarybos nariams pateikiama vadovaujantis Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos įgyvendinimo Regioninės plėtros departamente prie VRM vidaus procedūrų
aprašo nuostatomis.
17. 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, informavo, kad 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo
tobulinimas“ (toliau – Priemonė) iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Klaipėdos regiono projektų sąrašas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31 yra keičiamas, vadovaujantis Iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 22.1 papunkčiu. Vadovaudamasi Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 196.1 p., Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
pateikė patikslintą projektinį pasiūlymą projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-310003 tikslinimas“, 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 Klaipėdos mieste“ Nr.
05.3.2-APVA-R-014-31-0003 tikslinimas“ atitinka Taisyklių 196.1 p. ir 197 p. keliamus
reikalavimus ir tenkina Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 641 p. keliamas sąlygas.
Atitinkamai Klaipėdos regiono projektų sąraše Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31 atliekami šie
pakeitimai: keičiama projekto Nr. 1 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste“ informacija, stulpelyje „Iš viso“ vietoje
„4 521 468,02“ įrašant „4 670 024,27“, stulpelyje „ES struktūrinių fondų lėšos“ vietoje „2 120
046,75“ įrašant „2 232 348,73“ ir stulpelyje „Privačios lėšos“ vietoje „2 401 421,27“ įrašant „2
437 675,54“.
NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui ,,Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2019-0629 sprendimo Nr. 51/3S-33 ,,Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 ,,Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
18. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo, kad Skuodo rajono savivaldybės
administracijos prašymu iš Klaipėdos regiono projektų sąrašo Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-31 yra
išbraukiamas šios savivaldybės administracijos projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo priemonių prieinamumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“. Skuodo rajono
savivaldybės administracija savo rašte nurodo, kad jos prašymu Centrinė projektų valdymo
agentūra 2019 m. birželio 7 d. nutraukė šio projekto finansavimo sutartį ir projektas nebebus
įgyvendinamas. Tarybos nariams yra teikiamas sprendimo projektas dėl Klaipėdos regiono
projektų sąrašo Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-31 pakeitimo.
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NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2017 m.
spalio 30 d. sprendimo Nr. 51/3S-64 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos
regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo: už 23 tarybos nariai.
19. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Vietinių kelių vystymas“ regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, informavo, kad atsižvelgiant į gautą Šilutės rajono
savivaldybės administracijos 2019 m. rugsėjo 5 d. raštą Nr. R3 (4.1.20)-4665 ,,Dėl informacijos
pateikimo“, sprendimo projektu keičiamas projekto ,,Šilutės miesto Lietuvininkų, Tižės gatvių
eismo saugos gerinimas ir K. Kalinausko, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvės rekonstravimas“
paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas: iš ,,2019-02-28“ į ,,2019-12-30“.
NUTARTA. 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 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 23 tarybos nariai.
20. SVARSTYTA. Dėl priemonės ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėjas – Remigijus Buožius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas, informavo, kad atsižvelgiant į Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos 2019 m. liepos 26 d. raštą Nr. (5.1.28E) A5-3414 ,,Dėl iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo Nr. 04.5.1TID-R-516-31 tikslinimo“, sprendimo projektu keičiamas projekto ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų
įrengimas Pušų gatvėje, Kvietinių gatvėje ir palei Kretingos plentą Gargždų mieste“ paraiškos
pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas: iš ,,2019-03-29“ į ,,2019-09-27“. Taip pat
pranešėjas informavo, kad atsižvelgiant į Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2019 m.
rugsėjo 4 d. raštą Nr. R3-(4.1.20)-4618 ,,Dėl informacijos pateikimo“, sprendimo projektu
keičiamas projekto ,,Ramučių gatvės Šilutės mieste pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas“
paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas: iš ,,2019-04-30“ į ,,2019-12-30“.
NUTARTA. Pritarti sprendimui „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 23 tarybos nariai.

Tarybos pirmininkas

Vytautas Grubliauskas

Posėdžio sekretorius

Remigijus Buožius
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