KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019 m. lapkričio 12 d. Nr. 51/3P-14
Šilutė

Posėdis įvyko 2019 m. spalio 29 d., 14 val. Posėdžio vieta – Šilutės rajono savivaldybės
tarybos didžioji posėdžių salė (215 kab.), Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.
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 vyriausioji specialistė Asta Česnauskienė.
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. Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Klaipėdos apskrityje 2020–2023 m. prioritetų
pristatymas.
3. Aktyvios darbo rinkos politikos programų 2019 m. pristatymas.
4. Šilutės rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamų regioninių projektų
pristatymas.
5. Dėl atstovų į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo
tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą delegavimo.
6. Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamų regioninių priemonių
nesuplanuotų lėšų planavimo:
6.1. Priemonė „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.
6.2. Priemonė „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.
6.3. Priemonė „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.
7. Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo.
8. Dėl pritarimo sutaupytų lėšų panaudojimui įgyvendinant regiono projektus:
8.1. ,,UAB ,,Mano šeimos gydytojas“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“.
8.2. ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Paupių
pirminės sveikatos priežiūros centre“.
9. Dėl išankstinio pritarimo papildomam finansavimui ir sutaupytų lėšų panaudojimui
įgyvendinant regiono projektus pagal priemonę ,,Pirminės asmens priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas“.
10. Euroregiono “Baltija” pozicijos dėl Interreg Pietų Baltijos programos po 2020 metų
pristatymas.
Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius pasveikino Klaipėdos miesto savivaldybės meras,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas ir Šilutės rajono savivaldybės
meras Vytautas Laurinaitis.
1. SVARSTYTA. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

Pranešėjas Klaipėdos miesto savivaldybės meras, Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininkas Vytautas Grubliauskas paprašė regiono plėtros tarybos narių teikti siūlymus posėdžio
darbotvarkės papildymui. Kadangi pasiūlymų negauta, paprašė pritarti siūlomai darbotvarkei.
Darbotvarkei buvo pritarta.
2. PRANEŠIMAS. Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Klaipėdos apskrityje 2020–
2023 m. prioritetų pristatymas.
Pranešėja Nijolė Laužikienė, Klaipėdos apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė,
Klaipėdos regiono plėtros tarybai pristatė tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Klaipėdos
apskrityje 2020–2023 m. prioritetus. Pranešimas pridedamas, 2 priedas.
3. PRANEŠIMAS. Aktyvios darbo rinkos politikos programų 2019 m. pristatymas.
Pranešėja Dangirutė Jurkuvienė, Užimtumo tarnybos prie Sveikatos apsaugos ir darbo
ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė, Klaipėdos regiono plėtros
tarybai pristatė aktyvios darbo rinkos politikos programas 2019 m. Pranešimas pridedamas, 3
priedas.
4. PRANEŠIMAS. Šilutės rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamų regioninių
projektų pristatymas.
Pranešėja Asta Jagelavičienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir
plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, Klaipėdos regiono plėtros tarybai pristatė Šilutės rajono
savivaldybės administracijos įgyvendinamus regioninius projektus. Pranešimas pridedamas, 4
priedas.
5. SVARSTYTA. Dėl atstovų į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įmonių valdymo tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą delegavimo.
Pranešėja Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja, informavo, kad Klaipėdos regiono plėtros taryba, atsižvelgdama į LR
aplinkos ministerijos kreipimąsi, 2019 m. kovo 22 d. sprendimu atstovais į Vandentvarkos
sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo paslaugų pirkimo priežiūros komitetą (dabar – projekto
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas“)
delegavo Leoną Makūną, Klaipėdos pramonininkų asociacijos tarybos narį, Klaipėdos miesto
savivaldybės mero patarėją, pagrindiniu nariu ir Rasą Bakaitienę, Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėją, pakaitiniu nariu. Pranešėja
informavo, kad LR aplinkos ministerija 2019 m. rugpjūčio 28 d. raštu kreipėsi į regionų plėtros
tarybas, prašydama prireikus pateikti siūlymus dėl Priežiūros komiteto sudėties tikslinimo,
atsižvelgiant į tai, kad po pavasarį įvykusių savivaldybių tarybų rinkimų yra patvirtintos naujos
regionų plėtros tarybų sudėtys. Pranešėja paprašė svarstyti klausimą dėl atstovų į Priežiūros
komitetą keitimo arba tų pačių atstovų tvirtinimo.
NUTARTA. Po diskusijų nutarta tvirtinti tuos pačius atstovus ir į projekto „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas“ priežiūros
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komitetą deleguoti Leoną Makūną, Klaipėdos miesto savivaldybės mero patarėją (pagrindiniu
nariu) ir Rasą Bakaitienę, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir
aplinkosaugos skyriaus vedėją (pakaitiniu nariu).
Pritarė 16 tarybos narių.
6. SVARSTYTA. Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamų regioninių
priemonių nesuplanuotų lėšų planavimo.
6.1. Priemonė „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.
Pranešėja Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo, kad šiuo metu
Klaipėdos regione pagal priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ yra nesuplanuota
14.302,63 Eur ES lėšų suma. Pranešėja informavo, kad ši suma buvo apskaičiuota įvertinus
Klaipėdos regionui pagal šią priemonę skirtą veiklos lėšų rezervo sumą (64.774,00 Eur), dėl kurio
lėšų paskirstymo savivaldybių projektams Klaipėdos regiono plėtros taryba buvo pritarusi š. m.
kovo 22 d. posėdžio metu; taip pat buvo įvertinti ES lėšų sutaupymai šios priemonės Klaipėdos
regiono projektų sąraše, atsiradę regiono savivaldybėms pasirašius projektų administravimo ir
finansavimo sutartis bei Skuodo raj. savivaldybei užbaigus įgyvendinti projektą.
Pranešėja informavo, kad Darbo grupė Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai
priskirtų klausimų nagrinėjimui (toliau – Darbo grupė), įvertinusi regiono savivaldybių
papildomų šios priemonės ES lėšų poreikį projektams, regiono projektų sąraše nesuplanuotą
14.302,63 Eur ES lėšų sumą siūlo paskirstyti tokiu būdu: Klaipėdos miesto savivaldybei
numatant 2.897,83 Eur ES lėšų sumą, kurią savivaldybė skirtų įgyvendinamo projekto „Modernių
ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“ finansavimo
intensyvumui atstatyti, ir Klaipėdos raj. savivaldybei numatant 11.404,80 Eur ES lėšų sumą, kurią
savivaldybė skirtų įgyvendinamo projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos
rajone“ papildomoms veikloms finansuoti.
NUTARTA. Klaipėdos regiono projektų sąraše pagal priemonę „Mokyklų tinklo
efektyvumo didinimas“ nesuplanuotą 14.302,63 Eur ES lėšų sumą paskirstyti tokiu būdu:
Klaipėdos miesto savivaldybei numatyti 2.897,83 Eur ES lėšų sumą, Klaipėdos raj. savivaldybei
numatyti 11.404,80 Eur ES lėšų sumą.
Pritarė 16 tarybos narių.
6.2. Priemonė „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.
Pranešėja Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo, kad šiuo metu
Klaipėdos regione pagal priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ yra
nesuplanuota 927,00 Eur ES lėšų suma. Pranešėja informavo, kad ši suma buvo apskaičiuota
įvertinus Klaipėdos regionui pagal šią priemonę skirtą veiklos lėšų rezervo sumą (112.042,00
Eur), dėl kurio lėšų paskirstymo savivaldybių projektams Klaipėdos regiono plėtros taryba buvo
pritarusi š. m. kovo 22 d. posėdžio metu; taip pat buvo įvertinti ES lėšų sutaupymai šios
priemonės Klaipėdos regiono projektų sąraše, atsiradę regiono savivaldybėms pasirašius projektų
administravimo ir finansavimo sutartis bei užbaigus įgyvendinti 3 regiono projektus.
Pranešėja informavo, kad Darbo grupė šias nesuplanuotas lėšas siūlo numatyti Palangos
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m. savivaldybės naujo projekto, kurio metu bus atnaujinamas Palangos sporto centras,
įgyvendinimui.
NUTARTA. Klaipėdos regiono projektų sąraše pagal priemonę „Neformaliojo švietimo
infrastruktūros tobulinimas“ nesuplanuotą 927,00 Eur ES lėšų sumą numatyti Palangos m.
savivaldybei.
Pritarė 16 tarybos narių.
6.3. Priemonė „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.
Pranešėja Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, informavo, kad šiuo metu
Klaipėdos regione pagal priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo
didinimas“ yra nesuplanuota 390.180,75 Eur ES lėšų suma. Pranešėja informavo, kad ši suma
buvo apskaičiuota įvertinus Klaipėdos regionui pagal šią priemonę skirtą veiklos lėšų rezervo
sumą (393.500,00 Eur), dėl kurio lėšų paskirstymo savivaldybių projektams Klaipėdos regiono
plėtros taryba buvo pritarusi š. m. kovo 22 d. posėdžio metu; taip pat buvo įvertinti ES lėšų
sutaupymai šios priemonės Klaipėdos regiono projektų sąraše, atsiradę iš sąrašo šių savivaldybių
prašymu išbraukus Palangos m. ir Skuodo raj. savivaldybių administracijų projektus; taip pat
kadangi Skuodo raj. savivaldybės administracija nebeįgyvendina projekto pagal priemonę
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, į nesuplanuotą šios
priemonės ES lėšų sumą buvo įtraukta šiai savivaldybei š. m. kovo 22 d. posėdyje numatyta
veiklos rezervo lėšų suma (90.181,22 Eur).
Pranešėja akcentavo, kad, išbraukus Palangos m. ir Skuodo raj. savivaldybių
administracijų projektus, Klaipėdos regionas pagal šią priemonę nebesiekia šios priemonės
stebėsenos rodiklio P.S.380 reikšmės (minimali reikšmė Klaipėdos regionui - 220 pagal veiksmų
programą ERPF lėšomis sukurtų naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų): trūksta
25 naujų vietų. Todėl planuojant šios priemonės ES lėšas, svarbu atsižvelgti į stebėsenos rodiklio
P.S.380 reikšmės pasiekimą.
Pranešėja informavo, kad Darbo grupė, įvertinusi regiono savivaldybių papildomų šios
priemonės ES lėšų poreikį ir tai, kad Klaipėdos regionas turi pasiekti stebėsenos rodiklio P.S.380
reikšmę, regiono projektų sąraše nesuplanuotą 390.180,75 Eur ES lėšų sumą siūlo paskirstyti
tokiu būdu: Klaipėdos raj. savivaldybės projektui numatant 170.180,75 Eur ES lėšų sumą. Šiuo
projektu būtų pasiekta minimali nustatyta Klaipėdos regionui stebėsenos rodiklio P.S. 380
reikšmė ir būtų įsteigtos ne mažiau kaip 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (t. y.,
įrengtos ne mažiau 25 naujos vietos) prie Slengių daugiafunkcio centro rekonstruojant turimą
pastatą (pristatant priestatą); Kretingos raj. savivaldybės projektui numatant 130.000,00 Eur ES
lėšų sumą, Šilutės raj. savivaldybės projektui - 90.000,00 Eur ES lėšų sumą. Kretingos raj. ir
Šilutės raj. savivaldybių administracijos įgyvendintų naujus projektus ir tvarkytų esamas grupes
darželiuose.
NUTARTA. Klaipėdos regiono projektų sąraše pagal priemonę „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ nesuplanuotą 393.500,00 Eur ES lėšų sumą
paskirstyti tokiu būdu: Klaipėdos raj. savivaldybei numatyti 170.180,75 Eur ES lėšų sumą,
Kretingos raj. savivaldybei numatyti 130.000,00 Eur ES lėšų sumą, Šilutės raj. savivaldybei 90.000,00 Eur ES lėšų sumą.
Pritarė 16 tarybos narių.
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7. SVARSTYTA Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Pranešėjas Remigijus Buožius informavo, kad yra paruoštas sprendimo projektas dėl
Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano dalies ,,Priemonių planas“ (toliau – Priemonių
planas) pakeitimo. Priemonių plano projektas buvo pateiktas derinimui LR vidaus reikalų
ministerijai. LR vidaus reikalų ministerija 2019 m. spalio 28 d. raštu informavo, kad
neprieštarauja informacijos pakeitimams šių projektų: ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Pušų
gatvėje, Kvietinių gatvėje ir palei Kretingos plentą Gargždų mieste“, ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstrukcija ir plėtra Bangų g. Palangoje“, ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo
Šatrijos g. iki sodų bendrijos ,,Statybininkas“ ir Skuodo miesto parke“ ir ,,Ramučių gatvės Šilutės
mieste pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas“. Ministerija priarė šių naujų projektų įraukimui į
priemonių planą: ,,Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g. (ruože nuo S.
Daukanto iki Laisvės g.), Kretingos m.“, ,,Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas
Taikos g. (ruože nuo P. Vileišio iki S. Daukanto g.), Kretingos m.“, ,,Eismo saugos priemonių
diegimas Palangos mieste“ ir ,,Dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija Neringoje“.
Nebuvo pritarta projekto ,,Bastionų g. tiesimas (I etapas: nuo Danės g. iki Danės upės ir
nuo Danės upės iki Gluosnių g.; II etapas: nuo Gluosnių g. iki Bangų g.)“ išbraukimui iš
Priemonių plano, nes nėra pakeista Klaipėdos miesto integruotą teritorijų vystymo programa.
Nebuvo pritarta projektų ,,Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos
gerinimas ir K. Kalinausko, miesto Jankaus, Lauko, Miško gatvės rekonstravimas“, ,,Skuodo
miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“ ir ,,Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus
Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“, pakeitimams, kol nebus pakeistos Klaipėdos
miesto ir regiono integruotos teritorijų vystymo programos, vadovaujantis Regionų plėtros planų
rengimo metodikos 23.3 papunkčio nuostatomis.
Taip pat negalima į Priemonių planą įtraukti naujų projektų Šilutės plento ruožo nuo
Tižės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija“ ir ,,Teatro ir Sukilėlių gatvių
rekonstrukcija“, nes pagal finansavimo šaltinio reikalavimus, šie projektai turėtų atitikti
integruotą teritorijų vystymo programą.
Atitinkamai Priemonių plano projekte atlikti tik tie pakeitimai, kuriems buvo gautas LR
vidaus reikalų ministerijos pritarimas.
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“.
Pritarė 16 tarybos narių.
8.1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo sutaupytų lėšų panaudojimui įgyvendinant projektą
,,UAB ,,Mano šeimos gydytojas“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas“.
Pranešėjas Remigijus Buožius informavo, kad buvo gautas VšĮ Centrinės projektų
valdymo agentūros raštas, kuriuo agentūra informavo, kad VšĮ Paupių pirminės sveikatos
priežiūros centras, įgyvendindamas projektą ,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas VšĮ Paupių pirminės sveikatos priežiūros centre“ 2137,58 Eur ir pateikė
prašymą sutaupytų lėšų panaudojimui. Atsižvelgiant į tai, parengtas ir Klaipėdos regiono plėtros
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tarybai yra teikiamas sprendimo projektas „Dėl projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0020
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Paupių pirminės
sveikatos priežiūros centre“ sutaupytų lėšų panaudojimo“.
NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0020
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Paupių pirminės
sveikatos priežiūros centre“ sutaupytų lėšų panaudojimo“.
Pritarė 16 tarybos narių.
8.2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo sutaupytų lėšų panaudojimui įgyvendinant projektą
,,Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Paupių pirminės
sveikatos priežiūros centre“.
Pranešėjas Remigijus Buožius informavo, kad buvo gautas VšĮ Centrinės projektų
valdymo agentūros raštas, kuriuo agentūra informavo, kad UAB ,,Mano šeimos gydytojas“
įgyvendindama projektą ,,UAB ,,Mano šeimos gydytojas“ pirminės asmens sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas“ sutaupė 7 848 Eur ir pateikė prašymą sutaupytų lėšų
panaudojimui. Atsižvelgiant į tai, parengtas ir Klaipėdos regiono plėtros tarybai yra teikiamas
sprendimo projektas ,,Dėl projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0021 „UAB ,,MANO ŠEIMOS
GYDYTOJAS“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ sutaupytų
lėšų panaudojimo“.
NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui „Dėl projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0021
„UAB ,,MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“ sutaupytų lėšų panaudojimo“.
Pritarė 16 tarybos narių.
9. SVARSTYTA. Dėl išankstinio pritarimo papildomam finansavimui ir sutaupytų lėšų
panaudojimui įgyvendinant regiono projektus pagal priemonę ,,Pirminės asmens priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas“.
Pranešėjas Remigijus Buožius informavo, kad yra paruoštas raštas VšĮ Centrinei
projektų valdymo agentūrai
dėl siūlymo iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai
įgyvendinant regiono projektus pagal priemonę ,,Pirminės asmens priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas“ pritarti sutaupytų lėšų panaudojimui ir dėl siūlymo iš anksto raštu įgyvendinančiajai
institucijai įgyvendinant regiono projektus pagal priemonę ,,Pirminės asmens priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“ pritarti papildomam regiono projektų finansavimui. Iš anksto raštu
įgyvendinančiajai institucijai pritarti įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytais atvejais.
NUTARTA. Pritarti rašto projektui „Dėl Klaipėdos regiono projektų įgyvendinimo pagal
priemonę 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas“.
Pritarė 16 tarybos narių.
10. SVARSTYTA. Euroregiono “Baltija” pozicijos dėl Interreg Pietų Baltijos programos
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po 2020 metų pristatymas.
Pranešėja Klaudija Kionies, asociacijos “Klaipėdos regionas” vykdančioji direktorė,
Klaipėdos regiono plėtros tarybai pristatė Euroregiono „Baltija“ poziciją dėl Interreg Pietų
Baltijos programos po 2020 metų. Pranešėja informavo, kad šiuo metu Europos Komisijoje
vyksta aktyvūs dialogai, įvairūs susitikimai dėl naujo ES finansavimo periodo, ir Pietų Baltijos
bendradarbiavimo per sieną programą, kuri yra svarbi Klaipėdos regionui, norima sujungti su
Centrinės Baltijos programa. Toks sujungimas, žinant tokius didelius miestus kaip Stokholmas,
Helsinkis ar Talinas, turėtų neigiamos įtakos mažiesiems regionams gauti finansavimą. Todėl
Euroregionas „Baltija“ nepritaria Europos Komisijos siūlymui sujungti Pietų Baltijos
bendradarbiavimo per sieną programą su Centrinės Baltijos programa. Pranešėja paprašė palaikyti
Euroregiono “Baltija” poziciją dėl Interreg Pietų Baltijos programos ir pasidalinti ja su Vidaus
reikalų ministerija, kuri formuoja šią poziciją iš regionų.
Tarybos narė Roma Stubrienė patikino tarybos narius, kad yra būtina išlaikyti Pietų
Baltijos programą ir pasiūlė Klaipėdos regiono plėtros tarybos vardu kreiptis į LR vidaus reikalų
ministeriją dėl Pietų Baltijos programos išsaugojimo.
Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariai Romos Stubrienės pasiūlymą palaikė.
NUTARTA. Pavesti asociacijos “Klaipėdos regionas” vykdančiajai direktorei Klaudijai
Kionies iki š. m. lapkričio mėn. pabaigos Klaipėdos regiono plėtros tarybos vardu parengti rašto
projektą LR vidaus reikalų ministerijai dėl Pietų Baltijos programos išsaugojimo ir suderinti jį su
Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariais.
Pritarė 16 tarybos narių.
Kitą Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdį nuspręsta rengti š. m. gruodžio 2 d.
Kretingos raj. savivaldybėje.

Posėdžio pirmininkas,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininkas

Vytautas Grubliauskas

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

Asta Česnauskienė
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