KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017 m. gegužės 5 d. Nr. 51/3P-12
Klaipėda
Posėdis įvyko 2017 m. balandžio 28 d., 13,00 val. Posėdžio vieta – Klaipėdos miesto
Rotušė, Danės g, 17, Klaipėda, posėdžių salė (112 kab.)
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. Dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.
2. Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo planavimo.
3. Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas“ įgyvendinimo planavimo.
4. Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų
sąrašo patvirtinimo.
5. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
6. Dėl priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“
Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
7. Dėl priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo
objektus“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
8. Dėl atstovų delegavimo į 2014-2020 metų Europos Kaimynystės priemonės Lietuvos
ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą.
Klaipėdos regiono plėtros narius pasveikino Klaipėdos miesto savivaldybės meras,
Klaipėdos Regiono plėtros tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas. Tarybos pirmininkas
paklausė ar yra pasiūlymų darbotvarkei. Nesant kitų pasiūlymų patikslintai darbotvarkei pritarta.
1. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo
didinimas“ įgyvendinimo planavimo.
Pranešėja - Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities vyriausioji
specialistė Asta Česnauskienė.
Pranešėja pristatė tarybos nariams, kad priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų
tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame LR švietimo ir
mokslo ministerijos 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-232 (toliau – PFSA), numatyta
Klaipėdos regionui skiriama ES fondų lėšų suma – 2.740.465,00 Eur. Klaipėdos regiono
savivaldybių merų pasitarime, vykusiame 2017 m. balandžio 24 d., buvo aptarti darbo grupės
Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui pasiūlyti 5
priemonės projektų atrankos kriterijai. Klaipėdos regiono savivaldybių merų pasitarime įvertinus
pateiktus priemonės projektų atrankos kriterijus, Klaipėdos regiono plėtros tarybai susitarta siūlyti

priemonės projektų atrankos kriterijų variantą „Pagal bendrojo ugdymo mokyklų skaičių
savivaldybėje 2015-2016 m. m.“. Pagal šį kriterijų Klaipėdos m. savivaldybės administracija
įgyvendintų projektą (-us) už 1.027.674,38 Eur ES lėšų, Klaipėdos raj. – už 456.744,17 Eur ES lėšų,
Kretingos raj. – už 388.232,54 Eur ES lėšų, Palangos m. – už 137.023,25 Eur ES lėšų, Skuodo raj. –
už 205.534,87 Eur ES lėšų, Šilutės raj. – už 525.255,79 Eur ES lėšų.
NUTARTA. Pritarti Priemonės projektų atrankos kriterijui „Pagal bendrojo ugdymo
mokyklų skaičių savivaldybėje 2015-2016 m. m.“.
Balsavo. Už - 13 tarybos narių.
2. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ įgyvendinimo planavimo.

„Ikimokyklinio

ir

Pranešėja - Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities vyriausioji
specialistė Asta Česnauskienė.
Pranešėja pristatė tarybos nariams, kad Priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekte
(toliau – PFSA projektas) numatyta Klaipėdos regionui skiriama ES fondų lėšų suma –
1.781.258,00 Eur. Klaipėdos regiono savivaldybių merų pasitarime, vykusiame 2017 m. balandžio
24 d., buvo aptarti darbo grupės Klaipėdos regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtų klausimų
nagrinėjimui pasiūlyti 3 priemonės projektų atrankos kriterijai. Klaipėdos regiono savivaldybių
merų pasitarime įvertinus pateiktus priemonės projektų atrankos kriterijus, Klaipėdos regiono
plėtros tarybai susitarta siūlyti priemonės projektų atrankos kriterijų variantą „Kiekvienai
savivaldybei minimali 100 000,00 Eur suma + procentas nuo ikimokyklinio ugdymo auklėtinių
skaičiaus savivaldybėje 2016 m. (išskyrus Neringos, Palangos bei Skuodo raj. s.)“. Paaiškėjus, kad
Neringos savivaldybė priėmė sprendimą nedalyvauti šios priemonės įgyvendinime, nes pagal šią
priemonę neprisidėtų prie stebėsenos rodiklio „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos
naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos“ pasiekimo, Klaipėdos regiono
savivaldybių merų pasitarime buvo pasiūlyta Neringos savivaldybei tenkančią ES lėšų sumą bei
stebėsenos rodiklio reikšmę padalinti perpus Palangos m. ir Skuodo raj. savivaldybėms. Tokiu būdu
Klaipėdos m. savivaldybės administracija įgyvendintų projektą (-us) už 807.799,05 Eur ES lėšų,
Klaipėdos raj. – už 246.634,69 Eur ES lėšų, Kretingos raj. – už 209.061,07 Eur ES lėšų, Palangos
m. – už 150.000,00 Eur ES lėšų, Skuodo raj. – už 150.000,00 Eur ES lėšų, Šilutės raj. – už
217.763,19 Eur ES lėšų. O stebėsenos rodiklio „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos
naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos“ reikšmės pagal savivaldybes pasiskirstytų
taip: Klaipėdos m. savivaldybei tektų 100 naujų vietų, Klaipėdos raj. – 31, Kretingos raj. – 26,
Palangos m. ir Skuodo raj. – po 18, Šilutės raj. – 27 vietos.
NUTARTA. Pritarti priemonės projektų atrankos kriterijui „Kiekvienai savivaldybei
minimali 100 000,00 Eur suma + procentas nuo ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičiaus
savivaldybėje 2016 m. (išskyrus Neringos, Palangos bei Skuodo raj. s.)“, o Neringos savivaldybei
pagal šį kriterijų tenkančią ES lėšų sumą bei stebėsenos rodiklio reikšmę padalinti perpus Palangos
m. ir Skuodo raj. savivaldybėms.
Balsavo. Už - 13 tarybos narių.
3. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo
infrastruktūros tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos
regiono projektų sąrašo patvirtinimo.
Pranešėja - Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities vyriausioji
specialistė Asta Česnauskienė.
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Pranešėja pristatė tarybos nariams, kad Klaipėdos regionui pagal priemonę yra skiriama
1.049.784,00 Eur ES fondų lėšų suma. Iki projektinių pasiūlymų pateikimo termino buvo gauti 6
Klaipėdos regiono savivaldybių projektiniai pasiūlymai: „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo
centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“, „Gargždų
muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“, „Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas
Kretingos rajono savivaldybėje“, ‚Palangos miesto Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus
edukacinių erdvių tobulinimas“, „Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Skuodo rajono
savivaldybėje“ ir „Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui“.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apskrities skyrius atliko
gautų projektinių pasiūlymų vertinimą ir pateikė pastabas dėl jų tikslinimo. Atlikus pateiktų
patikslintų projektinių pasiūlymų vertinimą, nustatyta, kad 5 projektiniai pasiūlymai atitinka visus
keliamus reikalavimus ir projektai gali būti siūlomi įrašyti į Priemonės iš ES struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-31.
Klaipėdos m. savivaldybės administracijos projektinis pasiūlymas „Klaipėdos karalienės Luizės
jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“ buvo
pateiktas kartu su investicijų projektu, todėl jo vertinimas dar nėra baigtas. Tarybos narių buvo
paprašyta pritarti teikiamam sprendimo projektui „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų
sąrašo patvirtinimo“. Taip pat tarybos narių paprašyta išreikšti savo poziciją dėl siūlymo iš anksto
raštu įgyvendinančiajai institucijai įgyvendinant regiono projektus pagal Priemonę pritarti sutaupytų
lėšų panaudojimui ir dėl siūlymo iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai įgyvendinant regiono
projektus pagal Priemonę pritarti papildomam regiono projektų finansavimui aiškinamajame rašte
nurodytais atvejais.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“.
Balsavo. Už -13 tarybos narių.
2. Pritarti siūlymui iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai įgyvendinant regiono
projektus pagal priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ pritarti sutaupytų
lėšų panaudojimui ir dėl siūlymo iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai įgyvendinant regiono
projektus pagal priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ pritarti papildomam
regiono projektų finansavimui.
Balsavo. Už -13 tarybos narių.
4. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano pakeitimo.
Pranešėja - Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities vyriausioji
specialistė Viktorija Šniolienė.
Pranešėja pristatė tarybos nariams pateiktą svarstyti sprendimo projektą, kuriuo yra
keičiama informacija Klaipėdos regiono plėtros 2014–2020 metų plano priemonių plano (toliau –
plėtros planas) priemonėje 1.2.1.8 „Plėtoti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo
maršrutų informacinę infrastruktūrą“. Atsižvelgiant į Klaipėdos m. savivaldybės administracijos
2017 m. balandžio 14 d. raštą Nr. (4.33.)-R2-1106 „Dėl Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros
plano keitimo“, plėtros plano dalyje „Priemonių planas“ yra tikslinami 2 lentelės duomenys Klaipėdos m. savivaldybės administracijos projekto „Klaipėdos regiono turizmo informacinės
infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ įtraukimo į sąrašą, paraiškos pateikimo
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įgyvendinančiajai institucijai ir finansavimo sutarties sudarymo terminai.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio
16 d. sprendimo Nr. 51/3S-21 „Dėl Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plano patvirtinimo“
pakeitimo.
Balsavo. Už -13 tarybos narių.
5. SVARSTYTA, Dėl priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė
plėtra“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja - Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities vyriausioji
specialistė Viktorija Šniolienė.
Pranešėja pristatė tarybos nariams pateiktą svarstyti sprendimo projektą, kuriuo keičiamas
Klaipėdos regiono projektų sąrašas pagal priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.
Atsižvelgiant į Klaipėdos m. savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 12 d. raštą Nr. (4.83.)R2-1062 „Dėl paraiškų teikimo terminų nukėlimo“ bei 2017 m. balandžio 25 d. raštą Nr. (4.83.)R2-1196 „Dėl projekto pavadinimo pakeitimo“ Klaipėdos regiono projektų sąraše keičiamas
projekto „Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas“ paraiškos
pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas, o taip pat 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.)“
paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas bei pavadinimas. Tarybos narių buvo
paprašyta pritarti teikiamam sprendimo projektui.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. rugpjūčio
11 d. sprendimo Nr. 51/3S-36 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės
07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo. Už - 13 tarybos narių.
6. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių
kultūros paveldo objektus“ Klaipėdos regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja - Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities vyriausioji
specialistė Dalia Makuškienė.
Pranešėja pristatė tarybos nariams pateiktą svarstyti sprendimo projektą. Klaipėdos regiono
projektų sąrašas Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-31 yra keičiamas, vadovaujantis Iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos
aprašo patvirtinimo“, 22.5 papunkčiu ir atsižvelgiant į Klaipėdos m. savivaldybės administracijos
2017 m. balandžio 11 d. raštą Nr. (4.83)-R2-1062 „Dėl paraiškos teikimo terminų nukėlimo“. Rašte
yra prašoma pakeisti projekto „Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4/Daržų
g. 10; Bažnyčių g. 6; Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4) tvarkyba“ paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą. Tarybos narių buvo paprašyta pritarti teikiamam
sprendimo projektui.
NUTARTA. Priimti sprendimą „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio
22 d. sprendimo Nr. 51/3S-53 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
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programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo
objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Balsavo. Už -13 tarybos narių.
7. SVARSTYTA. Dėl atstovų delegavimo į 2014-2020 metų Europos Kaimynystės
priemonės Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą.
Pranešėja - Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities skyriaus
vedėja Asta Raugalienė.
Pranešėja priminė, kad 2017 m. balandžio 13 d. tarybos nariams buvo persiųstas Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento raštas, kurio prašoma
deleguoti atstovus į 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos
bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą. Pranešėja informavo, kad nebuvo
gauta nei vieno siūlymo dėl atstovų delegavimo. Tarybos narių buvo paprašyta teikti atstovų
kandidatūras.
NUTARTA. Tarybos sekretoriatas parengia raštą ministerijai dėl atstovų delegavimo.
Gavus daugiau nei du pasiūlymus, sprendimą dėl atstovų delegavimo priims regiono plėtros taryba.

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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