KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017 m. balandžio 19 d. Nr. 51/3P- 10
Klaipėda
Posėdis įvyko 2017 m. kovo 28 d., 13.00 val.
Posėdžio vieta – Šilutės rajono savivaldybės administracijos didžioji tarybos posėdžių salė,
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 vyr. specialistė Viktorija Šniolienė.
Dalyvavo: (dalyvių sąrašas pridedamas, 1 priedas; vadovaujantis Klaipėdos regiono plėtros
tarybos darbo reglamento 10 punktu, posėdis laikomas teisėtu, kvorumas yra).
DARBOTVARKĖ:
1. Regioninės politikos krypčių pristatymas.
2. Palangos oro uosto veiklos rezultatų pristatymas.
3. Dėl bendros Lietuvos skrydžių rinkodaros.
4. Dėl Klaipėdos regiono turizmo tarybos nuostatų pakeitimo.
5. Klaipėdos regiono plėtros tarybos veiklos už 2016 metus pristatymas.
6. Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos
pristatymas.
7.1. Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono integruotų teritorijų vystymo programų 2016
metų ataskaitų pristatymas.
7.2. Dėl regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų
ministerijos atsakomybės ir funkcijų įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą.
8. Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
9. Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos regiono
projektų sąrašo pakeitimo.
10. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo nr. 51/3S-46
„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos
regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ Klaipėdos
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
12. Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo
pakeitimo.
13. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Kiti klausimai:
14. Dėl priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės
gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo derinimo.
15. Dėl LR vidaus reikalų ministerijos 2017 m. kovo 24 d. rašto Nr. 1D-1618(22) „Dėl
Klaipėdos regiono projektų planavimo (priemonė Nr. 10.1.3-ESFA-R-920)“.

Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius pasveikino bei įžanginį žodį tarė Klaipėdos
miesto savivaldybės meras, Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininkas V. Grubliauskas.
Šilutės rajono savivaldybės meras, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys V. Laurinaitis
pasveikino visus atvykus į Šilutę ir palinkėjo gero darbo.
V. Grubliauskas informavo, kad šiandien buvo gautas Klaipėdos regiono plėtros tarybai
adresuotas Kretingos rajono savivaldybės administracijos raštas „Dėl projekto pagal priemonę
„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas““. Tarybos pirmininkas
informavo, kad buvo išreikštas Kretingos rajono savivaldybės mero noras pasisakyti posėdžio metu
šiuo klausimu. Tarybos pirmininkas pasiūlė šiuo klausimu pasisakyti posėdžio pabaigoje ir paklausė
ar yra daugiau pasiūlymų darbotvarkei.
Nesant kitų pasiūlymų patikslintai darbotvarkei pritarta.
1. SVARSTYTA. Regioninės politikos krypčių pristatymas.
Neatvykus pranešėjui darbotvarkės klausimas nebuvo svarstomas.
2. SVARSTYTA. Palangos oro uosto veiklos rezultatų pristatymas.
Pranešėjas – Marius Gelžinis, Palangos oro uosto direktorius.
Pranešėjas trumpai pristatė visų Lietuvos oro uostų veiklos rezultatus, tiek oro uostų kartu,
tiek Palangos oro uosto atskirai. M. Gelžinis informavo, koks buvo visų Lietuvos oro uostų keleivių
ir skrydžių skaičiaus augimas 2014-2016 metų laikotarpiu, kaip augo keleivių skaičius Palangos oro
uoste 2005-2016 metais. Direktorius taip pat pristatė Baltijos rinkos keleivių skaičiaus kaitą
Lietuvos, Rygos ir Talino oro uostuose. M. Gelžinis atkreipė dėmesį, kad labiausiai iš visų trijų
Lietuvos oro uostų auga Palangos oro uostas. Taip pat pristatė, kokie skrydžiai vykdomi, kokios
aviakompanijos dirba Palangos oro uoste, kokie planuojami nauji maršrutai. Pranešėjas taip pat
pristatė esamų maršrutų plėtros skatinimo įrankius. M. Gelžinis taip pat pristatė Palangos oro uosto
plėtros idėją. Galbūt būtų įmanoma pritraukti bazinį vežėją ir per naktį laikyti vieną arba du
orlaivius. Šiai idėjai įgyvendinti reikėtų papildomos paramos. Atsižvelgiant į tai, M. Gelžinis
paprašė tarybos narių pergalvoti, ar įmanoma būtų padidinti krepšelį, kuri yra skiriama skrydžių
paramai (pranešimas pridedamas, 2 priedas).
J. Simonavičiūtė paklausė, ar Varšuvos kryptis išliks, ar išliks kryptys, kuriose jau yra tam
tikras įdirbis, ar ieškoma naujų krypčių.
M. Gelžinis atsakė, kad nuo gegužės mėn. bus organizuojami skrydžiai į Varšuvą, skrydis
Minskas – Palanga didesniu dažniu. Ateityje numatomos derybos dėl Stokholmo, Hamburgo,
Diuseldorfo, Dublino krypčių.
V. Krolis akcentavo, kad verslo visuomenei didžiausias poreikis yra Hamburgas.
J. Simonavičiūtė priminė Palanga – Turkija skrydžius, taip pat paklausė, ar ši kryptis yra
nepopuliari.
M. Gelžinis atsakė, kad tai yra logistinis klausimas. Ši kryptis turėtų būti svarstoma 2018
metais.
V. Grubliauskas atsakė, kad skirti papildomą paramą būtų juridiškai sudėtinga. Galbūt
reikėtų kalbėti apie naujos programos kūrimą.
M. Gelžinis pasakė, kad šiuo metu su Susisiekimo ministerija yra svarstoma galimybė kurti
juridinį asmenį skrydžių plėtrai.
3. SVARSTYTA. Dėl bendros Lietuvos skrydžių rinkodaros.
Neatvykus pranešėjui darbotvarkės klausimas nebuvo svarstomas.
4. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono turizmo tarybos nuostatų pakeitimo.
Pranešėja – Romena Savickienė, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro
direktorė.
Pranešėja informavo, kad Turizmo tarybos nuostatai buvo patvirtinti 2010 m. lapkričio
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23 d. Turizmo tarybos posėdžių metu buvo nuspręsta nuostatus atnaujinti įtraukiant klausimus,
susijusius su turizmo tarybos darbo reglamentu, tarybos sudarymu, patikslinti turizmo tarybos
tikslus ir uždavinius. Turizmo tarybos tikslas turėtų būti – formuoti vieningo turistinio regiono
įvaizdį ir galimybes, spręsti problemas bei sutelkti Klaipėdos regiono savivaldybes kryptingam
bendradarbiavimui, įgyvendinant naudingus regionui turizmo plėtros pasiūlymus ir didinant
Klaipėdos regiono konkurencingumą turizmo srityje šalies ir tarptautiniu mastu. Iš tikslų buvo
išimtas siekis didinti turistų skaičių regione. Senuosiuose tarybos nuostatuose buvo kalbama, kad
kiekviena savivaldybė deleguoja tris narius. Atnaujinant nuostatus būtų poreikis nustatyti, kad tai
būtų politikas, savivaldybės administracijos atstovas ir turizmo specialistas. Į turizmo tarybos
susitikimus kviestume regioninio lygmens turizmo verslo asocijuotų struktūrų atstovus, asociacijos
„Klaipėdos regionas“ vadovą bei mokslo ir studijų institucijos narį. Taip pat siūloma turizmo
tarybos pirmininko rinkimus organizuoti kas metus, turizmo tarybos pirmininkas būtų renkamas
slaptu balsavimu paprasta aritmetine tarybos narių dauguma. Turizmo tarybos posėdžiuose būtų
galima dalyvauti ne tik fizine prasme bei ir keičiantis nuomone elektroniniu būdu, kad skubiais
atvejais taip pat būtų galima balsuoti elektroniniu paštu. Taip pat apibrėžiama galimybė kreiptis į
tarybos narį delegavusią instituciją dėl atšaukimo, jeigu narys nedalyvavo posėdžiuose keletą kartų
iš eilės be pateisinimo. Buvo paprašyta turizmo tarybos pirmininkui arba pavaduotojui dalyvauti
Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdžiuose.
V. Grubliauskas paklausė, ar dauguma būtų skaičiuojama nuo dalyvaujančių tarybos narių,
ar nuo visų tarybos narių.
R. Savickienė atsakė, kad nuo visų tarybos narių.
J. Mažeika paklausė kokie būtų motyvai vienerių metų tarybos pirmininko kadencijai.
R. Savickienė atsakė, kad būtų noras, kad visos savivaldybės pabūtų lyderio vaidmeny ir
prisiimtų atsakomybę regiono viešinime.
V. Giedraitis paklausė, ar turizmo taryba neatgyveno.
R. Savickienė trumpai pristatė turizmo tarybos per kelerius paskutinius metus pasiekimus.
Tarptautiniuose renginiuose regionas prisistato bendru regiono stendu, bus atnaujinamas bendras
regiono leidinys, atsirado bendri regiono žemėlapiai, dalyvauta verslo misijoje Varšuvoje, kur buvo
pristatomas visas regionas. Projektų darbo grupė parengė e-rinkodaros projektą „Vakarų krantas“.
Pranešėja akcentavo, kad šią veiklą reikėtų suaktyvinti. Deleguojant asmenis reikėtų numatyti
tokius, kurie aktyviai dalyvautų šioje veikloje. Turizmo taryba buvo susitikusi su Palangos oro
uosto atstovais, buvo pasikvietusi Turizmo departamento vadovus.
V. Grubliauskas pasiūlė koncentruotis į nuostatų pakeitimą.
R. Savickienė pasakė, kad turizmo tarybos posėdžiuose apie pirmininko kadencijos
laikotarpį buvo kalbama labai daug.
V. Dačkauskas išsakė pritarimą turizmo tarybos siūlymui rinkti pirmininką vieneriems
metams.
J. Mažeika pasiūlė dvejų metų kadenciją.
V. Grubliauskas pritarė turizmo tarybos siūlymui rinkti pirmininką vieneriems metams.
V. Laurinaitis pritarė turizmo tarybos siūlymui.
J. Simonavičiūtė akcentavo, kad Klaipėdos regionui apie egzistencinį turizmo tarybos
klausimą nereikėtų galvoti. Klaipėdos regionas yra turistinis. Pasiūlytas vienerių metų kadencijos
laikotarpis turėtų aktyvinti visas savivaldybes. Pasiūlė Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariams
pritarti turizmo tarybos pateiktam modeliui.
V. Laurinaitis pasiūlė balsuoti už vienerių arba dvejų metų kadencijas.
J. Mažeika pasiūlė dvejų metų kadenciją, o visą kitą palikti taip kaip pateikta sprendimo
projekte.
V. Grubliauskas pasiūlė balsuoti už turizmo tarybos siūlymą arba už J. Mažeikos siūlymą.
Balsavo. Už - 1 tarybos narys, prieš – 13 tarybos narių.
Atsižvelgiant į balsavimo rezultatus, V. Grubliauskas pasiūlė išsakyti savo poziciją
nekoreguotam sprendimo projektui.
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NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2010 m. lapkričio
23 d. sprendimo Nr. 6.1-52-(18.4) „Dėl Klaipėdos regiono turizmo tarybos personalinės sudėties bei
nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo. Už - 14 tarybos narių.
5. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos veiklos už 2016 metus
pristatymas.
Pranešėja - Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
Pranešėja pristatė regiono plėtros tarybos nariams, kad 2016 m. įvyko 23 Klaipėdos
regiono plėtros tarybos posėdžiai (iš jų 18 posėdžių organizuota rašytinės procedūros tvarka).
Posėdžių metu buvo priimti 55 Klaipėdos regionui svarbūs sprendimai. Per 2016 metus buvo
patvirtinta 12 Klaipėdos regiono projektų sąrašų pagal priemones Nr. 05.1.1-APVA-R007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, Nr. 05.2.1APVA-R-008-31 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, Nr. 05.4.1-LVPA-R821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros
plėtra“, Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo
laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“,
Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, Nr. 08.1.2-CPVA-R408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, Nr. 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ ir Nr. 05.4.1CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“. Į regiono projektų sąrašus
2016 m. įtraukta 50 projektų. Pranešėja paprašė regiono plėtros tarybos narių aktyviau dalyvauti
sprendimų priėmime, organizuojant rašytines procedūras, nes didžioji tarybos sprendimų dalis
priimama tokiu būdu.
Tarybos nariai paprašė informaciją siųsti papildomai savivaldybių tarybų sekretoriams.
A. Raugalienė taip pat pristatė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos parengtą pranešimą „Investicijų projektų, teikiamų su projektiniais pasiūlymais dėl
regionų projektų įgyvendinimo, kokybė“ (pranešimas pridedamas, 3 priedas).
Pranešėja pristatė informaciją apie visų Lietuvos regionų sudarytus regionų projektų
sąrašus. Informavo, kad šiuo metu yra paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal
priemones regionų projektų sąrašams sudaryti: „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
savivaldybėse“ – sąrašus numatoma sudaryti iki 2017 m. IV ketv. (Vidaus reikalų ministerijos
administruojama priemonė); „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ – sąrašus
numatoma sudaryti iki 2017 m. II ketv. (Švietimo ir mokslo ministerijos administruojama
priemonė); „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ – sąrašus
numatoma sudaryti iki 2017 m. I ketv. (Susisiekimo ministerijos administruojama priemonė). Šiuo
metu dar nepatvirtinti 6 priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai: „Darnaus judumo
priemonių diegimas“ (Susisiekimo ministerija); „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (Švietimo
ir mokslo ministerija); „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“
(Švietimo ir mokslo ministerija); „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“; „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“; „Pirminės asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“; „Socialinės paramos priemonių,
gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems
pacientams įgyvendinimas“ (Sveikatos apsaugos ministerija). Pranešėja priminė tarybos nariams,
kad regiono savivaldybių administracijos atsižvelgtų į patvirtintų projektų finansavimo sąlygų
aprašų informaciją, kuri numato sumas, už kurias turi būti pasirašomos projektų sutartys per 2017
metus ir paprašė spartinti paraiškų teikimo įgyvendinančioms institucijoms terminus.
6. SVARSTYTA. Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano įgyvendinimo 2016
metų ataskaitos pristatymas.
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Pranešėja – Dalia Makuškienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities vyr. specialistė.
Pranešėja tarybos nariams pristatė regiono plėtros plano stebėsenos ataskaitą. Pranešėja
informavo, kad ataskaitos skyriuje „Esminiai aplinkos veiksniai, jų pokyčiai ir tendencijos“
apžvelgti pagrindiniai stebėsenos rodikliai ir jų pokyčiai. Lietuvos Statistikos departamento
duomenimis, bendrasis vidaus produktas, sukurtas Klaipėdos regione 2015 m., lyginant su 2014 m.
augo 0,33 proc., tačiau augimas 6 kartus lėtesnis nei šalyje. Pagal tiesiogines užsienio investicijas
Klaipėdos regionas yra trečioje vietoje po Vilniaus ir Kauno apskričių. 2015 m. tiesioginės užsienio
investicijos Klaipėdos regione, lyginant su 2014 m., išaugo 19,4 proc. (TUI augimas šalyje – tik 5,9
proc.). Pagal materialines investicijas Klaipėdos regionas 2015 m. užėmė trečią vietą po Vilniaus ir
Kauno regionų. Nuo 2014 m. iki 2015 m. materialinės investicijos Klaipėdos regione išaugo 1,10
proc. (šalyje mažėjo 3,50 proc.). Klaipėdos regione 2016 m., lyginant su 2015 m., užimtųjų skaičius
sumažėjo 5,31 proc., šalyje per tą patį laikotarpį užimtųjų skaičius augo beveik 2 proc. Pranešėja
informavo, kad 2016 m. atsakingos ministerijos patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos vienuolikos priemonių projektų finansavimo
sąlygų aprašus, pagal kuriuos buvo paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus dėl regionų
projektų įgyvendinimo Klaipėdos regione. Taip pat buvo paskelbtas kvietimas teikti projektinius
pasiūlymus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“. Klaipėdos regiono plėtros tarybos sprendimais 2016 metais buvo patvirtinta 12 iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašų. Ataskaitos 2
skyriuje „Plano poveikis“ buvo įvertintos efekto vertinimo kriterijų reikšmės. 1 vertinimo
kriterijaus „Vidutinio darbo užmokesčio padidėjimas regione, proc.“ pasiekimo reikšmė 2016
metais negalėjo būti įvertinta, nes Statistikos departamentas dar nepaskelbė duomenų, tačiau
įdomumo dėlei galima pastebėti, pagal vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio rodiklį 2015 m.
Klaipėdos regionas nusileido tik Vilniaus regionui. Vidutinis darbo užmokestis augo visose
apskrities savivaldybėse: Klaipėdos m. 5 proc., Klaipėdos r. 7 proc., Kretingos r. 7,5 proc.,
Neringoje 8,3 proc., Palangoje 15 proc., Skuode 7,4 proc. ir Šilutėje 6 proc. 2 vertinimo kriterijaus
„Registruoto nedarbo regione sumažėjimas“ pasiekimas vertinamas patenkinamai. Registruotas
nedarbas regione nuo 2015 iki 2016 m. sumažėjo 0,9 proc. Aukščiausias nedarbo lygis regione buvo
Šilutės rajone (12,2 proc.), žemiausias – Kretingos rajone (4,9 proc.). 3 vertinimo kriterijaus
„Tiesioginių užsienio investicijų tenkančių 1 gyventojui regione padidėjimas, proc.“ pasiekimo
reikšmė 2016 metais taip pat negalėjo būti įvertinta, nes Statistikos departamentas neskelbia
duomenų. Tačiau 2015 m. regione TUI/1 gyventojui augo visose savivaldybėse ir daugiausia
investicijų vienam gyventojui sulaukė Klaipėdos miestas ir Klaipėdos rajonas, mažiausiai –
Kretingos raj. ir Skuodo raj. savivaldybės. II prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė“ vertinimo
kriterijaus „Regiono savivaldybių, pagerinusių vietą Lietuvos savivaldybių indekse, skaičius“
pasiekimas yra vertinamas gerai, 2016 m., lyginant su ir 2015 m., indeksus pagerino Šilutės
rajono savivaldybė, pakilusi net per 13 vietų, Skuodo raj. savivaldybė iš 42-43 vietos pakilusi į 42
vietą. Ataskaitos 3 dalyje „Plano rezultatai“ buvo įvertinti rezultato vertinimo kriterijai. Iš jų
paminėtini būtų 1.2. Tikslo: Pagerinti sąlygas regiono ekonominiam augimui ir integralumui
1.2.1. uždavinys: Pagerinti regiono savivaldybių bei bendrą regiono viešąją ekonominę
infrastruktūrą ir paslaugas. Nebuvo pasiektas planuotas įgyvendintų projektų skaičius, tačiau 2016
m. pabaigoje pasirašytos 3 projektų finansavimo sutartys ir jie pradedami įgyvendinti. Visa ataskaita
buvo išsiųsta Vidaus reikalų ministerijai ir Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariams.
Kretingos raj. meras išsakė pastabą, kad ataskaitoje nepateikti duomenys apie Kretingos
raj. savivaldybės indeksą Lietuvos savivaldybių indekse.
Pranešėja atsakė, kad ataskaitos rengimo metu Lietuvos laisvosios rinkos institutas nebuvo
pateikęs informacijos apie Kretingos savivaldybę.
NUTARTA. Papildyti ataskaitą duomenimis apie Kretingos rajono savivaldybės indekso
pokytį Lietuvos savivaldybių indekse (pakoreguota ataskaita pridedama, 4 priedas).
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7.1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono integruotų teritorijų vystymo
programų 2016 metų ataskaitų pristatymas.
Pranešėja - Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė.
Pranešėja pristatė Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono integruotų teritorijų vystymo
programų (toliau – ITVP) įgyvendinimo ataskaitas už 2016 metus. Pranešėja pristatė Klaipėdos
regiono ir Klaipėdos miesto ITVP stebėsenos rodiklių struktūrą, pagrindinius ITVP rodiklius, jų
kitimo tendencijas, ITVP veiksmų planų įgyvendinimą, lėšų panaudojimą (pranešimas pridedamas,
5 priedas).
7.2. SVARSTYTA. Dėl regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie
vidaus reikalų ministerijos atsakomybės ir funkcijų įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programą.
Pranešėja - Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė.
Pranešėja trumpai apžvelgė regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie
vidaus reikalų ministerijos atsakomybes ir funkcijas įgyvendinant 2014–2020 m. Europos sąjungos
fondų investicijų veiksmų programą (pranešimas pridedamas, 6 priedas).
8. SVARSTYTA. Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja - Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja, pristatė.
Pranešėja, informavo, kad pateiktu sprendimo projektu yra keičiamas Klaipėdos regiono
projektų sąrašas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-31. Sąraše nukeliamas Šilutės rajono savivaldybės
administracijos projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės
rajono savivaldybėje“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas. Pranešėja paprašė
tarybos pritarti teikiamam sprendimo projektui.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio
22 d. sprendimo Nr. 51/3S-51 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo. Už -14 tarybos narių.
9. SVARSTYTA. Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Klaipėdos
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja - Viktorija Šniolienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities vyr. specialistė.
Pranešėja informavo Klaipėdos regiono plėtros tarybos narius, kad teikiamu sprendimo
projektu yra keičiamas Klaipėdos regiono projektų sąrašas Nr. Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31,
nukeliant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos projektų „Naujo tilto su pakeliamu
mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas“ bei projekto „Danės upės krantinių
rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą, smulkiąją žvejybą ir
pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais) (dangų keitimas, sutvarkymas ir t.t.)“
paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminus. Pranešėja paprašė tarybos narių pritarti
teikiamam sprendimo projektui.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. rugpjūčio
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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 -14 tarybos narių.
10. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo
Nr. 51/3S-46 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-407
„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja - Viktorija Šniolienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities vyr. specialistė.
Pranešėja pristatė Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariams, kad Klaipėdos regiono
plėtros tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendime Nr. 51/3S-46, kuriuo buvo patvirtintas priemonės
Nr. 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašas, buvo aptiktos techninės klaidos.
Minimo sprendimo pavadinime bei tekste yra neteisingai nurodyti priemonės „Socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“ numeris bei iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Klaipėdos regiono projektų sąrašo numeris. Parengtu sprendimo projektu yra taisomos techninės
klaidos. Pranešėja paprašė tarybos narių pritarti teikiamam sprendimo projektui.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio
28 d. sprendimo Nr. 51/3S-46 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.2CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Balsavo. Už -14 tarybos narių.
11. SVARSTYTA. Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja - Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
Pranešėja informavo, kad pateiktu sprendimo projektu yra tikslinamas Klaipėdos regiono
projektų sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-516-31. Atsižvelgiant į Kretingos rajono savivaldybės
administracijos 2017 m. vasario 21 d. raštą Nr. (4.1.21) D3-853 „Dėl planuojamo projekto pagal
priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ įgyvendinimo“,
sąraše yra keičiamas Kretingos rajono savivaldybės administracijos projekto „Pėsčiųjų ir
dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.“ paraiškos pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai terminas vietoje 2017-07-31 įrašant 2017-10-31. Iš regiono projektų
sąrašo yra išbraukiamas Palangos miesto savivaldybės administracijos projektas „Pėsčiųjų ir
dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Vytauto g. Palangoje“. Į sąrašą įrašomi Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos projektas „Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki
Jono kalnelio tiltelio įrengimas“ bei Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos projektas „Pėsčiųjų
ir dviračių takų įrengimas Užuovėjos gatvėje ir palei Kretingos plentą Gargždų mieste“. Pranešėja
paprašė tarybos narių pritarti teikiamam sprendimo projektui.
NUTARTA. Priimti sprendimą „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“.
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Balsavo. Už -14 tarybos narių.
12. SVARSTYTA. Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ Klaipėdos regiono projektų
sąrašo pakeitimo.
Pranešėja - Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
Pranešėja pristatė, kad pateiktu sprendimo projektu yra tikslinamas Klaipėdos regiono
projektų sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-511-31. Atsižvelgiant į Kretingos rajono savivaldybės
administracijos 2017 m. vasario 21 d. raštą Nr. (4.1.21) D3-854 „Dėl planuojamo projekto pagal
priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ įgyvendinimo“, Šilutės rajono
savivaldybės administracijos 2017 m. vasario 17 d. raštą Nr. R3-(4.1.20)-1111 „Dėl Klaipėdos
regiono plėtros plano patikslinimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2017 m. vasario 3 d. raštą
Nr. T17-57(40.3) „Dėl projektų terminų nukėlimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
2017 m. vasario 14 d. raštą Nr. (4.33)-A2-466 „Dėl projektų „Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki
Geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“ ir
„Bastionų g. tiesimas (I etapas. Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki
Gluosnių gatvės; II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės)“ paraiškų pateikimo
terminų atidėjimo“, Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2017 m. vasario 14 d. raštą
Nr. (4.1.15)R2-209 „Dėl Klaipėdos regiono projektų sąrašo Nr. 06.2.1-TID-R-511-31
patikslinimo“, Klaipėdos regiono projektų sąraše yra tikslinami paraiškų pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai terminai. Pranešėja paprašė tarybos narių pritarti teikiamam
sprendimo projektui.
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 -14 tarybos narių.
13. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Pranešėja – Asta Česnauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities vyr. specialistė.
Pranešėja pristatė sprendimo dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano
pakeitimo projektą. Teikiamu svarstyti sprendimo projektu yra keičiama regiono plėtros plano
dalies „Priemonių planas“ bei plano dalies „Plano įgyvendinimo stebėsena“ informacija, susijusi su
priemonėmis 2.2.1.3 „Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą“ ir 2.2.3.1 „Plėtoti socialinių
paslaugų infrastruktūrą“.
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 -14 tarybos narių.
Kiti klausimai:
14. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo
derinimo.
Pranešėja - Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
Pranešėja priminė, kad tarybos nariams buvo pateiktas susipažinti priemonės „Paslaugų ir
asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
pakeitimo projektas, pastabų ar pasiūlymų nebuvo gauta. Pranešėja paprašė pritarti priemonės
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„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo pakeitimo projektui.
NUTARTA. Pritarti priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektui.
Balsavo. Už -14 tarybos narių.
15. SVARSTYTA. Dėl LR vidaus reikalų ministerijos 2017 m. kovo 24 d. rašto Nr. 1D1618(22) „Dėl Klaipėdos regiono projektų planavimo (priemonė Nr. 10.1.3-ESFA-R-920)“.
Pranešėja - Asta Raugalienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos
apskrities skyriaus vedėja.
Pranešėja priminė, kad Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariams buvo persiųstas LR
vidaus reikalų ministerijos 2017 m. kovo 24 d. raštas Nr. 1D-1618(22) „Dėl Klaipėdos regiono
projektų planavimo (priemonė Nr. 10.1.3-ESFA-R-920)“. Pranešėja paprašė tarybos narių paraginti
savivaldybių administracijų atstovus iki savaitės pabaigos teikti informaciją apie tai, kokius
projektus pagal priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 ir kada planuojama įgyvendinti.
J. Simonavičiūtė akcentavo, kad šis paskutinis pavyzdys rodo, kad Klaipėdos regiono
plėtros tarybos nariai yra tie, kurie priima regionui svarbius sprendimus. Regiono plėtros taryba turi
priimti sprendimus, o pasiūlymus turėtų teikti savivaldybių administracijos. Savivaldybių
administracijos turėtų išnagrinėti, kokius projektus teikti ir kt.
16. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių
parko atnaujinimas“.
J. Mažeika priminė, kad regiono plėtros taryba abipusiu sutarimu įpareigojo Kretingos
rajono savivaldybės administraciją atlikti viešųjų pirkimų procedūras pagal priemonę „Vietinio
susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Kretingos rajono savivaldybės
administracija kreipėsi į Transporto ir investicijų direkciją, kuri įvertintų ar Kretingos rajono
savivaldybės administracijos ir Kretingos autobusų parko pasirašyta sutartis dėl paslaugų teikimo
yra tinkama. Transporto ir investicijų direkcija atsakė, kad Kretingos autobusų parkas negali būti
projekto partneris. Susiduriama su problema, kad Kretingos rajono savivaldybės administracija
negali įgyvendinti projekto pagal šią priemonę. J. Mažeika kreipėsi į regiono plėtros tarybą su
prašymu kreiptis į LR susisiekimo ministeriją Klaipėdos regiono plėtros tarybos vardu dėl projektų
finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo, kad vežėjai galėtų būti parenkami ne konkurso būdu.
A. Raugalienė informavo, kad dėl vežėjų buvo kreiptasi į Transporto investicijų direkciją.
Direkcija atsakė, kad yra įsigalioję Europos sąjungos reglamentai, kuriuose nurodoma, kad vežėjai
turi būti parinkti konkurso būdu. Taip pat pristatė Regioninės plėtros departamento vadovybės
išaiškinimą dėl partnerio tinkamo parinkimo ir nurodymo apie jį informacijos projektiniame
pasiūlyme. pagal šią priemonę projektus galima įrašyti į regiono projektų sąrašą: 1) Jeigu
savivaldybė turi pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus parinkusi partnerį, tuomet ji
tai nurodo projektiniame pasiūlyme (kad partneris parinktas pagal projektų finansavimo sąlygų
aprašo 15 p. reikalavimus); 2) Jeigu savivaldybė šiuo metu neturi pagal projektų finansavimo sąlygų
aprašo reikalavimus parinkto partnerio: - kai savivaldybė neturi tinkamai parinkto partnerio ir apie
tai nurodo projektiniame pasiūlyme, - tam, kad būtų galima įsitikinti, kad projektas atitiks
reikalavimus keliamus paraiškai turi būti nurodyta, kad partneris bus tinkamai parinktas iki
paraiškos pateikimo; - jei savivaldybė turi partnerį ir jos manymu jis atitinka pagal projektų
finansavimo sąlygų aprašo keliamus reikalavimus, ji projektiniame pasiūlyme nurodo, kad
„įrodymus“, kad partneris atitiks keliamus pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus
turės iki projekto paraiškos pateikimo. Kitais atvejais projektinis pasiūlymas negali būti įvertintas
kaip atitinkantis jam keliamus reikalavimus. Pranešėja taip pat informavo, kad Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vardu yra kreiptasi raštu į LR susisiekimo ministeriją
dėl regionų projektų sąrašų sudarymo termino pratęsimo iki 2017 m. II ketvirčio.
J. Mažeika priminė, kad nuostatą dėl vežėjo parinkimo viešojo konkurso būdu iniciavo
Konkurencijos taryba. Daugelis savivaldybių administracijų susiduria su ta pačia problema. Anot
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mero, Vilniaus savivaldybės administracijai yra leista įgyvendinti projektą turint dar galiojančią
sutartį su vežėju. Mero nuomone, regiono plėtros taryba turėtų kreiptis į Susisiekimo ministeriją.
J. Simonavičiūtė informavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija jau prieš 10
metų įvykdė konkursą. Taip turėtų elgtis ir kitos regiono savivaldybės. J. Simonavičiūtė akcentavo,
kad atsakomybę už direktyvų vykdymą turės prisiimti savivaldybė. Gali būti pareikalauta grąžinti
lėšas. Svarbiausia yra tai, ar teisingai bus pravestos procedūros, o ne tai, ar regiono plėtros taryba
pritars ar nepritars siūlymui. Pasirinkimas konkurso būdu – tai Europos Sąjungos direktyva. Taryba
galbūt ir gali kreiptis į ministeriją, tačiau gavėjas yra savivaldybė. J. Simonavičiūtė dar kartą
pabrėžė, kad jeigu būtų vykdomas patikrinimas, gali būti pareikalauta gražinti lėšas.
J. Mažeika atsakė, kad yra pavojus apskritai neįgyvendinti projekto. Galbūt yra kitas
pareiškėjas, kuris tokių problemų neturės.
V. Dačkauskas pasakė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija yra pasirengusi
organizuoti konkursą vežėjui parinkti.
J. Mažeika akcentavo, kad nutraukti esamos sutarties galimybės nėra. Galbūt Klaipėdos
rajono savivaldybės administracijai būtų paprasčiau organizuoti konkursą vežėjui parinkti.
V. Dačkauskas pasakė, kad artimiausiu metu pasikonsultuos su specialistais ir imsis
priemonių, kad pinigai nebūtų prarasti.
V. Grubliauskas padėkojo už iniciatyvą. Meras paprašė pasikonsultuoti su teisininkais apie
galimybes ir apie rezultatus informuoti.
J. Mažeika pabrėžė, kad konsultuosis su specialistais, ir jeigu galimybės įgyvendinti
projekto nebus, perduos šią galimybę Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai.
V. Grubliauskas apibendrino, kad šiuo metu būtina išsiaiškinti teisines aplinkybes, o kitu
atveju – priimti sprendimą, kad lėšos liktų Klaipėdos regione.
Atsižvelgiant į V. Dačkausko pasiūlymą, kitą Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdį
nuspręsta organizuoti Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Posėdžio pirmininkas,
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
pirmininkas

Vytautas Grubliauskas

Regioninės plėtros departamento prie VRM
Klaipėdos apskrities skyriaus vedėja

Asta Raugalienė

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

Viktorija Šniolienė
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